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Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1. V souladu s právní úpravou vydává pojistitel tyto 

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věcí během 

silniční dopravy ZPP 370-2, které nabývají účinnosti 

dne 1.9.2018. Toto pojištění patří do kategorie 

pojištění majetku a sjednává se jako škodové 

pojištění. 

2. ZPP navazují na Všeobecné pojistné podmínky pro 

pojištění podnikatelů VPP 300-2 (dále jen „VPP“).   

 Článek 2. 

Předmět pojištění  

1. Pojistit lze věci hmotné movité, sloužící pojištěnému 

k jeho podnikatelské činnosti. Předmět konkrétního 

pojištění musí být uveden v pojistné smlouvě buď 

individuálně, nebo vymezením souboru pojištěných 

věcí.   

2. Pojištění se vztahuje na věci: 

a)  ve vlastnictví pojištěného (vlastní věci),  

b) které pojištěný oprávněně užívá (věci 

v užívání),  

c) které pojištěný převzal na základě písemné 

smlouvy za účelem splnění svého závazku (věci 

převzaté), 

pokud jsou dopravovány pojištěným určeným 

v pojistné smlouvě pro vlastní potřebu silničními 

vozidly, která jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví 

pojištěného nebo která pojištěný oprávněně užívá 

(dále jen „vozidlo“) 

3. Pojištěné věci se rozdělují podle jejich charakteru do 

dále uvedených rizikových skupin: 

DV1 – věci s vysokou mírou rizika, např. 

alkoholické nápoje, tabákové výrobky, kosmetika, 

farmaceutické výrobky, elektronická zařízení 

jakéhokoli druhu vč. jejich součástí a náhradních 

dílů, výrobky z kůže a kožešin, sportovní potřeby vč. 

jízdních kol, 

DV2 – věci se střední mírou rizika, např. 

optické, měřící, kontrolní a podobné přístroje (s 

výjimkou elektronických), elektrické stroje a přístroje  

vč. nářadí, stroje, textilní výrobky, chemické 

výrobky, sklo, keramika, potraviny, hudební nástroje, 

 DV3 – věci s nízkou mírou rizika, např. nerostné 

suroviny, stavební materiál, výrobky ze dřeva, 

plastu, kovu, papíru a gumy. 

Předmětem pojištění jsou pouze věci, které svým 

charakterem odpovídají sjednané rizikové skupině, 

uvedené v pojistné smlouvě, jakož i věci, které podle 

svého charakteru náleží do rizikové skupiny s nižší 

mírou rizika. 

4. Pojištění se nevztahuje na: 

a) věci, které byly převzaty za účelem provedení 

dopravy (smlouva o přepravě věci) nebo za 

účelem obstarání přepravy (zasílatelská 

smlouvy), 

b) zavazadla a věci osobní potřeby, 

c) peníze (tj. platné tuzemské i cizozemské 

bankovky a mince), 

d) cennosti,  

e) cenné věci,  

f) věci zvláštní hodnoty, 

g) dokumentaci, 

h) vzorky, názorné modely, prototypy, 

i) motorová a přípojná vozidla s přidělenou 

registrační značkou, s výjimkou mobilních strojů, 

j) letadla, 

k) plavidla, 

l) kolejová vozidla, 

m) výbušniny, zbraně, střelivo a radioaktivní látky. 

5. V pojistné smlouvě lze ujednat, že se pojištění 

vztahuje i na živá zvířata. Pro účely takového 

pojištění se na zvíře nahlíží jako na movitou věc. 

Článek 3. 

Pojistná nebezpečí 

1. Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo 

zničení pojištěné věci: 

a) nehodou vozidla, 

b) požárem, 

c) výbuchem, 

d) přímým úderem blesku, 

e) pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, 

nejedná-li se o předměty umístěné na nebo ve 

vozidle, 

f) povodní nebo záplavou, 

g) vichřicí nebo krupobitím, 

h) sesuvem nebo zřícením lavin, 

i) sesuvem půdy, zřícení skal nebo zemin, 

j) zemětřesením, 

(dále jen „základní rozsah“). 

6. V pojistné smlouvě lze ujednat, že se pojištění 

vztahuje i na odcizení pojištěné věci, k němuž došlo: 

a) Odcizením krádeží vloupáním, 

b) Odcizením loupeží, 

(dále jen „odcizení“). 
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Článek 4. 

