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Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1. V souladu s právní úpravou vydává pojistitel tyto 

Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění 

podnikatelů ZPP 310-2, které nabývají účinnosti dne 

1. 7 .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:  

a) stavby,  

b) 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,  

a je-li to výslovně ujednáno v pojistné smlouvě též 

na věci: 

b) které pojištěný oprávněně užívá (věci v užívání),  

c) které pojištěný převzal na základě písemné 

smlouvy za účelem splnění svého závazku (věci 

převzaté). 

3. Pouze je-li ve smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje 

se pojištění na: 

a) zásoby, 

b) peníze (tj. platné tuzemské i cizozemské 

bankovky a mince), 

c) cennosti,  

d) cenné věci,  

e) věci zvláštní hodnoty, 

f) dokumentaci. 

4. V pojistné smlouvě lze ujednat, že se pojištění 

vztahuje i na živá zvířata. Pro účely takového 

pojištění se na zvíře nahlíží jako na věc. 

5. Pojištění se nevztahuje na: 

a) práva a jiné předměty právních vztahů, které 

nemají hmotnou podstatu, 

b) vzorky, názorné modely, prototypy, 

c) motorová a přípojná vozidla s přidělenou 

registrační značkou, s výjimkou mobilních strojů, 

d) letadla, 

e) plavidla, 

f) kolejová vozidla, 

g) pozemky, terénní úpravy, porosty, 

h) stavby na vodních tocích, 

i) důlní nadzemní a podzemní díla a podzemní 

stavby, včetně věcí v nich umístěných, 

j) stavby pro skladování sena nebo slámy, movité 

věci v těchto stavbách umístěné, zásoby sena 

nebo slámy, 

k) vytěžené i nevytěžené zásoby surovin uložené 

v dolech nebo přírodních podzemních 

zásobnících, 

a to ani v případě, že uvedené věci pojmově patří do 

souboru věcí, který je předmětem pojištění.  

 Článek 3. 

Pojistná nebezpečí 

1. Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo 

zničení pojištěné věci, k němuž došlo požárním 

nebezpečím, tj. 

a) požárem, 

b) výbuchem, 

c) přímým úderem blesku, 

d) nárazem nebo zřícením letadla, 

e) aerodynamickým třeskem při přeletu 

nadzvukového letadla. 

2. Jen v případě, že je výslovně ujednáno v pojistné 

smlouvě, vztahuje se pojištění i na poškození nebo 

zničení pojištěné věci: 

a) povodní nebo záplavou, 

b) vichřicí nebo krupobitím, 

c) sesuvem, 

d) zemětřesením, 

e) tíhou sněhu nebo námrazy, toto pojištění se 

sjednává pouze pro škody na pojištěných 

budovách, 

f) vodovodním nebezpečím. Jde-li o pojištění 

budovy, zahrnuje vodovodní nebezpečí také 

poškození nebo zničení: 

i. potrubí nebo topných těles vodovodních 

zařízení včetně armatur přetlakem nebo 

zamrznutím kapaliny v nich, 

ii. kotlů, nádrží, výměníkových stanic 

vytápěcích systémů zamrznutím kapaliny 

v nich.  

g) nárazem nebo pádem, tj. 

i. nárazem dopravního prostředku vyjma 

letadel, 
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ii. pádem stromů, stožárů nebo jiných 

předmětů, 

h) kouřem. 

 Článek 4. 

Pojistná hodnota 

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. Pojistnou hodnotou věcí zvláštní hodnoty a cenných 

věcí je jejich obvyklá cena. 

 Článek 5. 

Pojistná událost a předpoklady vzniku práva na 

pojistné plnění 

1. Pojistnou událostí je poškození nebo zničení 

pojištěné věci způsobené sjednaným pojistným 

nebezpečím.  

2. Pojistnou událostí je i poškození, zničení nebo ztráta 

pojištěné věci, ke kterým došlo v přímé souvislosti 

s působením sjednaného pojistného nebezpečí (tj. v 

přímé souvislosti se škodnou událostí).  

3. Právo na pojistné plnění vznikne, pokud:  

a) v době trvání pojištění došlo k působení 

pojistného nebezpečí (tj. ke škodné události) a 

zároveň nastala škoda na pojištěné věci, 

b) a to na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako 

místo pojištění nebo na místě, kam byla věc na 

dobu nezbytně nutnou přemístěna z místa 

pojištění z důvodů vzniklé nebo bezprostředně 

hrozící pojistné události. 

