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Článek 1
Úvodní ustanovení

1.  Pojištění rekreačních domácností, které sjednává Česká podnikatelská po-
jišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou 
smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku 
VPPM 1/16 (dále jen VPPM), těmito Doplňkovými pojistnými podmínkami 
pro pojištění rekreačních domácností DPPDR MO 1/16 (dále jen DPP), pří-
slušnými Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) a  příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2.  Pojištění rekreačních domácností je pojištěním škodovým.
3.  Pojistná hodnota majetku v  pojištění rekreačních domácností se stanoví 

jako nová cena. 

Článek 2
Předmět pojištění 

1.  Předmětem pojištění je majetek vymezený v  pojistné smlouvě (dále jen 
pojištěný majetek), který tvoří zařízení rekreační domácnosti, slouží jejímu 
provozu nebo k uspokojování potřeb jejích členů. 

2.  Za pojištěný majetek se považují věci nebo soubory věcí, které jsou ve vlast-
nictví členů rekreační domácnosti, nebo jsou jimi oprávněně užívány na zá-
kladě smlouvy. 

3.  Pojištění se vztahuje i na věci, které se staly součástí souboru věcí po uzavře-
ní pojistné smlouvy. Věci, které během trvání pojištění přestanou být sou-
částí souboru, přestávají být pojištěny.

4.  Pojištěny mohou být i jednotlivé věci tvořící zařízení rekreační domácnosti 
uvedené v  seznamu pojištěných věcí, který je nedílnou přílohou pojistné 
smlouvy.

5.  Pojištění se dále vztahuje na:
a)  stavební součásti a příslušenství rekreační domácnosti pořízené vlast-

ním nákladem pojištěného;
b)  domácí a drobné hospodářské zvířectvo, pokud není chováno k výdě-

lečným účelům;
c)  dětský kočárek, invalidní vozík nebo zdravotnickou pomůcku;
d)  cizí věci nebo soubor cizích věcí oprávněně užívaných, sloužících k vý-

dělečným účelům nebo k výkonu povolání a vnesených do pojištěné 
rekreační domácnosti;

e)  osobní doklady a dokumenty osobní povahy.
6.  Pojištění se vztahuje na věci umístěné v  rekreační domácnosti na adrese 

uvedené v pojistné smlouvě jako místo pojištění. Pojištění se vztahuje i na 
věci umístěné v uzamčených nebytových prostorách. Výše pojistného plně-
ní je v takovém případě omezena sjednaným rozsahem pojištění na:
a)  10% pojistné částky v základním rozsahu, vč. případného připojištění 

povodně a záplavy;
b)  15% pojistné částky v rozšířeném rozsahu, vč. případného připojištění 

povodně a záplavy;
c)  20% pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě pro pojistné nebez-

pečí odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží a vandalismu.
7.  Věci, které jsou určeny k venkovnímu použití, jsou obtížně nebo zcela ne-

přemístitelné a  jejich vlastnosti a  charakter umožňují jejich umístění na 
pozemku přináležejícím k    rekreační domácnosti (např. zahradní nábytek, 
houpačka), jsou pojištěny pro případ jejich poškození nebo zničení v rozsa-
hu sjednaném pojistnou smlouvou s  výjimkou pojistného nebezpečí tíhy 
sněhu a námrazy. Výše pojistného plnění je v těchto případech omezena dle 
odst. 6 a) a b), tohoto článku. V případě odcizení nebo úmyslného poškození 
a úmyslného zničení těchto věcí je výše pojistného plnění poskytována dle 
odst. 6 c), tohoto článku a pouze v případě, kdy pozemek splňuje charakter 
zabezpečeného prostranství.

Článek 3
Územní rozsah 

1.   Není-li v  pojistné smlouvě ujednáno jinak, poskytne pojistitel pojistné pl-
nění jen tehdy, došlo-li k pojistné události na místě uvedeném v pojistné 

smlouvě jako místo pojištění.
2.   V pojištění rekreační domácnosti se za místo pojištění považuje adresa re-

kreační domácnosti uvedená v pojistné smlouvě jako místo pojištění.

Článek 4
Pojistná nebezpečí 

Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení předmětu pojištění půso-
bením pojistných nebezpečí, která lze sjednat v základním nebo rozšířeném 
rozsahu.
1. Základní rozsah:

a)  požár;
b)  výbuch;
c)  přímý úder blesku do pojištěné věci;
d)  pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části;
e)  vichřice;
f )  krupobití.

2. Rozšířený rozsah:
a)  požár;
b)  výbuch;
c)  přímý úder blesku do pojištěné věci;
d)  pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části;
e)  vichřice;
f )  krupobití;
g)  sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin;
h)  zemětřesení;
i)  sesuv nebo zřícení sněhových lavin;
j)  pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí pojištěné 

věci nebo souboru pojištěných věcí;
k)  tíha sněhu a námrazy;
l)  aerodynamický třesk;
m)  kouř;
n)  únik kapaliny z technického zařízení;
o)  náraz vozidla;
p)  poškození nebo zničení elektrospotřebičů a  elektroniky přepětím 

a zkratem;
q)  poškození nebo zničení skel z jiných příčin.

