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Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1. V souladu s právní úpravou vydává pojistitel tyto 

Zvláštní pojistné podmínky pro stavební a montážní 

pojištění ZPP 390-2 (dále jen „ZPP“), které nabývají 

účinnosti dne 1.6.2021. Toto pojištění se sjednává 

jako pojištění škodové. 

2. ZPP navazují na Všeobecné pojistné podmínky pro 

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

 

ČÁST I. 

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ 

Článek 2. 

Pojistná nebezpečí 

1. Pojištění se sjednává pro případ škody na budovaném 

stavebním nebo montážním díle nebo jejich části, 

specifikované v pojistné smlouvě způsobené jakoukoli 

nahodilou událostí, která nastane nečekaně a náhle v 

místě pojištění a není těmito ZPP vyloučena. 

2. Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná 

věc nebo její část pohřešována v příčinné souvislosti 

s událostí, za kterou vzniká pojištěnému právo na 

plnění podle těchto ZPP podmínek. 

3. Pojištění se vztahuje i na další škody nebo újmy 

související s výstavbou nebo montáží budovaného 

díla, pokud je tak ujednáno v pojistné smlouvě.  

Článek 3. 

Pojistná událost 

1. Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže 

označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním 

právním předpisu, na který se pojistná smlouva 

odvolává, která nastane při budování stavebního nebo 

montážního díla nebo v příčinné souvislosti s ním, a 

se kterou je podle těchto zvláštních pojistných 

podmínek a pojistné smlouvy spojen vznik povinnosti 

pojistitele poskytnout pojistné plnění. 

Článek 4. 

Předmět pojištění 

1. Pojištění se vztahuje pouze na budované stavební 

nebo montážní dílo nebo jeho část, výslovně uvedené 

v pojistné smlouvě.  

Pojištění se vztahuje i na veškerý stavební materiál 

skladovaný na staveništi, který bude použit pro 

budované dílo. 

2. Je-li tak uvedeno v pojistné smlouvě, pojištění se 

vztahuje i na: 

a) zařízení staveniště; 

b) stavební nebo montážní stroje; 

c) stavební nebo montážní výstroj a zařízení; 

d) stávající majetek, na kterém je prováděno stavební 

nebo montážní dílo; 

e) okolní stávající majetek. 

3. Pojištění podle bodu 2 tohoto článku nelze sjednat 

samostatně, bez sjednání pojištění podle bodu 1. 

tohoto článku. 

4. Pojištění lze sjednat i pro jiné předměty specifikované 

v pojistné smlouvě. 

Článek 5. 

Místo pojištění 

1. Místo pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě. 

Článek 6. 

Výluky z pojištění 

1. Kromě základních výluk uvedených ve VPP 

se pojištění dále nevztahuje na: 

a) písemnosti, plány, obchodní knihy, kartotéky, 

výkresy, děrné štítky, magnetické disky, ostatní 

nosiče dat a záznamy na nich; 

b) motorová vozidla se státní poznávací značkou, 

letadla a vodní plavidla všeho druhu;  

c) peníze, cenné papíry a ceniny; 

d) pozemky, porosty a rostliny;  

e) vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné 

obdobné dokumenty; 

f) drahé kovy, perly, drahokamy a předměty z nich 

vyrobené; 

g) věci zvláštní kulturní, historické a umělecké 

hodnoty, umělecká díla, starožitnosti a sbírky; 

2. Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za škody 

nebo zvětšení škod vzniklých: 

a) záplavou nebo povodní  staveb nebo rozestavěných 

staveb nebo jejich částí na vodních tocích, není-li 

v pojistné smlouvě ujednáno jinak; 

b) záplavou rozestavěných staveb, vzniklou z 

atmosférických srážek, kromě záplavy způsobené 

lijákem s intenzitou vyšší než 30mm.h-1, 

potvrzeným Českým hydrometeorologickým 

ústavem; 

c) záplavou, způsobenou kolísáním hladiny spodní 

vody a to u staveb nebo rozestavěných staveb a 

jejich částí, které jsou trvale pod hladinou spodní 

vody; 

d) sesuvem půdy v nezabezpečených stavebních 

jamách; 

e) na stavebních částech, na kterých byla chybně 

nebo nesprávně provedena stavební činnost. 

