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Článek 1: Úvodní ustanovení
1   Škodové pojištění pro případ odcizení – zabezpečení se řídí Všeobecnými pojistný-

-
vými pojistnými podmínkami, kde je uvedena speciální úprava pojištění, Doplňko-
vými pojistnými podmínkami pro škodové pojištění pro případ odcizení DPKL 2014 

-
ném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dalšími dotčenými právními předpisy.

2   Pojištění podle těchto speciálních pojistných podmínek stanovuje, že pojištěné věci 
-
-

ného plnění, které jsou maximální hranicí plnění pojistitele.

Oddíl 1.  

1   
betonovém provedení platí limity pojistného plnění I. 

2   
druhu) platí limity pojistného plnění II.

www.triglav.cz

S
P
Z
A
B
-2

0
1
4

T0
1

9
/1

4

Speciální pojistné podmínky
pro případ 
odcizení – zabezpečení 

A                                          I. do 20 000 Kč            II. do 20 000 Kč

okna
•  musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze 

•  rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu;

ostatní vstupy •  např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cm2 -

a) dveře
•  všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny minimálně jedním zámkem s cylindrickou vložkou nebo zámkem dozickým;
•  musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů;
b) dvoukřídlé vstupní dveře 
•  musí mít jedno křídlo pevně zajištěno proti otevření (např. instalace kovových zástrčí);
•  obě křídla musí mít stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlé a musí být zabezpečena proti vyháčkování (např. zajištění západek pevného křídla šrou-

by, nebo zajištění šroubem zapuštěným napevno do podlahy, nebo kovovou vzpěrou ve zdi apod.);

•  dveřní křídla musí být zapuštěna do dveřních rámů anebo musí být opatřena zábranami proti vysazení;

B                                          I. do 50 000 Kč            II. do 30 000 Kč

okna
•  musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze 

•  rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu;

ostatní vstupy •  např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cm2 -

a) dveře
•  všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny minimálně jedním zámkem s cylindrickou vložkou nebo zámkem dozickým;
•  musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů;
b) dvoukřídlé vstupní dveře 
•  musí mít jedno křídlo pevně zajištěno proti otevření (např. instalace kovových zástrčí);
•  obě křídla musí mít stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlé a musí být zabezpečena proti vyháčkování (např. zajištění západek pevného křídla šrou-

by, nebo zajištění šroubem zapuštěným napevno do podlahy, nebo kovovou vzpěrou ve zdi apod.);
•  dveřní křídla musí být zapuštěna do dveřních rámů anebo musí být opatřena zábranami proti vysazení;

C                                          I. do 200 000 Kč            II. do 50 000 Kč

okna
•  musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze 

•  rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu;

ostatní vstupy •  např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cm2 -

a) dveře
•  všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny minimálně jedním zámkem s cylindrickou vložkou nebo zámkem dozickým;
•  musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů;
b) dvoukřídlé vstupní dveře 
•  musí mít jedno křídlo pevně zajištěno proti otevření (např. instalace kovových zástrčí);
•  obě křídla musí mít stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlé a musí být zabezpečena proti vyháčkování (např. zajištění západek pevného křídla šrou-

by, nebo zajištění šroubem zapuštěným napevno do podlahy, nebo kovovou vzpěrou ve zdi apod.);
•  dveřní křídla musí být zapuštěna do dveřních rámů anebo musí být opatřena zábranami proti vysazení;
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D                                          I. do 500 000 Kč            II. do 100 000 Kč

okna

•  musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze 

•  rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu;
Pro případ, kdy jsou:
• všechna okna o velikosti větší než 300 cm2

•  a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěna níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární 
žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.,

platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
• funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
• bezpečnostní fólií, nebo
•  funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

ostatní vstupy 

•  např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cm2 -

Pro případ, kdy jsou:
• všechna okna o velikosti větší než 300 cm2

•  a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěna níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární 
žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.,

platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
• funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
•  bezpečnostní fólií, nebo funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

•  všechny vchodové dveře musí být s osvědčením podle ČSN ENV 1627 minimálně 2. bezpečnostní třídy nebo z plného masivu tloušťky min. 40 mm. Musí být 
zabezpečeny proti vysazení ze závěsů;