3.  Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se vztahuje na pojistné udá-
losti vzniklé:
a)  povodní a záplavou; 
b)  odcizením věci krádeží vloupáním nebo loupeží;
c)  úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (dále jen vandalis-

mus).

Článek 5
Pojistné plnění a limity pojistného plnění

1.  Pokud pojistitel při vzniku pojistné události zjistí, že pojistníkem stanovená 
pojistná částka pojištěného majetku je o více jak 20% nižší než jeho skuteč-
ná pojistná hodnota, sníží pojistné plnění ve stejném poměru, v  jakém je 
pojistná částka k pojistné hodnotě (podpojištění). 

2.  Dojde-li v  důsledku pojistné události k  poškození, zničení nebo odcizení 
cizích věcí, které pojištěný oprávněně užívá na základě smlouvy, je pojistite-
lem poskytováno pojistné plnění vždy v časové ceně.

3.  Pojištění pojistných nebezpečí odcizení věci krádeží nebo loupeží a vandali-
smu se sjednává na první riziko, kdy je horní hranice pojistného plnění pojis-
titele pro jednu a všechny pojistné události vzniklé v jednom pojistném roce 
omezena výší sjednané pojistné částky pro tato pojistná nebezpečí v pojist-
né smlouvě. V tomto pojištění pojistitel neuplatňuje podpojištění.

4.  Při odcizení věci krádeží vloupáním vzniká právo na pojistné plnění v přípa-
dě, kdy pachatel prokazatelně překoná překážky chránící věci před odcize-
ním. 

 Pojistitel poskytne pojistné plnění za věci zničené nebo poškozené i v přípa-
dě, kdy pachatel skutek nedokoná a nedojde k odcizení věci.

5.  V rozsahu sjednaném pojistnou smlouvou poskytne pojistitel pojistné plně-
ní pro jednu a všechny pojistné události vzniklé v průběhu jednoho pojist-
ného roku v případě poškození nebo zničení:
a)  skel z jiných příčin ve výši 10 000 Kč;
b)  elektrospotřebičů a  elektroniky přepětím nebo zkratem ve výši 

15 000 Kč.
6.  V rozsahu sjednaném pojistnou smlouvou poskytne pojistitel pojistné plně-

ní v případě pojistné události na: 
a)  elektrospotřebičích a elektronice v celkové částce 50 000 Kč;
b)  zahradní technice (sekačky, pily, sněhové frézy) v  celkové částce 

50 000 Kč;
c)  jízdních kolech v celkové částce 25 000 Kč;
d)  malých plavidlech v celkové částce 20 000 Kč, náhradních dílech a pří-

slušenstvích k malým plavidlům v částce 5 000 Kč za kus, max. však 
15 000 Kč;

e)  domácím a  drobném hospodářském zvířectvu v  celkové částce 
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10 000  Kč, max. však v částce 1 000 Kč za kus;
f )  náhradních dílech a příslušenstvích osobních automobilů a motocy-

klů ve výši 3 000 Kč za kus, max. však v celkové částce 10 000 Kč; 
g)  dětském kočárku, invalidním vozíku nebo zdravotnické pomůcce 

v celkové výši 10 000 Kč; 
h)  stavebních součástech a příslušenstvích v celkové výši 30 000 Kč;
i)  cizích věcech oprávněně užívaných k výdělečným účelům nebo k vý-

konu povolání v celkové výši 15 000 Kč.
7.  V případě vzniku pojistné události na osobních dokladech a dokumentech 

osobní povahy poskytne pojistitel v  rozsahu sjednaném pojistnou smlou-
vou pojistné plnění za prokazatelně vynaložené náklady spojené s  jejich 
znovuzískáním, max. však do výše 5 000 Kč.

8.  Pojištění povodně a záplavy se sjednává s čekací dobou v délce 10 kalendář-
ních dnů. Běh čekací doby začíná dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako 
počátek pojištění.

Článek 6
Zachraňovací a jiné náklady

1.  Nad rámec pojistného plnění nebo nad rámec pojistné částky uhradí pojisti-
tel účelně vynaložené zachraňovací náklady, které pojistník, pojištěný nebo 
jiná osoba:
a)  vynaložila na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné událos-

ti, maximálně však 5% ze sjednané pojistné částky, 
b)  vynaložila na zmírnění následků již nastalé pojistné události, maximál-

ně však 5% ze sjednané pojistné částky,
c)  byla povinna vynaložit z  hygienických, ekologických či bezpečnost-

ních důvodů při odklízení pojistnou událostí poškozeného majetku 
nebo jeho zbytků včetně náhrady škody, kterou při této činnosti utr-
pěla, maximálně však 3% ze sjednané pojistné částky.