Pokud však v důsledku chybně provedené 

stavební činnosti dojde k nehodě, která způsobí 

vnější poškození nebo zničení jiných pojištěných 



věcí, než na kterých byla chybně provedena 

stavební činnost, pak se na toto poškození nebo 

zničení pojištění vztahuje. 

f) znečištěním životního prostředí; 

g)  vadou materiálu, vadným výrobkem dodaným k 

montáži nebo chybně provedenou prací na 

montovaných dílech. Pokud však v důsledku 

chybně provedené montáže dojde k nehodě, 

která způsobí vnější poškození nebo zničeníjiných 

pojištěných věcí, než na kterých byla montáž 

chybně provedena, pak se na toto poškození nebo 

zničení pojištění vztahuje; 

h)  chybnou či vadnou projektovou dokumentací, 

nebo chybnou konstrukcí; 

i)  vnitřně vzniklou mechanickou nebo elektrickou 

poruchou, poškozením nebo zničením pojištěných 

věcí přímým účinkem zamrznutí chladicí kapaliny, 

vody nebo obdobného média, chybným mazáním, 

nedostatkem maziva či chladicí kapaliny. Pokud 

však v důsledku takového poškození nebo zničení 

nastane nehoda, která způsobí vnější poškození 

nebo vnější zničení pojištěných věcí, pak se na 

toto následné vnější poškození nebo vnější zničení 

pojištěných věcí pojištění vztahuje; 

j)  na akumulátorových bateriích, elektrochemických 

článcích apod.; 

k)  na dílech a nástrojích, které se vyměňují při 

změně pracovního úkonu nebo opotřebení (např. 

formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápustky, 

ryté a vzorkované válce, šablony, vrtáky a vrtací 

hlavy, nože, břity, listy pil, ostatní řezné a lisovací 

nástroje, pracovní části drtičů, pásy, lana, dráty, 

pneumatiky, žáruvzdorné vyzdívky); 

l)  bezprostřední korozí, erozí a oxidací; 

m) dlouhodobým vlivem biologických, chemických a 

tepelných procesů, znečištěním či vznikem 

usazenin; 

n)  vlivem běžných atmosférických podmínek, s nimiž 

je třeba podle ročního období a místních poměrů 

počítat; 

o)  ztrátou, která byla objevena při inventuře a která 

nesouvisí s pojistnou událostí; 

p)  na souborech informací, zvukových, obrazových, 

datových a jiných záznamech; 

q) poškozením nebo zničením pojištěné věci 

působením hmyzu nebo zvířat; 

r)  opotřebením, trvalým vlivem provozu, postupným 

stárnutím, únavou materiálu, nedostatečným 

používáním, dlouhodobým uskladněním, 

usazováním kotelního kamene; 

s) na činných médiích (např. paliva, maziva, 

chemikálie, filtrační hmoty, chladicí kapaliny, 

katalyzátory); 

t)  následnou ztrátou všeho druhu včetně ušlého 

zisku, zvýšením nákladů na výrobu, uložením 

pokuty, zpronevěrou, mankem, prodlením a 

nedodržením termínů, nedodržením sjednaných 

parametrů díla a ztrátou trhu nebo kontraktu; 

u) odcizením, není-li v pojistné smlouvě ujednáno 

jinak, ztrátou nebo jiným pohřešováním s 

výjimkou případu upraveného v článku 2, bodu 2. 

těchto doplňkových pojistných podmínek; 

v) závazkem převzatým na základě dohody nebo 

smlouvy sjednané pojištěným, za který by 

pojištěný neodpovídal, kdyby taková dohoda 

nebo smlouva nebyla sjednána; 

w) nerespektováním právních předpisů, profesních 

zásad a postupů obsažených v projektové 

dokumentaci, vyhotovené oprávněným 

subjektem, kterými se řídí činnosti při budování 

stavebního nebo montážního díla. 

3. Výluky uvedené pod písmeny j) až o) tohoto článku 

se vztahují pouze na takové poškození nebo zničení 

pojištěné věci, které nenastalo v důsledku živelních 

událostí. 

4. Na pojištění se mohou vztahovat ještě další výluky 

vyplývající z právních předpisů, pojistných podmínkek 

nebo smlouvy.  

Článek 7. 

Horní hranice pojistného plnění, pojistná hodnota 

1. Horní hranicí pojistného plnění z jedné škodní události 

je pojistná částka nebo limit pojistného plnění. 

2. Pokud je horní hranice pojistného plnění stanovena 

pojistnou částkou, musí pojistná částka odpovídat 

pojistné hodnotě pojištěné věci. Pojistná hodnota je 

nejvyšší možná majetková újma, která může 

v důsledku pojistné události nastat.  