•  všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem, a druhým samostatným zapuštěným zámkem s cylindrickou vlož-
kou nebo uzamčeny jiným bezpečnostním uzamykacím zařízením;

Pro případ, kdy jsou:
•  prosklené dveře s plochou skla větší než 300 cm2

•  a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární žebřík 
budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.,

platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
• funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
•  bezpečnostní fólií, nebo funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

zabezpečení 
celého prostoru

•  uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS uvedenou v době škodné události do stavu střežení s napojením na zvukové a světelné 
signalizační zařízeni umístěné vně uzamčeného prostoru;

•  EZS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečeni podle ČSN 50 131 1; EZS instalovaná do 31. 12. 2000 musí splňovat kritéria minimálně 3. kategorie 
podle ČSN 334590;

E                                          I. do 2 000 000 Kč

okna

•  musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze 

•  rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu;
Pro případ, kdy jsou:
• všechna okna o velikosti větší než 300 cm2

•  a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěna níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární 
žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.,

platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
• funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
• bezpečnostní fólií, nebo
•  funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

ostatní vstupy 

•  např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cm2 -

Pro případ, kdy jsou:
•  stavební a technické otvory v konstrukci stavby, které neslouží vstupu a nejsou určeny k pohybu (např. světlíky, větrací šachty apod.) s plochou větší než 300 cm2;
•  a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární 

žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.,
platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
• funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
• bezpečnostní fólií, nebo 
•  funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;
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E                                          I. do 2 000 000 Kč
•  všechny vchodové dveře musí být s osvědčením podle ČSN ENV 1627 minimálně 3. bezpečnostní třídy nebo celoplošně vyztužené plechem min. tloušťky  

0,7 mm proti proražení nebo vyztuženy mříží zhotovenou z ocelových prutů minimálního průměru 6 mm s oky max. 12 × 20 cm;
•  všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem a druhým samostatným zapuštěným zámkem s cylindrickou 

vložkou nebo uzamčeny jiným bezpečnostním uzamykacím zařízením;
•  zárubně vchodových dveří musí být kovové a odborně zabezpečeny proti roztažení;
Pro případ, kdy jsou:
•  prosklené dveře s plochou skla větší než 300 cm2

•  a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární žebřík 
budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.,

platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
• funkční mříží, nebo funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
•  bezpečnostní fólií, nebo funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

zabezpečení 
celého prostoru

•  uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS uvedenou v době škodné události do stavu střežení s napojením na zvukové a světelné 
signalizační zařízeni umístěné vně uzamčeného prostoru;

•  EZS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečeni podle ČSN 50 131 1; EZS instalovaná do 31. 12. 2000 musí splňovat kritéria minimálně 3. kategorie 
podle ČSN 334590;

F                                          I. do 5 000 000 Kč

okna

•  musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze 

•  rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu;
Pro případ, kdy jsou:
• všechna okna o velikosti větší než 300 cm2

•  a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěna níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární 
žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.,

platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
• funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
• bezpečnostní fólií, nebo
•  funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

ostatní vstupy 

•  např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cm2 -

Pro případ, kdy jsou:
•  stavební a technické otvory v konstrukci stavby, které neslouží vstupu a nejsou určeny k pohybu (např. světlíky, větrací šachty apod.) s plochou větší než  

300 cm2;
•  a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární 

žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.,
platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
• funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
• bezpečnostní fólií, nebo
•  funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

dveře 

•  všechny vchodové dveře musí být s osvědčením podle ČSN ENV 1627 minimálně 3. bezpečnostní třídy nebo celoplošně vyztužené plechem min. tloušťky 0,7 
mm proti proražení nebo vyztuženy mříží zhotovenou z ocelových prutů minimálního průměru 6 mm s oky max. 12 × 20 cm, a dále;

•  všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem a druhým samostatným zapuštěným zámkem s cylindrickou 
vložkou nebo uzamčeny jiným bezpečnostním uzamykacím zařízením;