Pojistná hodnota a limit pojistného plnění 

1. Není-li dále uvedeno nebo v pojistné smlouvě 

ujednáno jinak, je pojistnou hodnotou pojištěné věci 

její nová cena. 

2. Pojistnou hodnotou cizích věcí v užívání a cizích věcí 

převzatých je jejich časová cena. 

3. Pojistnou hodnotou zásob, které pojištěný 

a) nevyrobil, je jejich nová cena, 

b) vyrobil, je částka odpovídající přiměřeným 

nákladům pojištěného na jejich novou výrobu. 

4. Limit pojistného plnění je stanoven pojistníkem 

s ohledem na hodnotu věci dopravované vozidlem. 

 Článek 5. 

Pojistná událost a předpoklady vzniku práva na 

pojistné plnění 

1. Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo 

odcizení pojištěné věci způsobené sjednaným 

pojistným nebezpečím.  

2. Pojistnou událostí je i poškození, zničení nebo ztráta 

pojištěné věci, kterým pojištěný nemohl zabránit, 

pokud k němu došlo: 

a) v přímé souvislosti s působením sjednaného 

pojistného nebezpečí (tj. v přímé souvislosti se 

škodnou událostí) 

nebo 

b) v době, kdy osoba uskutečňující dopravu byla 

následkem nehody vozidla zbavena možnosti 

pojištěné věci opatrovat.  

3. Právo na pojistné plnění vznikne, pokud k působení 

pojistného nebezpečí (tj. ke škodné události) došlo 

v době trvání pojištění a zároveň nastala škoda na 

pojištěné věci. 

4. Pojištění se vztahuje pouze na takové poškození, 

zničení, odcizení nebo ztrátu pojištěné věci, k nimž 

došlo po naložení pojištěné věci na vozidlo za účelem 

její bezprostředně následující dopravy a před 

započetím její vykládky v místě určení, nejpozději 

však v okamžiku, kdy pojištěná věc v místě určení 

vyložena být měla, resp. vyložena být mohla. 

Článek 7. 

Výluky z pojištění 

1. Z pojištění nevzniká právo na plnění za škody vzniklé 

v důsledku: 

a) vadného, nedostatečného nebo nevhodného 

balení pojištěné věci, 

b) nesprávného upevnění nebo naložení pojištěné 

věci, 

c) nakládky či vykládky pojištěné věci, 

d) vady, kterou měla pojištěná věc již v době před 

jejím naložením na vozidlo. 

2. Z pojištění nevzniká právo na plnění za nepřímé 

škody všeho druhu (např. ušlý zisk, pokuty) a za 

vedlejší výlohy (např. expresní příplatky, letecká 

dodávka náhradních dílů, cestovní náhrady 

zahraničních expertů).  

3. Dále vedle obecných výluk z pojištění (čl. 3 VPP) 

vyplývají další výluky (omezení vzniku práva na 

pojistné plnění) z definic jednotlivých pojistných 

nebezpečí nebo ostatních pojmů uvedených ve 

výkladu pojmů v čl. 12 a čl. 13 těchto pojistných 

podmínek.  

 Článek 8. 

Oprávněná osoba 

Oprávněnou osobou je pojištěný.  

 Článek 9. 

Plnění pojistitele 

1. Pojistitel poskytne pojistné plnění maximálně do 

výše sjednaného limitu plnění.  

2. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých v 

průběhu jednoho pojistného roku poskytne pojistitel 

pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše 

sjednaného limitu plnění.  

3. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden 

pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech 

pojistných událostí nastalých během doby trvání 

pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do 

výše sjednaného limitu plnění. 

4. Byla-li pojištěná věc zničena, odcizena nebo 

ztracena, vzniká oprávněné osobě právo, není-li dále 

stanoveno jinak, aby jí pojistitel vyplatil:  

a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající 

přiměřeným nákladům na znovupořízení věci 

stejné nebo srovnatelné, sníženou o cenu 

případných využitelných zbytků,  

b) z pojištění na časovou cenu částku odpovídající 

přiměřeným nákladům na znovupořízení věci 

stejné nebo srovnatelné sníženou o částku 

odpovídající stupni opotřebení a jiného 

znehodnocení v době bezprostředně před 

pojistnou událostí a o cenu případných 

využitelných zbytků,  

5. Byla-li pojištěná věc poškozena, vzniká oprávněné 

osobě právo, pokud není dále stanoveno jinak, aby jí 

pojistitel vyplatil:  

a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající 

přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci 

sníženou o cenu zbytků nahrazených částí,  
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b) z pojištění na časovou nebo obvyklou cenu 

částku odpovídající přiměřeným nákladům na 

opravu poškozené věci sníženou o částku 

odpovídající stupni opotřebení a jiného 

znehodnocení nahrazovaných částí z doby 

bezprostředně před pojistnou událostí a o cenu 

zbytků nahrazených částí. 