Článek 6. 

Čekací doba 

Z pojištění sjednaného pro případ škod způsobených 

povodní, záplavou nebo vichřicí nevzniká právo na plnění 

z událostí, které by jinak byly pojistnými, nastalých do 10 

dnů (čekací doba) od sjednání pojištění tohoto pojistného 

nebezpečí. Zvýší-li se změnou pojištění pojistná částka, 

limit pojistného plnění nebo rozšíří-li se rozsah sjednaného 

pojištění tohoto pojistného nebezpečí, běží uvedená čekací 

doba, znovu ode dne účinnosti změny pojištění. Nastane-li 

pojistná událost v této čekací době, pojistitel poskytne 

pojistné plnění v rozsahu platném před touto změnou.  

 Článek 7. 

Výluky z pojištění 

1. 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).  

2. Z pojištění nevzniká právo na plnění za škody vzniklé 

na pojištěné věci během její přepravy (ať už jako 

nákladu nebo po vlastní ose), pokud nejde o 

přepravu v rámci místa pojištění. 

3. Pokud byly požárním nebezpečím (článek 3 odst. 1 

těchto pojistných podmínek) postiženy peníze nebo 

cennosti, vzniká oprávněné osobě právo na plnění 

jen za podmínky, že tyto věci byly uloženy 

v uzavřených a uzamčených ohnivzdorných 

úschovných objektech, pokud není sjednán jiný 

způsob uložení. 

4. Pojištění sjednané pro stavbu se nevztahuje na stroj 

nebo jiné zařízení, které jsou upevněny ke stavbě, 

s výjimkou strojů a jiných upevněných zařízení, které 

slouží provozu stavby. 

5. 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. Byla-li pojištěná věc zničena 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,  

c) z pojištění na obvyklou cenu částku, která by 

byla v daném místě dosažena při prodeji stejné 

nebo srovnatelné věci bezprostředně před 

pojistnou událostí za běžných obchodních 

podmínek, sníženou o cenu případných 

využitelných zbytků.  
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2. 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,  

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). 

3. 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.  

4. Je-li poškozenou nebo zničenou věcí budova nebo 

jiná stavba pojištěná na novou cenu a oprávněná 

osoba neprokáže, že došlo k opravě nebo 

znovuzřízení věci, vyplatí pojistitel plnění jako při 

pojištění na časovou cenu. Zbývající část pojistného 

plnění se stane splatnou teprve poté, kdy oprávněná 

osoba prokáže, že: 

a) budovu nebo jinou stavbu opravila, případně 

znovupořídila, 

b) činí kroky směřující k opravě nebo znovupořízení 

budovy nebo jiné stavby. V tomto případě se 

zbývající část pojistného plnění stává splatnou 

postupně v rozsahu nákladů prokazatelně 

vynaložených na opravu ne znovupořízení, 

nedohodnou-li se pojistitel s oprávněnou osobou 

jinak.  

Pokud oprávněná osoba do 3 let po vzniku pojistné 

události neprokáže, že poškozenou nebo zničenou 

budovu nebo jinou stavbu opravila nebo 

znovupořídila, pojistitel není povinen poskytnout 

zbývající část pojistného plnění přesahující časovou 

cenu.  

Nová budova nebo jiná stavba musí být 

znovupořízena v místě pojištění ke stejnému účelu, 

nedohodnou-li se pojistitel s oprávněnou osobou 

jinak. 

5. Pokud byly pojistnou událostí postiženy zásoby, 

vyplatí pojistitel: 

a) v případě jejich zničení 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. 

Plnění pojistitele za poškozené zásoby však nesmí 

přesáhnout částku, kterou by vyplatil v případě, že 

by zásoby byly zničeny. 

6. Pokud byly pojistnou událostí postiženy věci zvláštní 

hodnoty a cenné věci, vyplatí pojistitel: 

a) v případě jejich zničení nebo ztráty částku 

odpovídající jejich obvyklé ceně v době 

bezprostředně před pojistnou událostí sníženou o 

cenu případných využitelných zbytků, 

b) v případě jejich poškození částku odpovídající 

přiměřeným nákladům na jejich uvedení do 

původního stavu sníženou o cenu případných 

zbytků nahrazených částí, nejvýše však částku 

stanovenou podle písm. a) tohoto bodu. 