•  zárubně vchodových dveří musí být kovové a odborně zabezpečeny proti roztažení;
• uzamykatelné ve třech bodech;
Pro případ, kdy jsou:
•  prosklené dveře s plochou skla větší než 300 cm2 a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno 

přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod., platí 
povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:

• funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
•  bezpečnostní fólií, nebo funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru

zabezpečení 
celého prostoru

•  uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS uvedenou v době škodné události do stavu střeženi s napojením na PCO nebo do místa fyzické 
ostrahy tvořené alespoň jednou osobou se stanovištěm v místě pojištěni a vybavenou telefonem nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci;

•  EZS musí splňovat kritéria minimálně 3. stupně zabezpečeni podle ČSN 50 131 1; EZS instalovaná do 31. 12. 2000 musí splňovat kritéria minimálně  
3. kategorie podle ČSN 334590;

•  místo pojištění musí být vybaveno v době škodné události funkčním tísňovým hlásičem s napojením na PCO nebo do místa trvalé ostrahy nebo k osobě, která 
v případě poplachu urychleně přivolá pomoc. Tísňový hlásič musí být funkční i při vypnuté EZS;

T019/14



G                                          I. do 10 000 000 Kč

okna

•  musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze 
manipulovat z venkovní strany; 

• rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu;
Pro případ, kdy jsou:
• všechna okna o velikosti větší než 300 cm2

•  a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěna níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární 
žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.;

Platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
• funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
• bezpečnostní fólií, nebo
• funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

ostatní vstupy 
a technické otvory

•  např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cm2 musí být řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipu-
lovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny ochrannou mříží.

Pro případ, kdy jsou:
•  stavební a technické otvory v konstrukci stavby, které neslouží vstupu a nejsou určeny k pohybu (např. světlíky, větrací šachty apod.) s plochou větší než 300 cm2

•  a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární 
žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.,

Platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
• funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
• bezpečnostní fólií, nebo
• funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

dveře 

•  všechny vchodové dveře musí být s osvědčením podle ČSN ENV 1627 minimálně 3. bezpečnostní třídy nebo celoplošně vyztužené plechem min. tloušťky  
0,7 mm proti proražení nebo vyztuženy mříží zhotovenou z ocelových prutů minimálního průměru 6 mm s oky max. 12 × 20 cm, a dále;

•  všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem a druhým samostatným zapuštěným zámkem s cylindrickou 
vložkou nebo uzamčeny jiným bezpečnostním uzamykacím zařízením;

•  zárubně vchodových dveří musí být kovové a odborně zabezpečeny proti roztažení;
• uzamykatelné ve třech bodech;
Pro případ, kdy jsou:
•  prosklené dveře s plochou skla větší než 300 cm2

•  a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární 
žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.,

platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
• funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
• bezpečnostní fólií, nebo
•  funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

zabezpečení 
celého prostoru

•  uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS uvedenou v době škodné události do stavu střežení s napojením do místa fyzické ostrahy 
tvořené alespoň dvěma osobami se stanovištěm v místě pojištění a vybavené telefonem nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci. Fyzická 
ostraha musí být ozbrojena krátkou palnou zbraní nebo doprovázena služebním psem;

•  EZS musí splňovat kritéria minimálně 3. stupně zabezpečení podle Č5N 50 131-1; EZS instalovaná do 31. 12. 2000 musí splňovat kritéria minimálně 3. kate-
gorie podle ČSN 334590;

•  místo pojištění musí být vybaveno v době škodné události funkčním tísňovým hlásičem s napojením na PCO nebo do místa trvalé ostrahy nebo k osobě, 
která v případě poplachu urychleně přivolá pomoc. Tísňový hlásič musí být funkční i při vypnuté EZS;

H                                          I. nad 10 000 000 Kč
podmínky pojištění a zabezpečení stanovuje pojistitel v pojistné smlouvě.
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Oddíl 2. Cennosti
-

ném prostoru zděného nebo betonového provedeni platí limity pojistného plnění uve-

-

vloupání:

