
 
 

DOPLŇKOVÉ  POJISTNÉ PODMÍNKY 
PRO POJIŠTĚNÍ NÁKLAD Ů NA ZÁSAH HORSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY SLOVENSKÉ REPUBLI KY  DPPHZS CS9 1/ 08 

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Pro pojištění, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group (dále jen „pojistitel“), platí Všeobecné pojistné 
podmínky pro sdružené cestovní pojištění VPPSCP 1/08 (dále jen 
„VPP“), tyto Doplňkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“) a ujednání s 
osobou, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu (dále jen 
„pojistník“). 

Článek 2 
Pojištěná nebezpečí 

1. Ustanovení VPP článku 2)-Pojištěná nebezpečí, odst. 1) se doplňuje o 
písm.ch) ve znění : „Úhrada nákladů na pátrací, vyprošťovací a 
zachraňovací práce Horské záchranné služby Slovenské republiky“ (dále 
jen „HZS SR“). 

Článek 3 
Rozsah pojištění  

1. Z pojištění nákladů na zásah HZS SR má pojištěný právo na úhradu 
nezbytných nákladů uvedených v odst. 2 tohoto článku, které nastanou 
v souvislosti se záchrannou činností pracovníků HZS SR v některé 
z horských oblastí v územní působnosti HZS SR uvedených v odst. 3 
tohoto článku a za předpokladu, že takové náklady byly pojištěnému, 
jeho zákonnému zástupci nebo v  případě smrti pojištěného oprávněným 
dědicům vyúčtovány HZS SR v souladu s platnými ceníky a pokud 
nastala pojistná událost podle těchto DPP.  

2. Náklady na zásah HZS SR se pro účely tohoto pojištění rozumí náklady 
technického zásahu, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to 
náklady spojené s: 
a. vyhledáním osoby v horské oblasti (pátrání), 
b. vysvobozením osob v tísni, 
c. pozemní přepravou z místa zásahu HZS SR do místa odvozu 

pojištěného dopravní zdravotní službou nebo do nejbližšího 
zdravotnického zařízení, 

d. leteckou přepravou z místa zásahu HZS SR do místa odvozu 
pojištěného dopravní zdravotní službou včetně letecké nebo do 
nejbližšího zdravotnického zařízení, 

e. přepravou tělesných ostatků z místa zásahu HZS SR do místa 
odvozu tělesných ostatků dopravní zdravotní službou. 

3. Horskými oblastmi v územní působnosti HZS SR jsou: Belianské Tatry, 
Malá Fatra, Nízké Tatry, Pieniny, Střední Beskydy, Slovenský ráj, Velká 
Fatra, Vysoké Tatry, Západní Tatry.  

Článek 4 
Výluky z pojištění 

1. Pojistitel neposkytne pojistné plnění za :  
a. výkony, které nebyly provedeny pracovníky HZS SR, s výjimkou 

výkonů, které poskytly občanská sdružení, nebo jiné fyzické nebo 
právnické osoby spolupracující s HZS SR, které vykonávají 
záchrannou činnost v horských oblastech, 

b. zdravotní výkony hrazené z  veřejného zdravotního pojištění nebo ze 
soukromého pojištění léčebných výloh v zahraničí,  

c. úmyslné zneužití HZS SR bez ohledu na použité formy,  
2. Pojistitel neuhradí náklady, pokud tísňová situace vznikla :  

a. v důsledku vědomého nedodržování pokynů vydávaných pro 
zajištění bezpečnosti osob v horské oblasti,  

b. následkem požití alkoholu, omamných látek (drog) nebo léků, 
vydaných na základě lékařského předpisu nebo v souvislosti 
s abstinenčními příznaky těchto látek, 

c. sebevraždou nebo pokusem o ní, úmyslným sebepoškozením, 
d. v souvislostí s  působením jaderné energie nebo působením 

radioaktivního materiálu,  
e. v souvislosti s aktivní účastí ve rvačce na straně strůjců, 
f. v souvislosti s manipulací se zbraní nebo výbušninou.  