Pojistná hodnota je v pojistné smlouvě vyjádřena: 

a) pro budované stavební nebo montážní dílo jako 

jeho hodnota po dokončení, včetně hodnoty 

materiálů, nákladů na dopravu, cla, montážních 

nákladů, mezd; 

b) pro zařízení staveniště, zařízení místa montáže, 

montážní výstroj, stavební nebo montážní stroje 

jako nová cena pojištěných věcí, není-li pojištění 

sjednáno na první riziko; 

c)  u stávajícího majetku, na kterém je prováděno 

stavební nebo montážní dílo jako jeho nová cena, 

není-li pojištění sjednáno na první riziko; 

d) u stávajícího okolního majetku jako částka 

stanovená pojistníkem (pojištění na první riziko). 

3. Za stanovení výše pojistné částky je odpovědný 

pojistník. 

4. Je-li v době pojistné události pojistná částka nižší než 

pojistná hodnota pojištěné věci, nastává podpojištění. 

Pojistitel neuplatní podpojištění, pokud pojistná 

částka dosahuje více než 90% pojistné hodnoty. 



5. Je-li sjednáno tzv. pojištění prvního rizika, je sjednaný 

limit pojistného plnění zároveň limitem pojistného 

plnění ze všech pojistných událostí nastalých během 

jednoho pojistného roku. Dojde-li v průběhu 

pojistného roku k vyčerpání limitu pojistného plnění, 

může pojistitel na návrh pojistníka obnovit limit 

pojistného plnění na zbytek pojistného roku za 

dodatečné pojistné.  

Článek 8. 

Plnění pojistitele 

1. Bylo-li budované stavební nebo montážní dílo a 

ostatní pojištěné věci z pojištění na novou cenu 

poškozeny, zničeny, nebo odcizeny, vzniká 

pojištěnému právo, aby mu pojistitel vyplatil 

částku odpovídající přiměřeným časově i místně 

obvyklým nákladům na opravu nebo 

znovupořízení věcí, které jsou potřebné pro 

uvedení budovaného díla a pojištěných věcí do 

stavu, v jakém se nacházely bezprostředně před 

vznikem pojistné události, včetně nákladů na 

demontáž, dopravu do opravy a z opravy, celní 

poplatky apod. sníženou o cenu použitelných 

zbytků. 

2. Byly-li poškozeny, zničeny nebo odcizeny 

pojištěné věci z pojištění na první riziko (stavební 

a montážní stroje a výstroj, stávající okolní 

majetek apod.), vzniká pojištěnému právo, aby 

mu pojistitel vyplatil částku odpovídající 

přiměřeným časově a místně obvyklým nákladům 

na opravu nebo znovupořízení věci, které jsou 

potřebné pro uvedení poškozené věci do stavu, v 

jakém se nacházela bezprostředně před pojistnou 

událostí, včetně nákladů na demontáž, nákladů 

spojených s opravou, celní poplatky apod., 

nejvýše však časovou cenu věci sníženou o 

případnou cenu zbytků nahrazovaných částí věcí. 

3. Do přiměřených nákladů podle bodu 1. a 2. 

tohoto článku se nezahrnují odměny vyplacené za 

práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna 

a pracovního klidu, expresní příplatky, letecké 

dodávky náhradních dílů a cestovní náklady 

techniků a expertů ze zahraničí, pokud to není v 

pojistné smlouvě ujednáno. 

4. Pojistitel neuhradí jakoukoli změnu nebo zlepšení 

oproti stavu, jaký měla pojištěná věc před 

vznikem pojistné události. 

5. Učinil-li pojištěný opatření, která mohl vzhledem 

k okolnostem případu považovat za nutná 

k odvrácení bezprostředně hrozící události nebo k 

odvrácení nebo zmírnění škody na pojištěné věci 

z nastalé pojistné události, pojistitel mu nahradí 

takto vynaložené náklady, jsou-li úměrné rozsahu 

škody, která hrozila a pojistné hodnotě ohrožené 

pojištěné věci, nejvýše však pojistnou částku 

sjednanou pro věc, která byla pojistnou událostí 

ohrožena, nebo sjednanou pro věc, které se 

vynaložené náklady týkaly. Za takové náklady se 

nepovažují náklady spojené s obvyklou péčí, 

údržbou a ošetřováním pojištěné věci. 

6. Pokud měl pojištěný právní povinnost z 

hygienických nebo bezpečnostních důvodů nebo 

z důvodu veřejného zájmu provést opatření na 

odklizení zbytků pojištěné věci, která byla 

poškozena nebo zničena pojistnou událostí, nebo 

pokud pojištěný vynaložil přiměřené náklady na 

demolici, vyklizení a odvoz suti nutné k opravě 

nebo znovupořízení  pojištěné věci postižené 

pojistnou událostí, nahradí mu pojistitel takto 

vynaložené náklady, nejvýše však 10% z pojistné 

částky sjednané pro věc, které se vynaložené 

náklady týkaly. 