Článek 7
Speciální výluky z pojištění 

1.  Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé: 
a)  tím, že byl pojištěný majetek vystaven užitkovému ohni nebo teplu při 

zpracování nebo pro jiné účely; totéž platí pro věci, ve kterých nebo 
kterými se vyrábí či vede užitkový oheň nebo teplo (např. kouřovod);

b)  z důvodu špatných stavebních základů, chybné stavební konstrukce, 
zchátralé, shnilé nebo jinak poškozené střešní a  jiné stavební kon-
strukce nebo nedostatečné údržby budovy, v níž se nachází pojištěná 
rekreační domácnost;

c)  nedostatečnou údržbou, stářím, korozí a přirozeným provozním opo-
třebením;

d)  vodou při mytí nebo sprchování;
e)  vodou vyteklou z akvárií, ze střešních okapů, žlabů a svodů;
f )  atmosférickými srážkami, pokud prvotní příčinou nebylo poškození 

budovy, ve které se rekreační domácnost nachází, některým z pojist-
ných nebezpečí uvedeným v čl. 4 těchto DPP;

g)  vniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot do budovy, ve které se 
nachází rekreační domácnost, nezavřenými okny, dveřmi nebo jinými 
otvory nebo v souvislosti s tím, že měla budova odstraněnou, neúpl-
nou nebo provizorně provedenou střešní krytinu (fólie, apod.) nebo 
na ní byly prováděny stavební práce; 

h)  na pozemcích, porostech a plodinách rostoucích na pozemku;
i)  na letadlech a létajících zařízeních (např. rogalo, padák), včetně jejich 

příslušenství a náhradních dílů k nim;
j)  na věcech převzatých některým z členů rekreační domácnosti k výro-

bě, zpracování, opravě nebo úpravě, k úschově nebo za účelem po-
skytnutí jiné služby;

k)  na písemnostech a fotografiích; 
l)  na obligacích, akciích, vkladových listech a  ostatních cenných papí-

rech;
m)  na malých plavidlech a jejich příslušenství v nové ceně přes 20 000 Kč, 

lodních motorech;
n)  na včelstvech včetně inventáře a zásob sloužících ke včelaření;
o)  na cennostech a ceninách;
p)  na majetku zvláštní hodnoty a zbraních;
q)  na vlastních věcech sloužících k výdělečným účelům nebo k výkonu 

povolání;
r)  na věcech, které jsou předmětem jiného pojištění.

2.  Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za následné újmy všeho druhu 
(např. ušlý výdělek, ušlý zisk, nemožnost používat pojištěnou věc), a vedlejší 
výdaje (zejména náklady právního zastoupení, pokuty, penále, expresní pří-
platky, náklady při úniku vody z vodovodního zařízení nebo kapalin z top-
ných a chladicích systémů), pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

3.  Pojištění se dále nevztahuje na škodné události způsobené:  
a)  vzlínáním, pronikáním nebo zvýšením hladiny podzemní vody; 
b)  působením vlhkosti a plísní.

Článek 8
Způsoby zabezpečení věcí pro případ jejich odcizení a limity pojistného plnění

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v čl. 11, odst. 2 - 6 
a 12 je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem 
shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem 
pro akreditaci (dále jen ČIA) nebo obdobným zahraničním certifikačním or-
gánem na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. 

Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpeč-
nostní třídy (dále jen BT) podle ČSN P ENV 1627 nebo třídy odolnosti (dále 
jen RC) podle ČSN EN 1627. Odpovídající je též zařazení výrobku do Pyramidy 
bezpečnosti (dále jen PB), pokud je k dispozici. Pokud není uvedeno jinak, po-
žaduje pojistitel výrobky zařazené min. do BT či RC 3.
Neodpovídá-li mechanické zabezpečení v  okamžiku vzniku škodné události 
pojistitelem předepsanému stupni, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plně-
ní na limit plnění, který odpovídá skutečnému stupni zabezpečení pojištěné 
rekreační domácnosti.
Pojistitelem požadované zabezpečení nebytových prostor a  prostranství je 
uvedeno v čl. 11 (Výklad pojmů), těchto DPP.

Stupeň zabezpečení „0“ - limit pojistného plnění do 5 000 Kč
Vstupní dveře jsou uzavřené a uzamčené.
Okno, jiná prosklená část - např. prosklené balkónové dveře, větrací a sklep-
ní okénka, střešní okna a  vikýře, prosklené stěny s  výjimkou skleněných ci-
hel apod., nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je 
umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přilehlými a snadno 
přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské 
konstrukce, přístavky apod.) musí být uzavřené, zamknuté.

Stupeň zabezpečení „I.“ – limit pojistného plnění do 100 000 Kč
Vstupní dveře jsou:
–  uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem (tj. komplet tvořený 

bezpečnostním stavebním (zadlabacím) zámkem, bezpečnostní cylin-
drickou vložkou a bezpečnostním kováním) nebo 

–  uzamčeny kombinací zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bez-
pečnostního kování nebo

–  tzv. bezpečnostními dveřmi. 
Vstupní dveře jsou opatřeny zábranami proti vysazení a vyražení (tzn. ochrana 
je zapuštěna do zárubně, montovaná do dveřní polodrážky nebo přímo na 
dveřní závěs). Zárubně dveří jsou zabezpečeny proti roztažení; zárubně musí 
být vyplněny tak, aby nebylo možno zvětšit vzdálenost mezi závěsem dveřní-
ho křídla a otvorem pro závoru zámku. Dvoukřídlé dveře mají zástrč v horní 
i  dolní neotvírané části dveří a  jsou zabezpečeny proti vyháčkování (pevné 
zástrče jsou zajištěny např. šroubem s maticí nebo visacím zámkem, ocelové 
čepy pevně zakotvené do dveřního rámu nebo zdiva, instalace příčné závory, 
instalace vzpěry neotvíravého křídla apod.).
Okno, jiná prosklená část - např. prosklené balkónové dveře, větrací a sklep-
ní okénka, střešní okna a  vikýře, prosklené stěny s  výjimkou skleněných ci-
hel apod., nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je 
umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přilehlými a snadno 
přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské 
konstrukce, přístavky apod.) musí být uzavřené, zamknuté.