Plnění pojistitele za poškozenou věc však nesmí 

přesáhnout částku, kterou by vyplatil v případě, že 

by věc byla zničena (čl. 9 bod 1 těchto podmínek). 

6. Pokud opotřebení nebo jiné znehodnocení věci 

pojištěné na novou cenu dosáhlo v době 

bezprostředně před pojistnou událostí 70% nebo 

více, vyplatí pojistitel plnění jako při pojištění na 

časovou cenu.  

7. Pokud byly pojistnou událostí postiženy zásoby, 

vyplatí pojistitel: 

a) v případě jejich zničení, odcizení nebo ztráty 

částku odpovídající přiměřeným nákladům na 

jejích novou výrobu (u zásob, které pojištěný 

vyrobil) nebo na jejich nové pořízení (u zásob, 

které pojištěný nevyrobil) sníženou o cenu 

případných využitelných zbytků,  

b) v případě jejich poškození částku odpovídající 

přiměřeným nákladům na jejich opravu nebo 

úpravu sníženou o cenu případných využitelných 

zbytků nahrazených částí, 

c) v případě jejich znehodnocení částku 

odpovídající rozdílu mezi jejich pojistnou 

hodnotou bezprostředně před vznikem pojistné 

události a obvyklou cenou bezprostředně po 

pojistné události. 

Pojistitel vyplatí nižší z uvedených částek. 

Plnění pojistitele za postižené zásoby dle tohoto 

odstavce nepřevýší částku, kterou by oprávněná 

osoba obdržela při prodeji zásob v doně 

bezprostředně před vznikem pojistné události 

v obvyklém obchodním styku na daném místě.  

8. Při stanovení výše plnění za poškození, zničení nebo 

ztrátu věci tvořících celek (např. soubor, sbírka) se 

nezohledňuje znehodnocení celku.  

9. Pojištění se sjednává se spoluúčastí. Pokud se 

k jedné škodné události vztahuje více spoluúčastí, 

odečte se od pojistného plnění jen nejvyšší z nich, 

není-li pro oprávněnou osobu výhodnější opačný 

postup.  

10. Pojistitel poskytuje pojistné plnění v rozsahu 

pojištění a jeho parametrů (pojistné částky, limity 

plnění, spoluúčast) ujednaných ke dni, kdy nastala 

škodná událost. 

Článek 10. 

Povinnosti pojištěného a důsledky jejich porušení 

1. Dopravu musí provádět pouze pojištěný nebo osoba 

pověřená pojištěným, která je starší 18 let, plně 

svéprávná, bezúhonná, spolehlivá, způsobilá 

k provedení dopravy a není pod vlivem alkoholu 

nebo jiných omamných nebo psychotropních látek 

(dále jen “osoba uskutečňující dopravu“), 

2. Doprava musí být prováděna pouze vozidlem, které 

je vhodné a způsobilé pro dopravu pojištěné věci, 

3. Pojištěný je povinen zabezpečit, aby byly: 

a) uzamykací a uzavírací mechanismy funkční, 

b) okna a jiné otevíratelné otvory uzavřeny zevnitř, 

a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny, 

c) vstupy, vjezdy, vrata, dveře apod. řádně 

uzavřeny a uzamčeny. 

Povinnosti podle písm. a) až c) se vztahují na vozidlo 

i na objekty, ve kterých je vozidlo umístěno. 

Klíče od vozidla nesmí být ponechány na stejném 

místě jako vozidlo. 

