
Pojišťovací poradna - stavebně montážní pojištění

Jakákoliv stavba nebo montáž technologických celků je prostředím vysoké 
rizikovosti s možností vzniku škod, často velmi fatálních jak na budovaném 
díle samotném, tak na vybavení a zařízení staveniště, stavebních strojích, 
okolním majetku. Stavebně montážní pojištění se právě sjednává pro případ 
poškození nebo zničení budovaného díla a dalších předmětů jakoukoliv 
náhlou a neočekávanou událostí. Toto pojištění se sjednává v rozsahu krytí 
všech rizik, tedy tzv. all risku, kdy jsou pojištěna všechna pojistná nebezpečí, 
která nejsou v pojistných podmínkách nebo přímo ve smluvních ujednáních 
pojistné smlouvy vyloučena. Rozsah pojištění je upraven i smluvními 
doložkami, které upravují rozsah pojištění pro konkrétní stavbu

Kdo vše může být v pojistné smlouvě pro stavebně montážní pojištění 
pojištěn? Oldřich K., fi nanční ředitel
Pojištění je vhodné pro všechny zúčastněné subjekty, které na stavební nebo 
montážní zakázce participují. V pojistné smlouvě může být pojištěn jak hlavní 
dodavatel (zhotovitel), objednatel, investor (pokud není v roli objednatele), 
subdodavatelé, projektanti, stavební dozor, developer – zkrátka subjekty, 
které se podílejí svojí činností na pojištěném díle a mají prokazatelně pojistný 
zájem na uzavření pojištění.

Co můžu do stavebně montážního pojištění zahrnout, resp. co vše můžu 
tímto pojištěním pojistit? Zdeněk R., podnikatel ve stavebnictví
Předmětem pojištění je budované dílo, které je realizováno na základě 
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kontraktu mezi dodavatelem a objednatelem a je uvedené v pojistné 
smlouvě.  Mezi stavební díla řadíme pozemní stavby, inženýrská díla, včetně 
jejich rekonstrukcí. Do montážního díla zařazujeme technologické celky, jako 
jsou např. výrobní linky, energetická zařízení – trafostanice, zabezpečovací 
technika apod. Pojištěný je i veškerý materiál skladovaný na místě pojištění, 
který je určený pro budované stavebně montážní dílo. Stavebně montážním 
pojištěním lze pojistit také zařízení a vybavení staveniště (čerpadla, přípojky 
elektřiny, generátory, staveništní výtahy, lešení, bednění, skladovací jednotky 
apod.), ale i stavební stroje, tedy věci sloužící k realizaci pojištěného 
budovaného díla.  Nemělo by se opomenout i na pojištění stávajícího 
majetku pro případ poškození, které nastane v souvislosti s výstavbou 
budovaného díla. Vedle pojištění majetku nabízí tento pojistný produkt 
i pojištění právním předpisem stanovené odpovědnosti za majetkovou 
újmu, kterou způsobil pojištěný jinému na věci nebo zvířeti poškozením, 
zničením nebo pohřešováním, resp. poraněním či usmrcením zvířete, újmu 
způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu 
spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví. Pojištění odpovědnosti 
se vztahuje i na následné fi nanční újmy, pokud vznikly v příčinné souvislosti 
s výše jmenovanými újmami.

Zdeněk Netík, broker

K čemu slouží stavebně montážní pojištění a proč by si jej naše stavební 
společnost měla sjednat? Oldřich K., fi nanční ředitel