Stupeň zabezpečení „II.“ – limit pojistného plnění do 500 000 Kč
Vstupní dveře jsou:
–  uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem (tj. komplet tvořený 

bezpečnostním stavebním (zadlabacím) zámkem, bezpečnostní cylin-
drickou vložkou a bezpečnostním kováním) a bezpečnostním přídavným 
zámkem nebo 

–  uzamčeny bezpečnostním vícerozvorovým minimálně však tříbodovým 
zámkem (uzamykání dveřního křídla min. do tří stran) nebo

–  tzv. bezpečnostními dveřmi. 
Vstupní dveře jsou opatřeny zábranami proti vysazení a vyražení (tzn. ochrana 
je zapuštěna do zárubně, montovaná do dveřní polodrážky nebo přímo na 
dveřní závěs). Zárubně dveří jsou zabezpečeny proti roztažení; zárubně musí 
být vyplněny tak, aby nebylo možno zvětšit vzdálenost mezi závěsem dveřní-
ho křídla a otvorem pro závoru zámku. Dvoukřídlé dveře mají zástrč v horní 
i  dolní neotvírané části dveří a  jsou zabezpečeny proti vyháčkování (pevné 
zástrče jsou zajištěny např. šroubem s maticí nebo visacím zámkem, ocelové 
čepy pevně zakotvené do dveřního rámu nebo zdiva, instalace příčné závory, 
instalace vzpěry neotvíravého křídla apod.).
Okno, jiná prosklená část - např. prosklené balkónové dveře, větrací a sklep-
ní okénka, střešní okna a  vikýře, prosklené stěny s  výjimkou skleněných ci-
hel apod., nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je 
umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přilehlými a snadno 
přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské 
konstrukce, přístavky apod.) musí být uzavřené, zamknuté.

Stupeň zabezpečení „III.“ – limit pojistného plnění do 800 000 Kč
Jako stupeň zabezpečení „II.“ s tím, že mechanické zábranné prostředky (bez-
pečnostní zámek, bezpečnostní cylindrická vložka, bezpečnostní kování, bez-
pečnostní vícerozvorový zámek, bezpečnostní přídavný zámek a bezpečnost-
ní dveře) musí splňovat požadavky příslušné normy odpovídající alespoň BT 
či RC 4. 

Stupeň zabezpečení „IV.“ – limit pojistného plnění od 800  001  Kč do 
2 000 000 Kč
Jako stupeň zabezpečení „III“ a dále funkční poplachový zabezpečovací a tís-
ňový systém (dále jen PZTS) se svodem na poplachové přijímací centrum (dále 
jen PPC).
Zeď (stěna) má min. tloušťku 15 cm a je zhotovena z plných cihel min. pevnosti  
P-10 nebo z jiného, z hlediska mechanické odolnosti proti krádeži vloupáním 
ekvivalentního materiálu. Strop, podlaha a zabezpečení otvorů (vyjma oken 
a  dveří) musí vykazovat min. stejnou mechanickou odolnost proti krádeži 
vloupáním jako zeď (stěna).
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Článek 9
Povinnosti pojištěného

1.  Pojištěný je povinen:
a)  dodržovat platné právní předpisy týkající se provozu a užívání pojiště-

né rekreační domácnosti (např. lhůty pro revize apod.);
b)  učinit opatření, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práva na náhra-

du škody, které podle zákona přechází na pojistitele;
c)  oznámit neprodleně příslušnému policejnímu orgánu škodnou udá-

lost, jež vznikla za okolností vzbuzujících podezření z trestného činu 
nebo pokusu o něj, jestliže škoda na pojištěném majetku přesahuje 
5 000 Kč;

d)  písemně oznámit pojistiteli všechny skutečnosti, které mají za násle-
dek zvýšení pojistné hodnoty o více než 20%.  

2.  Pokud porušení povinností uvedených v  odst. 1a) – c) tohoto článku má 
podstatný vliv na příčinu vzniku a rozsah následků pojistné události, je pojis-
titel oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit. 

Článek 10
Bonus

1.  V případě, že během pojistného roku nenastane pojistná událost, ze které 
by bylo vyplaceno pojistné plnění, poskytne pojistitel za každý takovýto rok 
nepřerušeného trvání pojištění slevu na pojistném ve výši 5% (bonus).

2.  Maximální výše bonusu může dosáhnout 30%.
3.  Dojde-li v pojistném roce k vyplacení pojistného plnění z pojistné události, 

sníží pojistitel od následujícího výročního dne po vyplacení pojistného plně-
ní výši bonusu o 5% za každou pojistnou událost.

Článek 11
Výklad pojmů

Nad rámec pojmů uvedených v čl. 17, VPPM se pro účely tohoto pojištění dále 
rozumí:
1.  Aerodynamickým třeskem tlaková vlna vznikající při pohybu letadla.
2.  Bezpečnostní cylindrickou vložkou vložka zadlabacího zámku min. s pře-

krytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním, tzv. vyhmatáním.
3.  Bezpečnostním kováním kování, které chrání cylindrickou vložku před roz-

lomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demon-
tovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování 
více jak 3mm.