Uložení cenností Zabezpečeni místa pojištění způsobem dle kapitoly I.
A B C D E F G

pevná schránka 0 5 8 10 15 15 15

nezjištěná 
konstrukce

0 20 30 50 80 200 500

trezor BT I - velmi 
lehký 0 30 80 150 300 450 900

trezor BT II - lehký 0 50 100 200 400 800 2 000

trezor BT III- střední 0 100 300 500 800 2 000 5 000

trezor BT IV - těžký 0 200 500 900 1 500 5 000 10 000

1   Bezpečnostní třída trezoru (BT) stanovená podle ČSN EN 1143-1.
2   Všechny trezory o nižší hmotnosti než 500 kg musí být připevněny ke stěně nebo 

podlaze způsobem, znemožňujícím jejich odnesení bez otevření trezoru.
3   

k nim mít přístup fyzická ostraha.
4   

Za škodnou událost na peněžní hotovosti v těchto automatech poskytne pojistitel 
plnění do výše maximálně 3 000 Kč pro jeden automat.

5   
smlouvě.

Oddíl 3. Věci zvláštní hodnoty
1   -

ho provedení, platí níže uvedené limity pojistného plnění.
2   Limity pojistného plnění při zabezpečení místa pojištění způsobem dle kapitoly I.

 D – do 50 000 Kč
 E – do 300 000 Kč
 F – do 1 000 000 Kč
 G – do 4 000 000 Kč
3   
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Oddíl 4. Věci na výstavách
1   

provedení, platí níže uvedené limity pojistného plnění.
2  Limity pojistného plnění při zabezpečení místa pojištění způsobem dle článku 2.

 D – do 500 000 Kč
 E – do 1 000 000 Kč
3   

4   
-

mus) zjištěným i nezjištěným pachatelem. Pojistitel poskytne plnění do výše 30 % ze 
sjednané pojistné částky, maximálně však 300 000 Kč.

5   Odchylně od článku 6, bodu 1, písm. b) DPKL-2014 se pojištění vztahuje i  na po-
hřešování věci bez naplnění skutkové podstaty krádeže vloupáním (dále jen pros-

nebo jinou, pojistníkem smluvně vázanou, fyzickou ostrahou přítomnou na místě 
pojištění. Došlo-li ke škodě na pojištěných věcech dle ustanovení tohoto bodu, po-
skytne pojistitel plnění pouze do výše 10 % ze sjednané pojistné částky, maximálně 
však 100 000 Kč.

Pro předepsaný způsob zabezpečení „I - N“ oploceného prostranství platí uvedené limity 
pojistného plnění.
Platí pouze pro věci, jež pro svou rozměrnost nebo hmotnost nelze ukládat do uzavřené-
ho prostoru, např. stavební materiály.

T019/14

I I. 
do 50 000 Kč

oplocení •  předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm;

vrata
•  uzamčena dozickým zámkem nebo dvěma visacími zámky s  tloušťkou třmenu min. průměru 8 mm; prvky, jež oko zámku spojuje 

J I. 
do 300 000 Kč

oplocení
•  předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm 

• vzdálenost mezi jednotlivými ostnatými dráty nesmí být větší než 10 cm;

vrata
•  

•  minimálně stejně vysoká jako oplocení a musí být zajištěna proti vysazení z pantů;

K I. 
do 1 000 000 Kč

oplocení
•  předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm 

• vzdálenost mezi jednotlivými ostnatými dráty nesmí být větší než 10 cm;

vrata
•  

•  minimálně stejně vysoká jako oplocení a musí být zajištěna proti vysazení z pantů;

místo pojištění •  
nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci;

L I. 
do 2 000 000 Kč

oplocení
•  předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm 

• vzdálenost mezi jednotlivými ostnatými dráty nesmí být větší než 10 cm;

vrata
•  

•  minimálně stejně vysoká jako oplocení a musí být zajištěna proti vysazení z pantů;

místo pojištění •  
nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci;

M I. 
do 3 000 000 Kč

oplocení
•  předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm 

• vzdálenost mezi jednotlivými ostnatými dráty nesmí být větší než 10 cm;

vrata
•  

•  minimálně stejně vysoká jako oplocení a musí být zajištěna proti vysazení z pantů;

místo pojištění

•  -
vázenou služebním psem a dále vybavenou mobilním telefonem nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci;

•  celý oplocený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS a v době škodné události ve stavu střežení s napojením do místa 
fyzické ostrahy;

N I. nad 
3 000 000 Kč • podmínky pojištění a zabezpečení stanovuje pojistitel v pojistné smlouvě.