 
 
 
 
 

 
Článek 5 

Pojistné limity a  pojistné 

1. Pojištění se sjednává s dále uvedenými limity pojistného plnění 
v závislosti na zvoleném typu pojišťovaných cest :  
a. Pojištění typu turista- limit pojistného plnění činí 50 000 Kč, pojistné 

činí 7 Kč/osoba/den,  
b. Pojištění typu sport- limit pojistného plnění činí 100 000 Kč, pojistné 

činí 20 Kč/osoba/den,  
c. Pojištění typu sport-super  limit pojistného plnění činí 200 000 Kč, 

pojistné činí 30 Kč/osoba/den. 

Článek 6 
Typy pojišťovaných cest 

1. Pojištění lze sjednat pro dále uvedené typy cest :  
a. turista  – pohyb jen v chodeckém terénu nebo pod horní hranicí lesa 

po vyznačených turistických trasách nebo cyklostezkách, 
b. sport  – podle písm. a) a dále nad horní hranicí lesa i mimo 

vyznačené turistické trasy, horolezecký terén do I.stupně obtížnosti 
UIAA, provozování zimních sportů i mimo vyznačené lyžařské tratě 
s výjimkou skialpinismu, 

c. sport-super – podle písm. b) a dále skialpinismus, horolezecký 
terén I.-IV.stupně obtížnosti  UIAA, speleologie, parašutismus, lety 
na padáku a sportovní létání, potápění, rafting, canyoning. 

Článek 7 
Závěrečná a výkladová ustanovení 

1. Bylo-li sjednáno více pojištění pro cesty a pobyt pro stejné období a 
totéž pojistné nebezpečí, poskytne pojistitel plnění pouze v poměru 
v  jakém jsou k  sobě jednotlivé limity pojistného plnění.  

2. Chodeckým terénem se pro účely tohoto pojištění rozumí terén, kde se 
může osoba pohybovat bez toho, aby k udržení rovnováhy používala 
rukou nebo jsou takové úseky zabezpečeny umělými technickými 
zabezpečovacími prostředky (žebříky, kramle, mosty, lana, řetězy 
apod.). 

3. Za tíseň se pro účely tohoto pojištění považuje zabloudění nebo 
uváznutí v terénu, zranění nebo úraz s neschopností další chůze, únava, 
sesouvání nebo zřícení sněhové laviny, sesouvání půdy, zřícení skal 
nebo zemin, smrt.  

4. Sesouváním nebo zřícením sněhových lavin se rozumí jev, kdy masa 
sněhu nebo ledu se náhle po svazích uvede do pohybu a řítí se do údolí. 
Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí sesuv půdy, 
zřícení skal nebo zemin vzniklé působením gravitace a vyvolané 
porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které svahy zemského povrchu 
dospěly vývojem a pokud k nim došlo v důsledku přímého působení 
přírodních a klimatických vlivů a nikoli v důsledku lidské činnosti (např. 
průmyslovým nebo stavebním provozem). Sesouváním půdy není 
klesání zemského povrchu v důsledku působení přírodních sil nebo 
lidské činnosti. 

5. Únavou se pro účely tohoto pojištění rozumí fyziologický stav člověka, 
způsobený nadměrnou fyzickou zátěží organismu v důsledku 
nepřizpůsobení obtížnosti vykonávané činnosti jeho fyzickým a 
psychickým možnostem, které pojištěnému znemožňují vykonávání 
takové činnosti. 

6. Vyznačenou turistickou trasou se pro účely tohoto pojištění rozumí trasa 
v terénu vyznačená normalizovanou turistickou značkou nebo tyčovým 
značením. Za vyznačenou trasu se považuje zpevněná cesta bez 
označení. Je-li trasa nad horní hranicí lesa pokrytá sněhem a nemá 
tyčové označení, nepovažuje se za vyznačenou. Horní hranice lesa je 
určena posledním pevně spojeným lesním porostem. 

7. Potřebné písemnosti opatřené v zahraničí, které dokládají škodnou 
událost, se předkládají pojistiteli v českém, slovenském nebo anglickém 
jazyce. Náklady na překlad dokladů předložených v jiných než výše 
uvedených jazycích nese pojištěný.     

8. Pojistné a pojistné plnění je splatné v měně České republiky a na jejím 
území. K přepočtu nákladů, které pojištěnému vznikly v zahraniční 
měně, se použije směnný kurs deviz vyhlášený Českou národní bankou 
platný v den vzniku pojistné události.  

9. Tyto DPP jsou účinné pro pojistné smlouvy sjednané po 1.květnu 2008.  
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