4.  Bezpečnostním uzamykacím systémem komplet tvořený bezpečnost-
ním stavebním (zadlabacím) zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou 
a bezpečnostním kováním. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindric-
ké vložky musí chránit vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací 
systém lze považovat i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky 
na odolnost proti překonání uvedené v tomto odstavci.

5.  Bezpečnostními dveřmi dveře profesionálně vyrobené nebo upravené, 
s vícebodovým bezpečnostním uzamykacím systémem, odolné proti vysa-
zení. Mají tuhou a pevnou konstrukci zesílenou výztuhami, plechem nebo 
mříží. Případně jsou to dveře plné, opatřené bezpečnostním min. tříbodo-
vým rozvorovým zámkem (uzamykání dveřního křídla min. do tří stran), 
zábranami proti vysazení a  vyražení nebo je jejich uzávěr řešen jako min. 
tříbodový rozvorový, ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem. 
Za bezpečnostní dveře jsou považována i vrata (vjezdy apod.) dostatečně 
tuhé a pevné konstrukce, zhotovená z plného plechu o min. tloušťce 3mm 
s rámem z ocelového profilu o min. tloušťce 5 mm, která jsou odolná proti 
vysazení a  vyražení, s  min. tříbodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným 
bezpečnostním uzamykacím systémem, u  dvoukřídlých vrat musí být in-
stalovány ochrany zástrčí proti jejich vyháčkování (např. visacím zámkem, 
příčnou závorou apod.). 

6.  Bezpečnostním přídavným zámkem doplňkový zámek s  bezpečnostní 
cylindrickou vložkou a štítem, který zabraňuje rozlomení a odvrtání vložky, 
např. vrchní přídavný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přídavný zámek 
uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být připev-
něn z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový 
přídavný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.

7.  Budovou stavba spojená se zemí pevným základem, převážně uzavřená 
obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, která je vhodná k pobytu 
osob, zvířat nebo k umístění věcí a poskytuje jim ochranu před působením 
vnějších vlivů.

8.  Čekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout 
pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi.

9.  Cizími věcmi oprávněně užívanými věci převzaté oprávněnou osobou 
k užívání na základě smlouvy. 

10.  Cizími věcmi oprávněně užívanými k výdělečné činnosti nebo k výko-
nu povolání věci svěřené zaměstnavatelem oprávněné osobě k výkonu její 
pracovní činnosti na základě smlouvy (např. výpočetní technika, mobilní te-
lefon apod.).

11.  Domácími a drobnými hospodářskými zvířaty psi, kočky, akvarijní rybky, 
terarijní zvířata, okrasné a  zpěvné ptactvo, domestikovaná zvířata, králíci, 
kožešinová zvířata, laboratorní zvířata chovaná v omezeném množství pro 
zálibu, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež nesloužící k výdělečným 
účelům.

12.  Dozickým (stavebním) zámkem zadlabací zámek, jehož uzamykací me-
chanismus je tvořen min. čtyřmi stavítky, která jsou ovládána jednostranně 
ozubeným klíčem.

13.  Elektrospotřebičem jakýkoliv přístroj nebo zařízení, které je napájeno 

elektrickým proudem ze sítě. Za elektrospotřebič se nepovažují tepelná čer-
padla, plynové a  elektrické kotle, fotovoltaické elektrárny, solární systémy 
a solární panely na ohřev vody, rekuperační jednotky, sauny a infrasauny.

14.  Elektronikou zařízení a  přístroje audiovizuální, výpočetní, sdělovací a  in-
formační techniky; fotografické, optické a měřicí přístroje, telefonní, faxové 
a kopírovací přístroje, vč. jejich příslušenství.

15.  Kouřem dým, který vychází náhle a mimo určení z topných, varných, suší-
cích a obdobných zařízení.

16.  Krupobitím jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, hmotnosti 
a hustoty, vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou věc, přičemž do-
chází k jejímu poškození nebo zničení.

 Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je takové poško-
zení nebo zničení pojištěné věci, které bylo způsobeno:
a) přímým působením krupobití;
b) v příčinné souvislosti s tím, že krupobití poškodilo části budovy.

17.  Malým plavidlem loď nebo plovoucí těleso, jehož délka nepřesahuje 5 m; 
bez pohonu, popř. s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW nebo 
s celkovou plochou plachet do 10 m2. Plovoucím tělesem se rozumí před-
mět nebo pevné seskupení předmětů schopných ovladatelné plavby (např. 
surf, katamarán, vodní skútr, vory).

18.  Nárazem vozidla přímé poškození nebo zničení předmětu pojištění, které 
bylo způsobeno silničním vozidlem, zvláštním vozidlem, historickým a spor-
tovním vozidlem ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích. Za pojistnou událost se nepovažují škody způsobené pojiš-
těným nebo osobou žijící s pojištěným ve společné domácnosti.

19.  Odcizením věci krádeží vloupáním přivlastnění si pojištěné věci, její části 
nebo jejího příslušenství způsobem, při kterém pachatel prokazatelně pře-
konal překážky a zmocnil se jí jedním z dále uvedených způsobů:
a)  do uzamčeného místa pojištění se dostal tak, že je otevřel nástroji, kte-

ré nejsou určeny k jeho řádnému otevírání;
b)  do uzamčeného místa pojištění se dostal jinak než dveřmi;
c)  uzamčené místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně 

zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupáním nebo 
loupeží.