4. Pojištěný je povinen zabezpečit pojištěné věci tak, 

aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo dále 

uvedeným způsobům zabezpečení: 

a) Limit plnění do 100 000 Kč: Pojištěné věci 

musí být uloženy v uzamčeném vozidle s pevnou 

konstrukcí karoserie nebo pod upevněnou a 

uzamčenou plachtou, 

b) Limit plnění do 300 000 Kč: Pojištěné věci 

musí být uloženy v uzamčeném vozidle s pevnou 

konstrukcí karoserie nebo pod upevněnou a 

uzamčenou plachtou, která odpovídá specifikaci 

o nástavbě uvedené v technickém průkazu 

vozidla, 

c) Limit plnění do 500 000 Kč: Pojištěné věci 

musí být uloženy v uzamčeném vozidle s pevnou 

konstrukcí karoserie nebo pod upevněnou a 

uzamčenou plachtou, která odpovídá specifikaci 

o nástavbě uvedené v technickém průkazu 

vozidla. Vozidlo musí být vybaveno funkčním 

alarmem. 

5. Byla-li pojištěná věc odcizena a vozidlo nebylo 

vybaveno funkčním alarmem, poskytne pojistitel 

plnění maximálně do výše 300 000 Kč. 

Byla-li pojištěná věc odcizena a vozidlo nebylo 

vybaveno konstrukcí pro plachtu, která odpovídá 

specifikaci o nástavbě uvedené v technickém 

průkazu vozidla, poskytne pojistitel plnění maximálně 

do výše 100 000 Kč. 

6. Pokud nebyly splněny požadavky na zabezpečení dle 

odst. 3) nebo 4) tohoto článku a tato skutečnost 

měla podstatný vliv na vznik pojistné události, její 

průběh nebo zvětšení rozsahu jejích následků, je 

pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně 
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tomu, jaký vliv měla tato skutečnost na vznik škodné 

události, její průběh, nebo na zvětšení rozsahu jejích 

následků. 

7. Byla-li pojištěná věc odcizena z vozidla, nebo byla-li 

odcizena současně s vozidlem, v němž byla uložena, 

pojistitel poskytne plnění pouze v případě, že: 

a) všechna zabezpečovací zařízení instalovaná ve 

vozidle byla v aktivním stavu, nebo ve vozidle 

byla trvale přítomna alespoň jedna osoba 

pověřená pojištěným, která je starší 18 let, plně 

svéprávná, bezúhonná, spolehlivá, není pod 

vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo 

psychotropních látek, 

a zároveň 

b) k odcizení došlo prokazatelně v době od 6:00 do 

22:00 hod nebo vozidlo bylo odstaveno 

v uzamčené garáži nebo ve střeženém objektu. 

8. Následky porušení povinností upravuje OZ.  

 Článek 11. 

Výklad pojmů  

Pokud se v těchto pojistných podmínkách a v pojistné 

smlouvě používají dále uvedené pojmy, mají tento 

význam: 

1. Cennostmi se rozumí ceniny (tj. poštovní známky, 

kolky, losy, jízdenky, kupony MHD, dobíjecí kupony 

do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky, 

apod.), platební karty a jiné obdobné dokumenty, 

cenné papíry, vkladní a šekové knížky. 

2. Cennými věcmi se rozumí drahé kovy, perly, 

drahokamy a předměty s použitím uvedených věcí 

vyrobené.  

3. Dokumentací se rozumí písemnosti, obchodní 

knihy, kartotéky, výkresy, projekty, plány, nosiče dat 

a záznamy na nich. 

4. Mobilní strojem se rozumí pracovní stroj 

samojízdný, pracovní stroj přípojný, zemědělský a 

lesnický traktor a jeho přípojné vozidlo. 

5. Odcizením krádeží vloupáním se rozumí odcizení 

pojištěné věci tak, že se jí pachatel zmocnil tím, že 

místo, ve kterém byla věc umístěna: 

a) otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho 

řádnému otevírání, 

b) otevřel destrukčním způsobem (např. za použití 

trhaviny, probouráním zdi), 

c) otevřel klíčem, kterého se zmocnil krádeží 

vloupáním nebo loupeží. 

6. Odcizením loupeží se rozumí odcizení pojištěné 

věci tak, že se jí pachatel zmocnil použitím násilí 

nebo pohrůžkou bezprostředního násilí vůči 

pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě 

pověřené pojištěným. 

7. Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu 

vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou věc.  

8. Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů 

se rozumí pohyb uvedených předmětů, který má 

znaky volného pádu.  