7. Pokud byly pojistnou událostí postiženy cennosti, 

vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel 

vyplatil částku odpovídající přiměřeným nákladům 

vynaloženým na zamezení jejich zneužití, na jejich 

umoření nebo nahrazení. Došlo-li k jejich zneužití, 

vyplatí pojistitel částku, o kterou se tímto zneužitím 

majetek pojištěného snížil. Součástí pojistného 

plnění ovšem není náhrada ušlých úroků nebo jiných 

výnosů.    

8. Pokud byla pojistnou událostí postižena 

dokumentace, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí 

pojistitel vyplatil částku odpovídající přiměřeným 

nákladům vynaloženým na opravu dokumentace (v 

případě poškození) nebo materiálových nákladů na 

její reprodukci (v případě zničení nebo ztráty), 

sníženou o cenu případných zbytků. Jestliže 

pojištěný opravu nebo znovuzřízení dokumentace 

neprovádí, vyplatí pojistitel částku odpovídající 

hodnotě materiálu vloženého do postižené věci. 

9. Při stanovení výše plnění na budově nebo jiné stavbě 

se nezohledňuje umělecká nebo historická hodnota 

budovy nebo jiné stavby ani jejich součástí nebo 

příslušenství.  

10. Při stanovení výše plnění za poškození, zničení nebo 

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

nezohledňuje znehodnocení celku.  

11. 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.  
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12. 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 pojistníka, pojištěného, oprávněné 

osoby a důsledky jejich porušení 

1. Vedle povinností uložených VPP je pojištěný povinen: 

a) udržovat protipožární zabezpečení v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a 

v provozuschopném stavu, 

b) v prostorách nacházejících se pod úrovní 

okolního terénu zajistit uložení zásob nebo věcí 

převzatých pojištěných proti povodni, záplavě 

nebo vodovodnímu nebezpečí na pevný podklad 

minimálně 12 cm nad úrovní podlahy, 

c) zabezpečit hasicí a vodovodní zařízení proti jejich 

zamrznutí, 

d) zabezpečit pojištěné peníze a cennosti způsobem 

uvedeným v čl. 5 odst. 4 těchto pojistných 

podmínek. 

 

2. Povinnosti uvedené v bodě 1 tohoto článku se 

přiměřeně vztahují i na pojistníka a oprávněnou 

osobu.  

3. Následky porušení povinností upravuje OZ.  

 Článek 11. 

Výklad pojmů pojistných nebezpečí  

Pokud se v těchto pojistných podmínkách a v pojistné 

smlouvě používají dále uvedené pojmy, mají tento 

význam: 

1. Kouřem se rozumí směs plynných a v ní 

rozptýlených tuhých produktů hoření, který 

v důsledku náhlé a nahodilé události unikl ze 

spalovacího, topného, varného nebo sušicího zařízení 

v místě pojištění, pokud k tomuto úniku došlo mimo 

otvory k odvodu kouře. 

Právo na plnění nevzniká v případě dlouhodobého 

působení kouře unikajícího v důsledku poškozeného 

nebo nedokonale fungujícího odtahového zařízení, 

ani v případě působení agresivních plynů.  

2. Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu 

vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou věc.  

3. Nárazem nebo zřícením letadla se rozumí 

případ, kdy dochází k neovladatelnosti stroje, jehož 

řízení se vymkne kontrole pilota a letadlo, jeho části 

nebo jeho náklad se zřítí na pojištěnou věc. To platí 

také v případě, když posádka v důsledku výše 

popsaných skutečností letadlo před zřícením 

opustila. 

Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly 

nesoucí jej v atmosféře (včetně např. 

horkovzdušného balónu, vzducholodě).  

4. Nárazem dopravního prostředku vyjma letadel 

se rozumí náraz jiného dopravního prostředku než 

letadla, jeho části nebo jeho nákladu do pojištěné 

věci.  

Podmínkou vzniku práva pojistné plnění je, že 

dopravní prostředek byl v době nárazu provozován a 

řízen osobou odlišnou od pojistníka a pojištěného.  

5. Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů 

se rozumí pohyb uvedených předmětů, který má 

znaky volného pádu. Podmínkou vzniku práva na 

pojistné plnění je, že padající předmět není součástí 

pojištěné věci nebo téhož pojištěného souboru jako 

postižená věc. 