 Za odcizení věcí krádeží vloupáním se nepovažuje přivlastnění si pojiště-
né věci, její části nebo jejího příslušenství v případech, kdy ke vniknutí do 
uzamčeného místa pojištění došlo nezjištěným způsobem (např. beze stop 
násilí, použitím shodného klíče).

20.  Odcizením věci loupeží přivlastnění si pojištěné věci, její části nebo jejího 
příslušenství tak, že pachatel použil proti pojištěnému nebo jiné osobě po-
věřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

21.  Osobními doklady a dokumenty osobní povahy občanský a řidičský prů-
kaz, cestovní pas, rodný, úmrtní, oddací a rozvodový list, doklad o nejvyšším 
dosaženém vzdělání.

22.  Pádem letadla nebo sportovního létajícího zařízení náraz nebo zřícení 
letadla s posádkou, jeho části nebo jeho nákladu. Nárazem nebo zřícením le-
tadla s posádkou se rozumí i případy, kdy letadlo odstartovalo, ale v důsled-
ku události, která předcházela nárazu nebo zřícení, posádka letadlo opustila.

23.  Pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí takový pohyb tělesa, který má 
znaky volného pádu. Pojistnou událostí je pád stromů, stožárů nebo jiných 
věcí jen tehdy, nejsou-li tyto součástí poškozené věci nebo téhož souboru 
jako poškozená věc a bylo-li poškození nebo zničení pojištěné věci způso-
beno:
a) přímo pádem stromu stožáru nebo jiné věci nebo jejich části;
b) v příčinné souvislosti s tím, že tento strom, stožár, jiný předmět poško-

dily dosud bezvadné části budovy, pokud nejsou tyto věci součástí 
pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí.

24.  Pojištěním prvního rizika skutečnost uvedená v pojistné smlouvě, kdy je 
po dohodě smluvních stran pojistná částka vědomě snížena pod pojistnou 
hodnotu pojišťovaného majetku. Pojištění prvního rizika lze sjednat i v pří-
padech, kdy není možné předem určit pojistnou hodnotu pojišťovaného 
majetku. Bylo-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění prvního rizika, je sta-
novená pojistná částka horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny 
pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku. Dojde-li v průběhu po-
jistného roku ke snížení nebo vyčerpání sjednané pojistné částky z důvodu 
poskytnutého pojistného plnění, je možné dohodou s pojistitelem pro zby-
tek pojistného roku obnovit pojistnou částku do původní výše doplacením 
pojistného.

25.  Poplachovým přijímacím centrem (dále jen PPC) trvale obsluhované do-
hledové pracoviště, které pomocí linek telekomunikační sítě, rádiové sítě, 
GSM či ISDN sítě nebo jiného obdobného přenosu přijímá hlášení od PZTS 
o narušení zabezpečených prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje po-
plachové informace. Musí být trvale provozováno policií nebo koncesova-
nou soukromou bezpečnostní službou, mající pro tuto činnost oprávnění, 
která zajišťuje zásah v místě střeženého objektu s dobou dojezdu do 10 min. 
od přijetí poplachového signálu. Doba mezi přijímanými hlášeními kontrol-
ních zpráv PZTS nesmí překročit 3 minuty, případné překročení této doby 
musí být kvalifikováno jako ztráta spojení s PZTS. V případě ztráty spojení 
PPC s PZTS musí být v PPC prokazatelným způsobem vyvolán poplach s ná-
sledným zásahem v místě střeženého objektu.

26.  Poplachovým zabezpečovacím a  tísňovým systémem (dříve elektrická 
zabezpečovací signalizace – EZS; dále jen PZTS) systém, který splňuje násle-
dující podmínky:
a)  komponenty PZTS musí splňovat kritéria minimálně 2 stupně zabez-

pečení podle ČSN EN 50131-1, který je doložen certifikátem shody 
vydaným certifikačním orgánem akreditovaným ČIA nebo obdobným 
zahraničním certifikačním orgánem;

b)  projekt a montáž PZTS musí být provedeny dle ČSN EN 50131-1 a ČSN 
CLC/TS 50131-7 v  posledních platných zněních firmou, která má 
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k  těmto činnostem příslušná oprávnění. V  případě napadení zabez-
pečeného prostoru nebo samotného PZTS musí být prokazatelným 
způsobem vyvolán poplach;

c)  pokud je výstupní signál z PZTS vyveden na akustický hlásič, připouští 
se pouze instalace tzv. inteligentního hlásiče s vlastním zálohováním. 
Je-li umístěn na fasádě, pak v takové výši, aby byl obtížně napadnutel-
ný, min. 3m vysoko, chráněný před klimatickými vlivy, současně však 
dobře slyšitelný. Přívodní vodiče musí být chráněny před napadnutím 
(instalace pod fasádou, chránička apod.).

 Pojištěný je dále povinen trvale zabezpečit, aby provoz, údržba, kontroly 
a revize PZTS byly prováděny v souladu s návodem k obsluze a údržbě; po-
kud není stanoveno jinak, musí být minimálně jedenkrát za rok provedena 
prokazatelným způsobem komplexní kontrola vč. funkční zkoušky PZTS vý-
robcem nebo jím pověřenou servisní organizací.