9. Penězi se rozumí platné tuzemské i cizozemské 

bankovky a mince.  

10. Poškozením se rozumí změna stavu věci, která je 

odstranitelná opravou. 

11. Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení 

hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, 

při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo 

koryto vodního toku. Povodní se rozumí též 

vystoupání vody z kanalizace v důsledku vzniklé 

povodně.  

12. Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který 

provází hoření a který vznikl mimo určené ohniště 

nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou 

nebo je pachatelem úmyslně šířen.  Za působení 

požáru se rovněž považují účinky průvodních jevů 

požáru, jako je teplo, zplodiny hoření, hašení. 

Požárem není působení užitkového ohně a jeho 

tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem 

kyslíku ani působení tepla při zkratu v elektrickém 

vedení nebo zařízení, pokud se plamen vzniklý 

zkratem dále nerozšířil. 

13. Přímým úderem blesku se rozumí bezprostřední 

působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na 

pojištěnou věc nebo do budovy, ve které se 

pojištěná věc nacházela. 

Aby vzniklo právo na plnění, musí být škoda 

zjistitelná podle tepelně mechanických stop 

zanechaných na poškozené věci nebo na budově, ve 

které se poškozená věc nacházela.  

Přímým úderem blesku není působení přepětí vzniklé 

působení blesku v elektrorozvodné nebo 

komunikační síti.  

14. Sbírkou se rozumí soubor věcí stejného charakteru 

a sběratelského zájmu, přičemž součet hodnot 

jednotlivých věcí tvořících sbírku je nižší než hodnota 

sbírky jako celku.  

15. Sesuv nebo zřícení lavin je jev, kdy se masa 

sněhu nebo ledu uvede do pohybu a po svahu se 

sune nebo řítí na pojištěnou věc.  

16. Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin je náhlý 

jev, při kterém dochází k působení zemské tíže a 

půda, skála nebo zemina se v důsledku porušení 

dlouhodobé rovnováhy svahu sune nebo řítí na 

pojištěnou věc.  

Sesuvem není klesání zemského povrchu do centra 

Země, ani pokles rovinatého terénu, ani změna 
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základových poměrů staveb (např. promrzáním, 

sesycháním, podmáčením).  

17. Starožitností se rozumí věc zpravidla starší 100 let, 

která má uměleckou hodnotu, případně charakter 

unikátu. 

18. Soubor věcí tvoří věci, které mají stejný nebo 

podobný charakter nebo jsou určeny ke stejnému 

účelu.  

19. Uměleckým předmětem se rozumí věc, jejíž 

hodnota není dána jen výrobními náklady, ale i 

uměleckou kvalitou a autorem díla. Může jít např. o 

obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, 

keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, 

gobelíny. 

20. Věcí historické hodnoty se rozumí věc, jejíž 

hodnota je dána vztahem k historii, historické osobě 

či události apod. 

21. Věcmi zvláštní hodnoty se rozumí starožitnosti, 

umělecké předměty, věci historické nebo sběratelské 

hodnoty, sbírky.  

22. Vichřice je dynamické působení hmoty vzduchu, 

která se pohybuje v místě pojištění rychlostí 

nejméně 20,8 m/sec. (t.j. 75 km/hod.).  

23. Výbuchem se rozumí náhlý, ničivý projev tlakové 

síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. 

Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku 

(imploze).  

Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve 

spalovacím prostoru spalovacího motoru, v hlavních 

střelných zbraní a jiných zařízení, u kterých se 

energie výbuchu cílevědomě využívá. 

24. Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, 

která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě 

pojištění, včetně situace, kdy dochází k zaplavení 

území při soustředěném odtoku srážkových vod. 

Záplavou se rozumí též vystoupání vody z kanalizace 

v důsledku vzniklé záplavy. 

25. Zemětřesení je jev, kdy otřesy zemského povrchu 

vyvolané pohybem zemské kůry dosahují nejméně 6. 

stupně mezinárodní stupnice MCS, udávající 

makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě 

pojištění (nikoliv v epicentru).  

26. Znehodnocením se rozumí situace, kdy dojde ke 

změně stavu věci, která není odstranitelná opravou, 

ale přesto je věc použitelná k původnímu účelu.  

27. Zničením se rozumí změna stavu věci, která není 

odstranitelná opravou, přičemž věc již nelze používat 

k původnímu účelu.  

 