Článek 4: Loupežné přepadení
Oddíl 1. Loupežné přepadení při přepravě cenností
Pro loupežné přepadení při přepravě cenností platí limity pojistného plnění podle způ-

O do 50 000 Kč přeprava jednou pověřenou osobou;
uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele nebo kufříku;

P do 200 000 Kč
přeprava jednou pověřenou osobou vybavenou zákonným 
obranným prostředkem (el. paralyzérem, sprejem apod.);
uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele nebo kufříku;

R do 500 000 Kč
přeprava dvěma pověřenými osobami vybavenými zákonný-
mi obranným prostředkem (el. paralyzérem, sprejem apod.);
uloženy v pevné řádně uzavřené kabele nebo kufříku;

S do 1 000 000 Kč automobilu vybavenými zákonným obranným prostředkem 
(el. paralyzérem, sprejem apod.);
uloženy v uzamčeném bezpečnostním kufříku;

T do 2 000 000 Kč

-

ozbrojena krátkou palnou zbraní;
uloženy v uzamčeném bezpečnostním kufříku;

U nad 2 000 000 Kč -
né smlouvě.

-

Pro loupežné přepadení při přepravě movitých věcí platí limity pojistného plnění podle 

V do 200 000 Kč přeprava jednou pověřenou osobou;

W nad 200 000 Kč -
né smlouvě.

-
ní limit pojistného plnění.

-

pojistného plnění podle způsobu zabezpečení“ X - Y“.

X do 50 000 Kč

Y do 20 000 Kč cennosti uložené jinak.
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Článek 5: Výklad pojmů
[1]  Bezpečnostní fólie je taková folie, která splňuje minimálně následující kritéria:
 •  minimální tloušťka fólie je minimálně 300 mikrometrů a fólie instalována na skle 

minimální tloušťky 3 mm, a zároveň
 •  je nainstalována z vnitřní strany skla takovým způsobem, že zasahuje až do jeho 

okrajů, a zároveň
 • je nainstalována odbornou firmou, která má k této činnosti oprávnění, a zároveň
 • kategorie fólie je minimálně P2 dle ČSN EN 356.
[2]  Bezpečnostní kufřík – speciálně určený pro přepravu peněz a cenností, vybavený 

zvukovým, kouřovým, paralyzujícím nebo obdobným zařízením, které se uvede 
v činnost při násilné manipulaci.

[3]  Bezpečnostním uzamykacím systémem se rozumí komplet tvořený bezpečnost-
ním stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním ko-
váním, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 
3 (především chrání cylindrickou vložku před vyhmatáním, rozlomením, vytržením 
a odvrtáním, nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří).

[4]  Bezpečnostním kováním se rozumí kování, které splňuje požadavky příslušné nor-
my minimálně v bezpečnostní třídě 3. (především chrání cylindrickou vložku před 
rozlomením a nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří).

[5]  Bezpečnostními dveřmi se rozumí dveře, které splňují požadavky příslušné normy 
minimálně v bezpečnostní třídě 3. Tyto dveře jsou zpravidla profesionálně vyrobeny 
nebo upraveny tak, že jsou opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem. Mají 
odpovídající pevnost, např. zesílení výztuhou dveřního křídla nebo křídel, plechem 
nebo mříží zesíleny závěsy se zábranami proti vysazení a vyražení, případně jsou 
opatřeny vícebodovým rozvorovým zámkem.

[6]  Bezpečnostním visacím zámkem se rozumí visací zámek, který splňuje požadavky 
příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3, nebo takový bezpečnostní vi-
sací zámek, který je především odolný proti vyhmatání a je opatřen třmenem HAR-
DENED o průměru min. 8 mm. Oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, musí mít 
mechanickou odolnost odpovídající odolnosti třmenu visacího zámku a  nesmějí 
být z venkovní strany demontovatelná.