6. 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.  

7. 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. 

8. 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.  

9. 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.  

10. 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).  
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11. Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí 

destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na 

střešní krytiny, na nosné nebo konstrukční prvky 

budovy. 

Tíhou sněhu nebo námrazy není působení 

rozpínavosti ledu. 

12. Vichřice je dynamické působení hmoty vzduchu, 

která se pohybuje v místě pojištění rychlostí 

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

13. Vodovodním nebezpečím se rozumí poškození 

nebo zničení věci kapalinou unikající z vodovodního 

zařízení a médiem vytékajícím v důsledku náhlého a 

nahodilého poškození nebo poruchy hasicích 

zařízení. 

Kapalinou unikající z vodovodních zařízení není:  

- kapalina vystupující z odpadních potrubí a 

kanalizace, 

- kapalina unikající v důsledku tlakových zkoušek, 

oprav nebo úprav vodovodních zařízení. 

Vodovodním zařízením se rozumí: 

- potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody, včetně 

armatur a zařízení na ně připojených, 

- rozvody topných a klimatizačních systémů, 

včetně těles a zařízení na ně připojených. 

Za vodovodní zařízení se nepovažují střešní žlaby a 

dešťové svody. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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).  

 Článek 12. 

Výklad ostatních pojmů 

Pokud se v těchto pojistných podmínkách, v navazujících 

pojistných podmínkách  a v pojistné smlouvě používají dále 

uvedené pojmy, mají tento význam: 

1. Budovou se rozumí stavba spojená se zemí pevným 

základem, která je vhodná k ochraně osob, zvířat 

nebo věcí před povětrnostními vlivy, je prostorově 

soustředěna a navenek uzavřena obvodovými 

stěnami a střešní konstrukcí.  

2. 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. 

3. Cennými věcmi se rozumí drahé kovy, perly, 

drahokamy a předměty s použitím uvedených věcí 

vyrobené.  

4. Dokumentací se rozumí písemnosti, obchodní 

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

a záznamy na nich. 

5. Mobilní strojem se rozumí pracovní stroj 

samojízdný, pracovní stroj přípojný, zemědělský a 

lesnický traktor a jeho přípojné vozidlo. 

6. Ohnivzdorným úschovným objektem se rozumí 

skříň, trezor, kontejner nebo komora, jehož požární 

odolnost – třída ohnivzdornosti je minimálně S 60 P, 

resp. S 60 D, resp. S 60 DIS, resp. DI 60 P/DIS ve 

smyslu příslušné normy. 

7. Penězi se rozumí platné tuzemské i cizozemské 

bankovky a mince.  

8. Podzemní stavbou se rozumí stavba mající celý 

svůj objem pod úrovní přilehlého terénu.  

9. Poškozením se rozumí změna stavu věci, která je 

odstranitelná opravou. 

10. Soubor věcí tvoří věci, které mají stejný nebo 

podobný charakter nebo jsou určeny ke stejnému 

účelu.  

11. Stavbami na vodních tocích se rozumí mosty, 

propustky, lávky, hráze, nádrže a další stavby, které 

tvoří konstrukci průtočného profilu toku nebo do 

tohoto profilu zasahují. 

12. Stavbami se rozumí veškerá stavební díla, která 

vznikají stavební nebo montážní technologií. 

13. Věcmi zvláštní hodnoty se rozumí starožitnosti, 

umělecké předměty, věci historické nebo sběratelské 

hodnoty, sbírky.  

14. Starožitností se rozumí věc zpravidla starší 100 let, 

která má uměleckou hodnotu, případně charakter 

unikátu. 

15. 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. 
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16. Věcí historické hodnoty se rozumí věc, jejíž 

hodnota je dána vztahem k historii, historické osobě 

či události apod. 

17. Sbírkou se rozumí soubor věcí stejného charakteru 

a sběratelského zájmu, přičemž součet hodnot 

jednotlivých věcí tvořících sbírku je nižší než hodnota 

sbírky jako celku.  

18. Znehodnocením se rozumí situace, kdy dojde ke 

změně stavu věci, která není odstranitelná opravou, 

ale přesto je věc použitelná k původnímu účelu.  

19. Zničením se rozumí změna stavu věci, která není 

odstranitelná opravou, přičemž věc již nelze používat 

k původnímu účelu.  

 