7. Pojistitel je vždy povinen nahradit celé náklady 

podle bodu 5. a 6. tohoto článku, které byly 

vynaloženy na jeho pokyn. 

8. Pojistitel neposkytne pojistné plnění za provizorní 

opravy, pokud zvyšují náklady konečných oprav 

způsobených pojistnou událostí.  

9. Pojistitel má proti pojištěnému právo na 

přiměřenou náhradu vyplaceného plnění, pokud 

škodní událost byla způsobena hrubou nedbalostí. 

10. Byla-li škodní událost způsobena zcela nebo zčásti 

osobou, která v době této škodné události byla 

prokazatelně pod vlivem návykových, omamných 

a psychotropních látek, nebo u které byl 

prokazatelně zjištěn obsah alkoholu v krvi, nebo 

která se odmítla podrobit dechové nebo krevní 

zkoušce na zjištění alkoholu či návykových, 

omamných a psychotropních látek, pojistitel není 

povinen plnit. 

 

ČÁST II. 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

Článek 9. 

Pojistná nebezpečí 

1. Je-li tak uvedeno v pojistné smlouvě, pojištění se 

sjednává i pro případ právním předpisem 

stanovené odpovědnosti za škodu nebo újmu 

vzniklou jinému v souvislosti se stavebními a 

montážními pracemi prováděnými na staveništi 

nebo místě montáže, uvedeném v pojistné 

smlouvě jako místo pojištění, pokud pojištěný za 

škodu nebo újmu odpovídá v důsledku své 

činnosti nebo vztahu z této činnosti vyplývajícího. 

2. Pojištění se sjednává pro případ právním 

předpisem stanovené povinnosti pojištěného 

nahradit: 

a) újmu vzniklou jiné osobě úrazem, nemocí 

nebo smrtí této osoby; 

b) škodu vzniklou poškozením, zničením nebo 

pohřešováním věci, kterou má tato osoba 

ve vlastnictví nebo v užívání; 

c) škodu vzniklou poškozením, usmrcením 

nebo pohřešováním zvířete, kterou má tato 

osoba ve vlastnictví nebo v užívání. 



Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění 

je, že k úrazu, nemoci, smrti, poškození, zničení 

nebo pohřešování věci (dále jen škodní událost) 

došlo v době trvání pojištění, v souvislosti se 

stavební nebo montážní činností nebo vztahy z 

této činnosti vyplývajícími a na území vymezeném 

v pojistné smlouvě. 

3. Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit 

škodu či újmu způsobenou jinému jinak než 

úrazem, nemocí a smrtí této osoby, poškozením, 

zničením nebo pohřešováním věci, pokud má 

původ ve škodě či újmě způsobené úrazem, 

nemocí a smrtí této osoby, poškozením, zničením 

nebo pohřešováním věci (dále jen následná 

finanční škoda či újma). Nevztahuje se však na 

dotčení práva na ochranu osobnosti nebo právní 

osobnosti právnické osoby. 

4. Pojištění se vztahuje i na regresy zdravotních 

pojišťoven a orgánů nemocenského pojištění vůči 

třetím osobám. 

5. Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, je v 

rozsahu těchto ZPP spolupojištěna odpovědnost 

za škodu i jiných osob, jmenovitě uvedených v 

pojistné smlouvě, podílejících se na stavebních 

nebo montážních pracích, prováděných na místě 

pojištění. 

6. Pojištění odpovědnosti lze sjednat pouze k 

pojištění věcí podle Části I. těchto ZPP. 

Článek 10. 

Pojistná událost 

1. Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže 

označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním 

právním předpisu, na který se pojistná smlouva 

odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti 

pojistitele poskytnout pojistné plnění dle 

pojistných nebezpečí uvedených v článku 9 těchto 

ZPP. 

Článek 11. 