 Při nesplnění uvedených povinností má pojistitel právo považovat PZTS za 
nefunkční.

27.  Povodní zaplavení místa pojištění vodou, která se vylila z  břehů vodních 
toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo byla způso-
bena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku. Pojist-
nou událostí z důvodu pojistného nebezpečí povodeň je takové poškození 
nebo zničení pojištěné věci, které bylo způsobeno:
a)  přímým působením vody z povodně na pojištěnou věc;
b)  předměty unášenými vodou z povodně.

28.  Požárem oheň v podobě plamene, který vznikl mimo určené nebo obvyklé 
ohniště a vlastní silou se rozšířil na okolní předměty. Za požár se nepoklá-
dají škody způsobené ožehnutím, působením užitkového ohně nebo tepla, 
doutnáním s omezeným přístupem vzduchu, zkratem v elektrickém vedení 
(zařízení), pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.

 Pojistnou událostí z  důvodu tohoto pojistného nebezpečí je i  poškození 
nebo zničení pojištěné věci zplodinami požáru nebo hašením nebo strže-
ním při zdolávání požáru při odstraňování jeho následků.

29.  Přepětím vyšší elektrické napětí, než je nejvyšší provozní napětí elektrické 
soustavy. Přepětí vzniká atmosférickými vlivy nebo průmyslovou činností 
(zapínání a vypínání velkých zátěží). Obdobně jako přepětí se posuzují škody 
způsobené podpětím.

30.  Příslušenstvím věci vedlejší věc, která je určena k trvalému společnému 
užívání s věcí hlavní. Za příslušenství rekreační domácnosti se považují od-
montovatelně připojené věci, např. antény, sluneční kolektory, poplachové 
a tísňové systémy, zabezpečovací zařízení, ohřívače vody, topná tělesa, kotle 
ústředního topení, stacionární čerpadla, apod. Za příslušenství rekreační do-
mácnosti se nepovažují vestavěné kuchyňské spotřebiče.

31.  Rekreační domácností domácnost, která slouží k individuální rekreaci osob 
a není využívána k celoročnímu pobytu.

32.  Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin pohyb hornin z vyšších po-
loh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo 
v důsledku lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesou-
váním půdy není klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku pů-
sobení přírodních sil nebo v důsledku lidské činnosti. Za sesouvání půdy se 
dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových pomě-
rů staveb (např. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení 
rovnováhy svahu).

33.  Sesouváním nebo zřícením sněhových lavin jev, kdy masa sněhu nebo 
ledu se náhle po svazích uvede do pohybu a řítí se do údolí. Za toto pojistné 
nebezpečí se však nepovažuje sesuv masy sněhu ze střechy domu.

34.  Sklem sklokeramické varné desky, krbová skla, zasklení dvířek plynových či 
elektrických trub a skla osazená a pevně zabudovaná ve vnějších stavebních 
otvorech rekreační domácnosti (okna, lodžie apod.), skla osazená ve vesta-
věném nábytku a ve vnitřních stavebních součástech (např. zrcadlové stěny, 
dveřní výplně). 

 Pojistnou událostí je takové poškození či zničení skel, při kterém byla po-
jištěná skla rozbita, praskla nebo byla poškozena tak, že je nezbytná jejich 
výměna.

 Za pojistnou událost se nepovažují škody vzniklé:
a)  tím, že byla pojištěná skla vystavena ohni nebo sálavému teplu,
b)  nedostatečnou údržbou, korozí rámu, přirozeným opotřebením,
c)  při dopravě skel, při jejich zasklívání, montáži a demontáži.

35.  Starožitnostmi zpravidla věci starší 80 let, které mají uměleckou hodnotu, 
příp. charakter unikátu.

36.  Součástí věci vše, co k  ní podle její povahy náleží a  nemůže být odděle-
no, aniž by se tím věc znehodnotila. Za stavební součásti se považují např. 
malby, tapety, obklady, dlažby, lepené podlahové krytiny, sanitární zařízení 
koupelen a WC, zazděné trezory, dále přípojky a rozvody vody, tepla, kana-
lizace, plynu, elektřiny, apod. Za stavební součásti se nepovažuje vestavěný 
nábytek, vestavěné kuchyňské linky a spotřebiče.

37.  Tíhou sněhu nebo námrazy destruktivní působení jejich nadměrné hmot-
nosti na střešní krytiny, nosné nebo ostatní konstrukce. Pojistnou událostí 
z  důvodu tohoto pojistného nebezpečí je takové poškození nebo zničení 
pojištěné věci, které bylo způsobeno:
a)  přímým působení tíhy sněhu a námrazy;
b)  v  příčinné souvislosti s  tím, že tíha sněhu a  námrazy poškodila část 

budovy.
38.  Úderem blesku přímý zásah blesku (atmosférického výboje) do pojištěné 

věci. Aby vzniklo právo na pojistné plnění, musí být místo přímého zásahu 
do pojištěné věci nebo místo působení blesku na pojištěnou věc spolehlivě 
zjištěno a prokázáno podle stop, které po sobě úder blesku zanechává.

