
 
Znění dopl ňkových pojistných podmínek: 
 
DPP 220  Přeprava 

Pod podmínkou, že pojištěný zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění  věcných škod 
dle pojistné smlouvy vztahuje rovněž na škody na pojištěném majetku vzniklé 
- během přepravy na místo uvedené v pojistné smlouvě jinak, než po vodních cestách 

nebo letecky, 
- následkem poškození nebo zničení pojištěného zboží v důsledku všech nebezpečí, 

kterým je zboží vystaveno během přepravy, zahájené v době platnosti pojistné 
smlouvy, za současné platnosti výluk uvedených v VPP T 2005/01 a ZPP MON 
2005/01, 

- pod podmínkou, že pojištěný majetek je vhodně zabalen nebo připraven na přepravu, 
což zahrnuje i jeho ukládání pro přepravu, 

- a pod podmínkou, že maximální částka, kterou lze vyplatit podle tohoto ujednání, 
nepřesáhne částku 50.000.000,- Kč  na jeden dopravní prost ředek . 

 

DPP 206 Protipožární zabezpe čení 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne 
pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem nebo 
následkem výbuchu jedině tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: 

� Na místě musí být vždy k dispozici a připraveno k okamžitému použití takové množství hasicích 
prostředků a protipožárních zařízení, které odpovídá svým druhem a kapacitou požárnímu 
nebezpečí. 

� Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm. Povolení musí 
obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti v souladu s platnými předpisy, zejména 
stanovení požární asistence  a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. 
Musí být vždy k dispozici PHP. 

� Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové láhve a pod. budou 
skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde probíhá montáž 
zařízení nebo se pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být ukládány na k tomu 
určeném odděleném místě a pravidelně odváženy. Komunikace musí být trvale přístupné. 

� Bude jmenována osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany. 

� Prokazatelně bude prováděno školení zaměstnanců o požární ochraně a bezpečnosti práce. Toto 
školení bude zaměřeno zejména na rozmístění a použití hasicích prostředků a způsob ohlášení 
požáru. Bude zpracována dokumentace zdolávání požáru obsahující situační plán s vyznačením 
skladů nebezpečných látek. 

� V místnosti vedoucího nebo hlídací služby budou vyvěšena důležitá telefonní čísla ( hasiči, policie, 
záchranná služba) a poplachové směrnice. Tato budou dále umístěna v šatnách a jiných 
provozních místnostech stavby. 

� Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, topná tělesa) z hlediska jejich 
bezpečného připojení a umístění. 

� Na počátku zkušebního provozu musí být instalováno veškeré protipožární zabezpečení navržené 
a schválené v projektové dokumentaci a musí být funkční. 

 

 

 

 

 
 



DPP  KV 4  krádež vloupáním (CAR/EAR)  

Dojde-li ke ztrátě, zničení nebo poškození pojištěných věcí v důsledku krádeže vloupáním  nebo 
loupeže, řídí se limit plnění z jedné pojistné události (dále jen „limit plnění“) zabezpečením pojištěných 
věcí v době, kdy k pojistné události došlo. 

 
Ad 1) 
Pojištěné věci  jsou uloženy v uzam čeném prostoru  (budově, místnosti, hale či „stavební buňce“) v 
místě pojištění. V době nepřítomnosti obsluhy musí být veškeré dveře do prostoru, kde se nachází 
pojištěná věc, řádně uzamčeny, okna řádně uzavřena a další předepsaná bezpečnostní zařízení 
funkční a v aktivním stavu. 
 
A) Limit plnění 100 000 CZK 
Všechny vstupní dveře do uzamčeného prostoru jsou osazeny zámkem s cylindrickou bezpečnostní 
vložkou nebo dozickým zámkem. 
 
B) Limit plnění 300 000 CZK 
Všechny vstupní dveře do uzamčeného prostoru jsou plné, se zábranou proti vysazení a opatřené 
zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním (dále „bezpečnostní 
uzamykací systém“). Pokud jsou vstupní dveře prosklené, musí být prosklená část osazena mříží 
nebo bezpečnostní fólií. Standardně uzamčené dveře také mohou být zabezpečeny otevíratelnou 
mříží, která je uzamykatelná dvěma bezpečnostními visacími zámky v BT 4. dle ČSN P ENV 1627.   
 