Výluky z pojištění 

1. Kromě základních výluk uvedených ve VPP se 

pojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit 

škodu či újmu: 

a) kterou způsobil pojištěný tím, že porušil v době 

před uzavřením pojistné smlouvy právní 

povinnosti; 

b) převzatou pojištěným nad rámec stanovený 

právními předpisy nebo převzatou na základě 

dohody či smlouvy, za kterou by pojištěný 

neodpovídal, kdyby taková dohoda nebo smlouva 

neexistovaly; 

c) způsobenou činnostmi, u kterých právní předpis 

ukládá povinnost uzavřít pojištění nebo při výkonu 

činností u kterých  vzniká pojištění na základě 

zákona, za předpokladu, že vznikl nárok na plnění 

ze zákonného nebo povinně smluvního pojištění; 

d) způsobenou sesedáním nebo sesouváním půdy, 

erozí a důsledky poddolování; 

e)  způsobenou formaldehydem nebo azbestem; 

f)  na věcech, které pojištěný dodal jinému, pokud 

ke škodě došlo proto, že dodané věci byly vadné 

jakosti a na věcech, na kterých pojištěný prováděl 

objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, 

že tato činnost byla vadně provedena; 

g) vyplývající z přepravních a zasilatelských smluv; 

h)  vzniklou jinak než na zdraví, životě a na věci, 

včetně následných škod, zejména ušlého zisku, 

zvýšených nákladů, pokut, mank, ztráty vzniklé 

nedodržením termínů, nedodržením sjednaných 

parametrů díla, ztrátou trhu nebo kontraktu. 

2. Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za 

jakékoliv škody, zvětšení škod přímo či nepřímo 

vzniklých následkem znečištění životního 

prostředí. 

3. Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, 

pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za 

škodu nebo újmu vzniklou: 

a) na cizích věcech, které pojištěný oprávněně užívá; 

b) na cizích věcech, které pojištěný převzal za účelem 

provedení objednané činnosti; 

c) podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný, 

jeho manžel, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, 

která žije s pojištěným ve společné domácnosti, 

většinovou majetkovou spoluúčast. 

4. Na pojištění se mohou vztahovat ještě další 

výluky vyplývající z právních předpisů, pojistných 

podmínkek nebo smlouvy. 

5. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu 

nebo újmu, za kterou pojištěný odpovídá svému 

manželu, příbuzným v řadě přímé, osobám, které 

s ním žijí ve společné domácnosti. 

6. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za 

škodu na věcech v osobním vlastnictví 

pojištěného. 

Článek 12. 

Plnění pojistitele 

1. Plnění z jedné pojistné události je omezeno 

limitem plnění, sjednaným v pojistné smlouvě. V 

případě, že limit plnění není v pojistné smlouvě 

sjednán, ujednává se tento ve výši 1 000 000 Kč. 

To platí i pro hromadnou pojistnou událost. U 

škody na věci je plnění poskytováno v časové 

ceně. 

2. V pojistné smlouvě mohou být v rámci limitu 

pojistného plnění stanoveny sublimity pojistného 

plnění, které omezují pojistné plnění ve 

vymezených případech. Pro sublimity platí, že 

omezují plnění z jedné škodné, z jedné hromadné 

události i ze všech škodných událostí nastalých v 

průběhu jednoho pojistné roku.  



3. Za stanovení výše limitu i sublimitu plnění je 

odpovědný pojistník. 

4. Plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých v 

průběhu trvání pojištění a plnění poskytovaná 

podle bodu 3 tohoto článku nesmí přesáhnout 

pojistnou částku stanovenou v pojistné smlouvě, 

není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. 

5. Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti, které 

mu v souvislosti se vznikem škodné události 

ukládájí právní předpisy, VPP, tato ZPP a 

smlouva, je pojistitelpovinen uhradit účelně 

vynaložené náklady: 

a) které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně 

advokáta za obhajobu v přípravném řízení a v 

řízení před soudem prvního stupně v rámci 

trestního řízení, které je vedeno proti pojištěnému 

nebo jeho zaměstnanci (členu) v souvislosti se 

škodní událostí; 

b) občanského soudního řízení o náhradě škody, 

jestliže toto řízení bylo nutné ke zjištění 

odpovědnosti pojištěného nebo výše škody, 

pokud je pojištěný povinen tyto náklady nahradit;  

c) obhajoby pojištěného nebo jeho zaměstnance 

(člena) před odvolacím soudem, náklady jeho 

právního zastoupení v řízení o náhradě škody 

odpovídající nejvýše mimosmluvní odměně 

advokáta, jakož i náklady mimosoudního 

projednávání nároků poškozeného vzniklé 

poškozenému, jeho zástupci, případně 

pojištěnému, jestliže  se pojistitel k úhradě  těchto 

nákladů písemně zavázal. Jestliže poškozený 

uplatní svůj nárok proti pojištěnému u soudu, 

pojistitel na výzvu pojištěného nebo soudu 

vstoupí do řízení jako vedlejší účastník a předloží 

potřebné doklady. 