[7]  Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících pojištěné věci podle výše citovaných 
norem se prokazuje u  bezpečnostních dveří, zámku s  bezpečnostní cylindrickou 
vložkou, přídavného bezpečnostního zámku, bezpečnostního uzamykacího sys-
tému, bezpečnostní dveřní oboustranné závory, tříbodového rozvorového zámku, 
okenice, rolety, mříže, bezpečnostního visacího zámku, trezoru a bezpečnostního 
zasklení především certifikátem shody vydaným akreditovaným certifikačním or-
gánem k certifikaci výrobků nebo posouzením příslušného soudního znalce nebo 
v případě zasklení také osvědčením vydaným do 31.12.2001. Montáž musí být pro-
vedena podle pokynů výrobce.

[8]  Cylindrická vložka je mechanismus, který je oddělitelný od příslušného zámku 
a je ovládán klíčem. Pokud je instalován v samostatném zámku bez kování, musí 
mít počínaje způsobem zabezpečení D, osvědčení podle ČSN ENV 1303 minimálně  
4. bezpečnostní třídy.

[9]  Funkční EZS - elektronická zabezpečovací signalizace instalovaná odbornou firmou 
mající ze zákona k této činnosti koncesi garantující pravidelnou údržbu a revize. EZS 
musí splňovat kritéria požadovaného stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131- 1 
s doporučením certifikátu shody s platnými směrnicemi České asociace pojišťoven 
(ČAP). Rozmístění a kombinace čidel musí být provedeny tak, aby spolehlivě regis-
trovaly osobu, která jakýmkoliv způsobem vnikla do zabezpečeného prostoru nebo 
jej narušila. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotné EZS musí 
být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.

[10]  Funkční mříž je zhotovena z ocelových profilů o průřezu min. 2 cm a vzdálenosti 
jednotlivých profilů ne větší než 12 cm. Každý paprsek mříže musí být pevně ukot-
ven s  podkladem a  okolními prvky způsobem zabraňujícím jejich vyhnutí. Mříž 
musí být dostatečně tuhá a odolná proti roztažení. Pruty mříže musí být vzájem-
ně spojeny nerozebíratelným způsobem (např. svařeny nebo snýtovány). Mříž lze 
z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (za pomoci např. kladiva, sekáč-
ku, pilky na železo, rozbrušovačky apod.).

[11]  Funkční roletou se rozumí roleta, která splňuje požadavky příslušné normy mini-
málně v bezpečnostní třídě 2 nebo taková roleta, kterou lze z venkovní strany de-
montovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, rozbrušovačkou apod.)

[12]  Jiné uzamykací zařízení - mající osvědčení podle ČSN ENV 1627 minimálně 3. bez-
pečnostní třídy.

[13]  Krátkou palnou zbraní se rozumí pistole a revolvery.
[14]  Křídlový uzávěr se skládá z jedné nebo více lamel, které se mohou natáčet nebo 

skládat nebo posouvat při otevření a zavření. Uzávěr musí mít osvědčení podle ČSN 
ENV 1627 minimálně 2. bezpečnostní třídy.

[15]  Kvalifikovanou funkční ostrahou se rozumí ostraha, která musí:
 – být fyzicky zdatná, zdravotně způsobilá a k tomuto výkonu řádně proškolená;
 –  být starší 18 let a mladší 60 let;
 –  být prováděna tak, aby v případě vícečlenné ostrahy byl jeden člen trvale na stá-

lém místě ostrahy (vrátnice, hlavní stanoviště ostrahy apod.);
 –  být vybaven spojovací technikou tak, aby při provádění pochůzek byli jednotliví 

členové ostrahy ve spojení; dále musí být ostraha vybavena takovou spojovací 
technikou, aby mohla bezodkladně přivolat policii či jinou obdobnou pomoc 
v případě zjištění krádeže vloupáním nebo v případě loupeže;

 –  provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budovy;
 –  provádět pochůzky podle knihy pochůzek nejméně však 1x za 60 minut;
 –  být kontrolována jmenovitě určeným zaměstnancem klienta, který bude kontro-

lovat výkon a kvalitu prováděné ostrahy, včetně kontroly všech záznamů.
[16]  Mechanické zábrany představují stavební opatření, která staví neoprávněné oso-

bě do cesty mechanické překážky, které lze odstranit pouze násilím (ocelové mříže 
pevné nebo stahovací, bezpečnostní rolety, bezpečnostní zámky, fólie apod.).