C)  Limit plnění 500 000 CZK v uzamčen prostoru mimo „stavební buňky“ (nutno ujednat individuálně) 
Základní mechanické zabezpečení uzamčeného prostoru dle přecházejícího bodu 1/B a dále okna, 
výlohy a ostatní otvory uzamčeného prostoru, jsou opatřeny mříží nebo funkční uzamykatelnou 
roletou, prosklené plochy mohou také být zabezpečeny bezpečnostním fólií. 
Prostor je chráněn funkčním EZS s pohybovými čidly a s lokálním svodem signálu  do místa stálé 
ostrahy či obsluhy nebo prostřednictvím GSM brány minimálně na mobilní telefon dvou oprávněných 
osob; systém EZS musí být minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1. Alternací EZS 
je střežení stalou fyzickou ostrahou.   
 
Pokud objekty s  výše popsanými zp ůsoby zabezpe čení se nacházejí mimo oplocený a trvale 
hlídaný areál minimáln ě jedno člennou ostrahou, krátí se limity pln ění na jednu pojistnou 
událost na polovinu .  
 
Ad 2) 
Movité věci, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit  do 
uzamčeného prostoru a je pro ně sjednáno pojištění na volném prostranství , musí být uloženy a 
zabezpečeny následujícím způsobem:  
 
A) Limit plnění 100 000 CZK 
Prostranství opatřeno celistvým oplocením, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 180 cm 
a uzamčenými vstupy a vraty. 
 
B) Limit plnění 200  000 CZK 
Zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu pro limit plnění do 100 000 Kč a dále je prostor 
osvětlen, všechny vstupy a vrata  jsou uzamčeny bezpečnostním zámkem (případně visacím) min. 
v BT 3 dle ČSN P ENV 1627 a prostor je  v mimopracovní době střežen kvalifikovanou, minimálně 
jednočlennou, fyzickou ostrahou, vybavenou obranným prostředkem. Alternativní zabezpečení: 
Fyzická ostraha není nutná, pokud uvažovaný chráněný venkovní prostor je zabezpečen systémem  
EZS s kompletní perimetrickou  ochranou a  výstupem na PCO BA s garantovaným dojezdem do  10 
min.  
 
C) Limit plnění nad 200 000 CZK 
Zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu pro limit plnění do 100 000 Kč a dále je prostor 
osvětlen, všechny vstupy a vrata  jsou uzamčeny bezpečnostním zámkem (případně visacím) min. 
v BT 3 dle ČSN P ENV 1627 a prostor je  v mimopracovní době střežen kvalifikovanou dvoučlennou 
fyzickou ostrahou, vybavenou vhodným obranným prostředkem.  
 



Ad 3) 
Nářadí a jiné pom ůcky menších rozm ěrů musí být uloženy minimálně v uzam čeném prostoru  
(budově, místnosti, hale či „stavební buňce“) v místě pojištění dle bodu ad 1A ) a dále jsou 
zabezpečeny pro limit plnění A) do 50 000 Kč následovně: uložené v železné nebo ocelové 
bedně/skříni pevně spojené s podlahou nebo o minimální hmotnosti 100 kg (včetně nářadí), která je 
uzamčena bezpečnostním visacím zámkem min. v BT 3 dle ČSN P ENV 1627;. 
a pro limit plnění B) do 100 000 Kč: uloženy v železném nebo ocelovém kontejneru (o minimálním 
objemu 6 m3, který je uzamčen minimálně dvěma bezpečnostními visacími zámky stejné odolnosti 
jako výše. 
 