6. Pokud součet náhrad několika poškozeným za 

škodu nebo újmu z jedné škodní události 

převyšuje pojistnou částku nebo limit plnění 

stanovenou/ý v pojistné smlouvě, snižuje 

pojistitel vyplácené náhrady všem poškozeným ve 

stejném poměru. 

7. Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné 

osobě právo na vrácení vyplacené částky nebo 

snížení důchodu či na zastavení jeho výplaty, 

přechází toto právo na pojistitele, pokud za 

pojištěného tuto částku zaplatil nebo za něho 

vyplácí důchod. Na pojistitele přechází též právo 

pojištěného na úhradu těch nákladů řízení o 

náhradě škody nebo újmy, které byly pojištěnému 

přiznány proti odpůrci, pokud je pojistitel za 

pojištěného uhradil. 

8. Pojištěný je povinen bez zbytečného prodlení 

pojistiteli oznámit, že nastaly skutečnosti, na 

které se váže vznik práv uvedených v bodu 7. 

tohoto  článku a odevzdat mu doklady potřebné k 

uplatnění těchto práv. Jestliže pojištěný poruší 

tuto povinnost, pojistitel je oprávněn požadovat 

od pojištěného úhradu nákladů, které mu 

nedodržením této povinnosti vznikly, až do výše 

vyplaceného pojistného plnění, nebo navrácení 

prospěchu, který takto pojištěný získal. 

9. Pojistitel má proti pojištěnému právo na 

přiměřenou náhradu vyplaceného plnění, pokud 

škodní událost byla způsobena hrubou nedbalostí. 

10. 1Pojistitel není povinen plnit, jestliže: 

a) škodní událost byla způsobena zcela nebo zčásti 

osobou, která v době této škodné události byla 

prokazatelně pod vlivem návykových, omamných 

a psychotropních látek, nebo u které byl 

prokazatelně zjištěn obsah alkoholu v krvi, nebo 

která se odmítla podrobit dechové nebo krevní 

zkoušce na zjištění alkoholu či návykových, 

omamných a psychotropních látek; 

b) pojištěný bez souhlasu pojistitele nevznesl námitku 

promlčení, zavázal se bez tohoto souhlasu uhradit 

promlčenou pohledávku nebo uzavřel soudní smír 

bez souhlasu pojistitele; 

c) pojištěný bez předchozího souhlasu pojistitele 

celkově nebo zčásti uznal nebo uspokojil nárok 

z titulu odpovědnosti za škodu. 

11. Vznikne-li škoda v době trvání pojištění na 

stávajícím okolním majetku, v přímé souvislosti se 

stavební nebo montážní činností, poskytne 

pojistitel pojistné plnění jen tehdy, byl-li tento 

okolní stávající majetek pojištěn dle Části I. 

Těchto ZPP. 

Článek 13. 

Výklad pojmů 

Pro účely pojištění dle těchto ZPP platí dále uvedený 

výklad pojmů. 

1.  Budované dílo je materiální výsledek všech 

činností prováděných podle schválené projektové 

dokumentace, na základě pravomocného 

stavebního povolení a jako předmět smluvního 

plnění dodavatele tak, aby mohlo po zhotovení 

sloužit požadovanému účelu. 

2.  Budova je objekt pevně spojený se zemí, který 

je uzavřen obvodovými stěnami a střešní 

konstrukcí, které jsou určeny k tomu, aby chránily 

lidi, zvířata nebo věci před působením vlivů, patří 

sem i halové objekty.Za budovu se nepovažuje 

„mobilní“ zařízení typu stánek, jakékoliv sestavy 

mobilních buněk, přístřešky a nafukovací haly. 

3.  Cennými věcmi se rozumí drahé kovy, perly, 

drahokamy a předměty s použitím uvedených 

věcí vyrobené.  

4.  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. 

5.  Cizí věci převzaté jsou movité věci, které 

pojištěný na základě písemné smlouvy převzal za 



účelem provedení objednané činnosti nebo služby 

na těchto věcech. 

6.  Cizí věci užívané jsou movité věci, které 

pojištěný po právu užívá, mimo cenností a 

cenných věcí, věcí zvláštní hodnoty, písemností, 

vozidel, a to i přípojných, s přidělenou registrační 

značkou, lodí a letadel včetně jejich příslušenství. 

7.  Časová cena věci je cena, kterou měla věc 

bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se 

z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni 

opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke 

zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, 

modernizací nebo jiným způsobem. 