[17]  Oplocení je funkční mechanická bariéra předepsané výšky.
[18]  PCO - trvale obsluhované vzdálené středisko, do kterého se předávají informace tý-

kající se jednoho nebo více systémů EZS a jehož součástí je zásahová skupina s do-
jezdem nejdéle do 15 minut, pokud v pojistné smlouvě není ujednáno jinak.

[19]  Plnými dveřmi se rozumí dveře, které mají pevnou konstrukci (dřevo, kov apod.) 
a  které vykazují minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, 
hladké otočné s polodrážkou, plné jednokřídlé o tloušťce minimálně 40 mm (rám 
– jehličnaté řezivo, výplň – papírová voština neztužená, plášť-dřevovláknitá deska 
tvrdá, lisovaná tloušťky 5 mm).

[20]  Roletový uzávěr se skládá z pohyblivých, vzájemně propojených lamel navíjených 
na válec. Uzávěr musí mít osvědčení podle ČSN ENV 1627 minimálně 2. bezpečnost-
ní třídy.

[21]  Sklo odolné proti proražení – podle normy ČSN EN 356 odpovídá minimální třídě 
odolnosti P2A.

[22]  Služebním psem se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní službě, který musí ab-
solvovat příslušné zkoušky, o jejichž vykonání musí být vedena písemná evidence.

[23]  Tísňový hlásič – spínač (funkčně nezávislý na aktivaci EZS), kterým lze v případě 
ohrožení přivolat pomoc.

[24]  Trezor je speciální úschovná schránka, jejíž odolnost proti vloupání je vyjádřena 
bezpečnostní třídou (dále jen BT) určenou certifikátem shody – certifikace prove-
dena na základě zkoušek provedených státem akreditovanou laboratoří, a  to dle 
normy ČSN EN 1143 – 1 a norem souvisejících. Za trezor se nepovažuje protipožární 
skříň. Ukotvení nebo zazdění trezoru musí být provedeno dle návodu k  montáži 
nebo dle aktuálně platných československých norem. 

  Trezory s hmotností do 100 kg musí být pevně ukotveny do podlahy nebo zabu-
dovány (zazděny, zabetonovány apod.) do zdiva nebo připevněny k těžkému kusu 
nábytku takovým způsobem, že je lze odnést až po jejich otevření, popř. vybourání 
ze zdi nebo podlahy. 

  Pro všechny trezory platí, že musí být řádně uzavřeny a uzamčeny a klíče od nich, 
popř. kódové kombinace heslových zámků, nesmí být volně uloženy (např. uscho-
vány v pracovním stole nebo ve skříni), v místě pojištění, ve kterém se nachází tre-
zor.

[25]  Uzamčeným místem pojištění se rozumí stavebně ohraničený prostor, který po-
jištěný po právu užívá, a  který má řádně uzavřeny a  uzamčeny všechny vstupní 
dveře, řádně uzavřena zevnitř všechna okna a řádně zevnitř zabezpečeny všechny 
ostatní zvenku přístupné otvory. Jednotlivé části a díly dveří, oken, okenních nebo 
balkónových dveří a ostatních stavebních prvků, jejichž demontáží ztrácí uzamčený 
prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí být ze strany venkovního prostoru 
zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, matico-
vý klíč apod.

 Stěny, strop a podlaha
 • stěny tvořené z cihel musí mít minimální tloušťku 15 cm;
 •  stěny tvořené betonovými nebo železobetonovými konstrukcemi musí mít mini-

mální tloušťku 7,5 cm;
 • stěny tvořené z jiných, z hlediska zabezpečení, ekvivalentních materiálů;
 •  strop a podlaha musí vykazovat minimálně stejnou odolnost proti násilnému vnik-

nutí jako stěny.

Seznam citovaných norem:
ČSN EN 1143-1
Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti 
proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové trezory
ČSN ENV 1627
Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – Požadavky a klasifikace
ČSN ENV 1303
Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky – Požadavky a zkoušení
ČSN EN 356
Sklo ve stavebnictví – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku
ČSN EN 50131-1
Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN 334590
Zařízení elektrické zabezpečovaní signalizace

Tyto speciální pojistné podmínky jsou nedílnou součástí doplňkových pojistných pod-
mínek DPKL-2014 a nabývají účinnosti dnem: 1. 1. 2014