Výklad pojm ů: 
1. Bezpečnostní cylindrická  vložka  splňuje požadavky  pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN P 
ENV 1627 nebo má zvýšenou odolnost proti vyhmatání. 
2. Bezpečnostní kování  jsou štíty zámku, které splňují požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 
podle ČSN P ENV nebo 
štíty, které nejdou běžnými prostředky z vnější strany odmontovat  a chrání cylindrickou vložku zámku proti 
rozlomení a odvrtání. 
3. Bezpečnostní p řídavný zámek  splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN P 
ENV 1627nebo má zvýšenou odolnost proti vyhmatání, rozlomení a odvrtání vložky zámku. 
4. Bezpečnostní sklo  musí splňovat požadavky pro certifikaci minimálně v bezpečnostní třídě P2A podle ČSN 
EN 356 (za toto lze považovat i dodatečně nalepenou bezpečnostní fólii stejné odolnosti, která je řádně upevněna 
k rámu skla). 
5. Bezpečnostní uzamykací  systém (komplet zadlabávacího zámku, štítu kování a cylindrické vložky) splňuje 
požadavky  pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN P ENV 1627 nebo je to takový uzamykací 
systém, který má zvýšenou odolnost proti vyhmatání, rozlomení a odvrtání vložky zámku. 
6. Bezpečnostní visací zámek  je visací zámek, který splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 
3 podle ČSN P ENV 1627 nebo má zvýšenou odolnost proti vyhmatání  a přeštípnutí třmene. 
7. Bezpečnostní zámek se skládá ze zadlabavacího zámku, bezpečnostní cylindrické vložky a bezpečnostního 
štítu požadované bezpečnostní třídy dle ČSN P ENV 1627. 
8. Dozický zámek je zadlabací zámek, jehož mechanismus je tvořen minimálně čtyřmi stavítky , která jsou 
ovládaná ozubeným klíčem. 
9. Dvouk řídlé dve ře musí být zajištěny tak, aby obě křídla měla stejnou odolnost jako dveře jednokřídlé a 
současně musí být zabezpečeny i proti  tzv. vyháčkování (např. instalace zástrčí na vnitřní straně neotvíraného 
křídla dveří). 
Dveřní rámy (zárubně) musí být spolehlivě ukotveny ve zdivu. Pokud dveře nejsou zapuštěny do zárubně, musí 
být opatřeny zábranami proti vysazení. 
10. Elektrický zabezpe čovací systém (EZS)  musí být funkční a splňovat požadovaný stupně zabezpečení dle 
ČSN EN    50 131-1 a montáž a zkoušky musí být v souladu s ČSN TS 50 131-7. 
11. Mříž je pevná mechanická zábrana, která splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle 
ČSN P ENV nebo je provedená jako nerozebíratelný celek (nejlépe svařenec)               s ocelovými prvky (pruty 
nebo pásy) z plného materiálu o průřezu minimálně 2 cm2 (tj. u ocelových prutů průměr 16 mm a ocelových pásů 
25 mm x 8 mm). 
Velikost nechráněných otvorů (ok mříží, mezer) může být  max. 150 x 250 mm. Mříž musí být z vnější strany 
pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (ukotvení přizpůsobeno proti vytržení a dokonale zabetonováno 
minimálně do hloubky 80 mm).Vzdálenost jednotlivých ukotvení nesmí být větší než     1 000 mm a mříž musí být 
ukotvena minimálně ve čtyřech bodech (kotveních). V případě odnímatelné mříže musí být mříž uzamčena ve 
všech místech kotvení bezpečnostními 
visacími zámky. Oka, jimiž procházejí třmeny těchto zámků, musí mít minimálně stejnou mechanickou odolnost 
proti vloupání jako třmeny visacích zámků. V případě dveřní mříže (mřížových 
dveří) musí být mříž uzamčená bezpečnostním uzamykacím systémem se dvěma bezpečnostními zámky nebo 
minimálně dvěma bezpečnostními visacími zámky. Dveřní závěsy musí vykazovat obdobnou odolnost a musí být 
uzpůsobeny proti vysazení. Ve všech případech nelze použít k ukotvení nebo k montáži jednotlivých dílů mříží 
spojovacích materiálů, které jdou z vnější strany demontovat (šroubení, nýtování). 
12. Obranný prost ředek   (vhodný a účinný) může být plynový spray nebo pistole, elektrický paralyzer nebo 
v případě vlastnictví zbrojního pasu i střelná zbraň. 
13. Perimetrická ochrana  je systém speciální aplikace technických , elektronických popřípadě elektronicko-
mechanických venkovních zabezpečovacích systémů, které slouží k zaznamenání nerušitele ještě dříve než se 
prostorem areálu přiblíží ke střeženým objektům nebo předmětům. 
14. Pult centralizované (centrální) ochrany  (PCO) je pracoviště umožňující vzdálený dohled nad majetkem – 
monitorování a vyhodnocování zpráv z prostor chráněných elektronickými zabezpečovacími systémy  (příp. 
bezpečnostními kamerami nebo požární signalizací) a eventuálně umožňující zásah v tomto místě. 
15. Uzamčený prostor je stavebně ohraničený prostor, jehož všechny uzávěry otvorů větší než 150 x 200 cm 
jsou řádně uzavřeny a zabezpečeny předepsaným způsobem, který odpovídá jednotlivým limitům plnění. 
Stavební otvory, které nejsou určeny pro řádný vstup do uzamčeného  prostoru (okna, světlíky, otvory 
vzduchotechniky apod.), musí být uzavřeny a zajištěny z vnitřní strany, tak aby z vnější strany  nemohly byt 



otevřeny bez použití hrubého násilí. Stavební ohraničení tohoto prostoru musí být dostatečně odolné, minimálně 
odpovídající ekvivalentu zdi 15 cm z plných cihel. 
16. Uzamykatelná roleta je přepážka z vlnitého plechu nebo ocelových či hliníkových lamel v bezpečnostním 
provedení, jež bude splňovat minimálně stejné parametry jako mříže pro daný limit plnění. Roletu lze z vnější 
strany demontovat jen hrubým násilím. 
 
 