8.  Hromadná škodní událost je více spolu časově 

souvisejících škodních událostí, které vyplývají ze 

stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti, 

závady nebo jiného nebezpečí. Pro vznik 

hromadné škodní události je rozhodný vznik první 

škodní události v řadě. 

9.  Místem pojištění se rozumí v pojistné smlouvě 

uvedená adresa jako místo pojištění nebo 

vymezené území (Evropa, ČR apod.) nebo místo 

dané parcelním číslem, staveništěm apod. 

10. Movité věci jsou veškeré movité věci mimo 

zásoby, cizí věci převzaté, cizí věci užívané, 

cennosti a cenné věci, věci zvláštní hodnoty, 

písemnosti, vozidla, a to i přípojná, s přidělenou 

RZ nebo SPZ včetně jejich příslušenství, lodě a 

letadla včetně jejich příslušenství. 

11. Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě 

a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou 

pořídit jako věc novou, stejného druhu a účelu. 

12. Nosiče dat jsou paměťová média k ukládání 

informací strojně zpracovatelných na 

elektronických zařízeních. 

13. Objednanou činností se rozumí zejména 

výstavba, rekonstrukce, montáž, a to včetně 

souvisejících přípravných prací a provozních 

zkoušek, v souladu se smlouvou o dílo. 

14. Obratem pojištěného se pro účely pojištění 

rozumí předpokládaná nebo dosažená hodnota 

všech dodávek stavebních a montážních prací, 

které mají být nebo byly realizovány v pojistném 

roce. 

15. Opotřebení je přirozený úbytek hodnoty věci 

stárnutím, provozem apod. s přihlédnutím k 

jinému znehodnocení dalšími vlivy ve vztahu k 

předpokládané životnosti. Opotřebení se snižuje 

pravidelnou údržbou, opravami, rekonstrukcemi, 

modernizací apod. 

16. Poddolováním se rozumí lidská činnost 

spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, 

tunelů a podobných podzemních staveb. 

17. Pohřešováním věci nebo její části se rozumí 

stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli 

možnost disponovat s pojištěnou věcí nebo její 

částí. 

18. Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, 

kterou je objektivně možné odstranit opravou a 

po opravě je věc znovu použitelná pro svoje 

původní určení nebo je to taková změna stavu 

věci, kterou není možné objektivně odstranit 

opravou, přesto je věc použitelná pro svoje 

původní určení. 

19. 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.  

20. 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. 

21. Požitím alkoholu se rozumí požití alkoholického 

nápoje nebo pokrmu, pokud byl v krvi zjištěn 

obsah alkoholu ve výši nad 0,3 promile nebo 

pokud se pojištěný odmítl podrobit zjištění 

množství alkoholu v krvi a neprokázal, že alkohol 

v takové míře nepožil. 

22. Přiměřeným nákladem na opravu nebo 

znovupořízení věci je cena opravy nebo 

znovupořízení bezprostředně před škodnou 

událostí v místě pojištění obvyklá, která je 

provedena stejnou technologií s použitím stejných 

nebo srovnatelných materiálů, bez jakýchkoli 

příplatků za urychlení opravy nebo znovupořízení 

pojištěné věci. 

23. Rozestavěná stavba, nedokončená stavební 

výroba, je souhrn prací a dodávek charakteru 

stavební výroby, prováděné podle schválené 

projektové dokumentace, na základě 

pravomocného stavebního povolení, jako 

předmět smluvního plnění dodavatele podle 

smlouvy o dílo nebo jako vlastní investice, a to od 

termínu zahájení stavby do termínu dokončení 

stavby uvedeném v pojistné smlouvě. 

24. Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského 

povrchu směrem do středu Země v důsledku 

působení přírodních sil nebo lidské činnosti. 

25. 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 základových poměrů staveb 

(např. promrzáním, sesycháním, podmáčením).  

26. 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.  



27. Stavbami na vodních tocích jsou mosty, 

propustky, lávky, hráze, nádrže a další objekty, 

které tvoří konstrukci průtočného profilu toku 

nebo které do průtočného profilu toku zasahují. 

28. Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která 

vznikají stavební nebo montážní technologií, bez 

zřetele na jejich stavebně technické provedení, 

použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, 

na účel využití a dobu trvání. 

29. Stavební a montážní stroje jsou stroje na 

zdvíhání břemen, zpracování směsí, manipulaci, 

na zemní práce, vrtání, úpravu surovin a 

materiálů, spojování dílů, kompresory, čerpadla, 

měřící a zkušební zařízení apod. Mohou být 

umístěny na podvozcích nebo na vozidlech, která 

nejsou určena pro veřejné komunikace (bez 

registrační značky)nebo na vozidlech s registrační 

značkou. 