 Za pojistnou událost z důvodu tohoto pojistného nebezpečí se nepovažuje 
poškození nebo zničení pojištěných věcí nebo jejich součástí přepětím nebo 
indukcí, která nastala v souvislosti s úderem blesku.

39.  Uzamčeným místem pojištění stavebně ohraničený prostor, který má 
řádně uzavřeny a  uzamčeny všechny vstupní dveře a  který má řádně ze-
vnitř uzavřena 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 ven-
kovního prostoru zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou 
šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

40.  Uzamčeným nebytovým prostorem stavebně ohraničený prostor, který 
má řádně uzavřeny a uzamčeny všechny vstupní dveře zámky s cylindrickou 
vložkou nebo dózickým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem 
a který má řádně zevnitř uzavřena všechna okna a řádně zevnitř zabezpeče-
ny všechny ostatní zvenku přístupné otvory.

41.  Únikem kapaliny z technického zařízení:
a)  voda unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží; vodovodní zařízení 

je přivádějící a odvádějící potrubí vody s výjimkou dešťových svodů; 
nádrž je zčásti otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu vody nejmé-
ně 200 litrů;

b)  kapalina nebo pára unikající z ústředního, etážového nebo dálkového 
topení, médium solárních nebo chladivo klimatizačních systémů;

c)  hasící médium vytékající ze samočinného hasicího zařízení.
 Pojistitel poskytne pojistné plnění za škody vzniklé působením uni-

kající kapaliny na pojištěné věci tvořící zařízení rekreační domácnosti. 
Náklady na odstranění příčin úniku kapaliny a  opravu poškozených 
rozvodů a nádrží nejsou předmětem pojištění.

 Za pojistnou událost z  tohoto pojistného nebezpečí se nepovažuje voda 
unikající z otevřených kohoutů.

42.  Vandalismem úmyslné poškození a  úmyslné zničení pojištěné věci. Za 
vandalismus se pro účely tohoto pojištění nepovažuje úmyslné poškození 
nebo úmyslné zničení pojištěné věci nástřikem barev, chemikálií (graffiti) 
z nechráněných, veřejně přístupných míst.

43.  Věcmi historické hodnoty předměty, které mají vztah k historickým osob-
nostem nebo událostem.

44.  Věcmi umělecké hodnoty originální nebo unikátní díla, jejichž prodejní 
cena není dána pouze výrobními náklady, nýbrž uměleckou kvalitou a auto-
rem díla. Patří sem zejména obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky z por-
celánu, keramiky a skla, ručně vázané koberce, gobelíny apod.

45.  Věcmi sběratelského zájmu známky, mince, medaile apod., bez ohledu na 
jejich počet, uspořádání a tematické členění. Pokud však jednotlivě mají vy-
sokou skutečnou hodnotu (nelze brát v úvahu hodnotu sběratelskou), může 
taková věc být považována za cennost.

46.  Vichřicí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje v  místě 
pojištění rychlostí nejméně 75 km/hod (tj. 20,8 m/sec).

 Nemůže-li být rychlost hmoty vzduchu v místě pojištění spolehlivě zjištěna, 
musí pojištěný prokázat, že v okolí došlo k poškození i jiných staveb v bez-
vadném stavu, popř. k jiným průvodním znakům vichřice (např. lesní polomy 
apod.).

 Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je takové poško-
zení nebo zničení pojištěné věci, které bylo způsobeno:
a)  přímým působením vichřice;
b)  tím, že vichřice strhla část stavby, stromy nebo jiné předměty na pojiš-

těné věci;
c)  v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila části staveb.

47.  Výbuchem rozkladný pochod spojený s  uvolněním vysokého tlaku a  síly. 
Je doprovázen zvukovým rázem a tlakovou vlnou s ničivým, destruktivním 
účinkem na okolí. Obdobně jako výbuch se posuzují škody způsobené im-
plozí (opak exploze).

 Za výbuch se nepovažuje aerodynamický třesk způsobený provozem leta-
dla, výbuch v hlavních střelných zbraní a výbuch v zařízeních, ve kterých se 
energie výbuchu cílevědomě využívá.

48.  Zabezpečeným prostranstvím prostor, který je ohraničen oplocením min. 
150 cm vysokým a všechny vstupní dveře do tohoto ohraničeného prostoru 
jsou uzamčeny zámky s cylindrickou vložkou nebo dózickým zámkem nebo 
bezpečnostním visacím zámkem.

49.  Záplavou zaplavení místa pojištění:
a)  vodou ze zaplavených územních celků bez přirozeného odtoku, způ-

sobených atmosférickými srážkami, jejichž následkem je vytvoření 
souvislé vodní hladiny;

b)  přívaly vody způsobené deštěm nebo poruchou vodního díla.
 50.  Zdravotnickou pomůckou pojízdné zvedáky pacienta, chodítka, poloho-

vací lůžko, schodolezy, plošiny, elektrické zvedáky do vany, sedačky do vany, 
inzulínová pera a pumpy, naslouchadla pro nedoslýchavé.

51.  Zemětřesením otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v  zemské 
kůře, které dosahují alespoň 6. stupně evropské makroseismické stupnice 
(EMS-98).

52.  Zkratem poruchový stav v  elektrickém systému, který je charakterizován 
zkratovým proudem s destrukčními účinky.

Článek 12
Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2016.