30. Stavební a montážní výstroj a zařízení je 

movitý majetek sloužící potřebám výstavby. 

Jedná se především o lešení, míchačky, bednění, 

pažení, okružní pily, ohýbačky, veškeré ruční 

elektrické nářadí, nástroje apod. 

31. Stavební součásti jsou předměty a zařízení, 

které z hlediska stavebního díla umožňují jeho 

funkci a účel, ke kterému byly určeny. Tyto 

předměty a zařízení musí být se stavebním dílem 

pevně spojeny a nelze je demontovat, aniž by 

došlo ke znehodnocení věci. Stavebními 

součástmi nejsou výrobní zařízení, zařízení a 

předměty sloužící k provozování služeb a účelová 

zařízení a předměty, které s budovou a stavbou 

netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně 

spojeny (všechny věci, které jsou samostatnými 

movitými předměty). 

32. Tíhou sněhu nebo tíhou námrazy se rozumí 

destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti 

na střešní krytiny, nosné a ostatní konstrukce 

budov. Za škodné události způsobené tíhou sněhu 

nebo tíhou námrazy se také považuje prosakování 

vody z tajícího sněhu nebo námrazy za podmínky, 

že současně došlo k poškození nebo zničení 

střešní krytiny, nosných a ostatních konstrukcí 

budov tíhou sněhu nebo námrazy. Pojistitel škodu 

hradí jen v případě, kdy tíha sněhu nebo námrazy 

přesahuje 100 kg/m2. 

33. 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.  

34. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty 

vzduchu, která se pohybuje rychlostí nejméně 

20.8 m/s. Není-li tato rychlost pro místo škody 

zjistitelná, musí pojištěný prokázat, že pohyb 

vzduchu v okolí věci vyvolal obdobné škody na 

obdobných věcech nebo na rovněž tak odporu 

schopných jiných věcech. Pojištěna je rovněž 

škoda způsobená současně s vichřicí zatékáním 

dešťové vody otvory vzniklými vichřicí. 

35. Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou se 

pro účely tohoto pojištění rozumí poškození nebo 

zničení stroje a strojního zařízení (např. motory, 

převodovky, čerpadla, kompresory, přístroje, 

kotle, ohřívače, výměníky, nádoby, trubky, roury) 

lomem, trhlinou, deformací, zadřením, 

uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením, 

ztrátou funkčních parametrů, nastalé uvnitř 

těchto strojů a strojních zařízení. Za uvedenou 

poruchu se považuje také mechanická porucha 

části pojištěné věci způsobená bezprostředním 

následkem vady materiálu, chybné konstrukce 

nebo výroby a mechanická porucha části 

pojištěné věci způsobená bezprostředním 

následkem přetlaku či podtlaku plynů, par nebo 

kapalin. 

36. 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. 

37. 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. 

38. Zařízením staveniště jsou dočasné objekty, 

vybudované pro potřebu výstavby, sloužící 

provozním, správním nebo sociálním potřebám 

účastníků výstavby. Jejich hodnota je zahrnuta do 

ceny budovaného díla. Zařízením staveniště jsou 

skladovací přístřešky, přípravná a mísící zařízení, 

lešení, přípojky elektrické energie, vody a dalších 

provozních médií, administrativní budovy, 

ubytovny zaměstnanců. 

39. Zbytky (případné zbytky, zbytky nahrazovaných 

částí apod.) jsou majetkem pojištěného a jejich 

hodnota se vyčíslí na základě tržní ceny. 

40. 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).Škoda 

způsobená zemětřesením v čase 72 hodin za 

sebou se počítá jako jedna škodná událost. 

41. Znečištění životního prostředí se rozumí 

jakékoli zhoršení životního prostředí (např. 

kontaminace půdy, hornin, ovzduší, vod, flory a 

fauny apod.). Za škodu způsobenou znečištěním 

životního prostředí se považuje i případná další 

škoda, která vznikla v příčinné souvislosti se 



znečištěním životního prostředí. Kontaminací vod 

se rozumí zhoršení jakosti povrchových, 

podzemních a odpadních vod odváděných 

kanalizací a dále i škoda, která je v příčinné 

souvislosti s kontaminací vod, jako je úhyn ryb, 

znečištění koryta vodního toku apod. 

42. Zničení věci se rozumí změna stavu věci, kterou 

objektivně nelze odstranit opravou, a proto věc již 

nelze dále používat k původnímu účelu. 

 


