
Obecná část

Článek 1
Úvodní ustanovení 
1. Pro soukromé montážní pojištění (dále jen 

„pojištění“), které sjednává Generali Pojišťovna 
a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 
2, Česká republika (dále jen „pojistitel“), jako 
pojištění škodové, platí zákon č. 37/2004 Sb. 
o pojistné smlouvě, v platném znění (dále jen 
zákon), a ostatní obecně závazné právní předpisy 
České republiky (dále jen „ustanovení právních 
předpisů“), Všeobecné pojistné podmínky pro 
technická pojištění majetku (VPP T 2005/01) 
a tyto Zvláštní pojistné podmínky pro montážní 
pojištění (ZPP MON 2005/01) a ustanovení 
pojistné smlouvy, jejíž jsou ZPP MON 2005/01 
nedílnou součástí. 

2. Pojistná smlouva je vždy uzavřena v písemné 
formě.

3. Ustanovení pojistné smlouvy jsou nadřazena usta-
novením pojistných podmínek.

4. Od ustanovení ZPP MON 2005/01 se lze v po-
jistné smlouvě odchýlit. 

Článek 2
Všeobecné výluky pro všechny oddíly
Pojistitel neposkytne pojistné plnění za škody, které  
přímo nebo nepřímo vznikly, byly způsobeny nebo se 
zvětšily v důsledku:
a) války či události podobné válce, invaze, vojenské 

okupace, vojenské akce, zásahem policejních 
orgánů nebo uznané či neuznané moci, ozbro-
jených konfliktů, terorismu, násilných jednání 
politických a teroristických organizací a násilných 
jednání při veřejných shromážděních, manifes-
tacích a pochodech, občanské války, nepokojů, 
revoluce, povstání, vzbouření, vzpoury, spiknutí, 
stávky, výluky, vnitřních nepokojů, zabavení, 
vyvlastnění, konfiskace, rekvizice pojištěné věci, 
zničení nebo poškození pojištěné věci v důsledku 
nařízení vlády (existující de jure nebo de facto) 
nebo úřadu,

b) jaderné reakce, jaderného záření, radioaktivní kon-
taminace,

c) úmyslného nebo vědomého jednání/opomenutí 
nebo hrubé nedbalosti pojistníka/pojištěného 
nebo na jejich pokyn,

d) úplného nebo částečného zastavení nebo přeru-
šení prací na budovaném díle.

Mohla-li škoda vzniknout v důsledku některé z příčin 
uvedených v bodech a) až d), má se za to, že jí byla 
způsobena, pokud pojištěný neprokáže opak.

Článek 3
Vznik a trvání pojištění 
1. Pojištění se sjednává na dobu určitou a začíná dnem 

uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. 
2. Pokud v tento den nebyly na místě pojištění 

zahájeny montážní práce a ani nedošlo k vyložení 
pojištěných věcí, začne pojištění až dnem zahájení 
montážních prací nebo dnem vyložení pojištěných 
věcí na místě pojištění. 

3. Pojištění věcí, pro které je pojištění sjednáno, 
začíná vždy až po vyložení věcí na místě pojištění.

4. Vedle důvodů uvedených v ustanovení právních 

předpisů a ve VPP T 2005/01 pojištění končí oka-
mžikem, kdy bylo pojištěné budované dílo předáno 
nebo byl ukončen zkušební provoz nebo byla ukon-
čena zkušební zátěž. Doba zkušebního provozu 
nebo zkušební zátěže  nesmí přesáhnout 4 týdny, 
pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

5. Pojištění částí pojišťovaného budovaného díla 
končí jejich předáním nebo ukončením jejich zku-
šebního provozu nebo ukončením jejich zkušební 
zátěže. V případě již použitých věcí však pojištění 
končí okamžikem zahájení zkušebního provozu.

6. Jakákoliv změna počátku nebo konce pojištění pod-
léhá předchozímu písemnému souhlasu pojistitele.

Článek 4
Pojištěný
Pojištěnými jsou objednatel a jeho hlavní dodavatel 
a/nebo subdodavatel provádějící montáž pojišťova-
ného budovaného díla, jejichž dodávky jsou zahrnuty 
v pojistné částce budovaného díla a tvoří součást 
pojištěného budovaného díla, není-li v pojistné 
smlouvě ujednáno jinak.

ODDÍL I
POJIŠTĚNÍ VĚCÍ

Článek 5
Předmět pojištění 
1. Předmětem pojištění je budované dílo uvedené 

v pojistné smlouvě včetně materiálu, který se má 
stát jeho součástí a je uložen v místě pojištění.

2. Ujednáním v pojistné smlouvě lze sjednat pojištění 
pro další předměty pojištění, například pro:
a) případ pojistné události nastalé na okolním 

majetku v přímé souvislosti s montáží pojišťo-
vaného budovaného díla, 

b) zařízení a vybavení místa montáže sloužící 
k realizaci pojišťovaného budovaného díla,

c) montážní stroje, nářadí, nástroje a přístroje slou-
žících k realizaci pojištěného budovaného díla,

d) náklady na vyklizení suti,
e) náklady na práci přesčas, v noci, o státních 

svátcích a na expresní dopravu.

Článek 6
Rozsah pojištění 
1. Pojištění se sjednává pro případ náhlého poško-

zení, zničení nebo ztrátu pojištěné věci jakoukoliv 
nahodilou událostí, jejíž příčinou bylo pojistné 
nebezpečí, které není dále vyloučeno. Pojištěná 
věc musí být poškozena v takové míře, že ji bude 
třeba opravit nebo nahradit.

2. K poškození, zničení nebo ztrátě pojištěné věci 
musí dojít v době trvání pojistné smlouvy a v místě 
pojištění sjednaném v pojistné smlouvě.

3. Odchylně od VPP T 2005/01 článku 14 odstavce 
2 uvedený limit zachraňovacích nákladů platí pro 
jedno pojistné období.

Článek 7
Zvláštní výluky k oddílu I
1. Pojištění se nevztahuje na:

a) na škody do výše spoluúčasti uvedené v po-
jistné smlouvě,

b) následné škody jakéhokoli druhu, pokuty, 
penále či jiné smluvní, správní nebo trestní 

sankce, platby nebo ztráty z prodlení, nespl-
nění závazku nebo povinností, nedosažení 
požadovaných parametrů nebo škody vzniklé 
ze zrušení smlouvy, ztráty trhu, kontraktu 
a ztráty podobného charakteru, 

c) škody způsobené v důsledku chyby projektu, 
projektové dokumentace, vadným materiálem 
nebo odlitkem, chybně provedenou prací, tato 
výluka se však nevztahuje na škody způso-
bené při montáži,

d) škody způsobené v důsledku opotřebení, 
koroze, oxidace, tvorby kotelního kamene, 

e) škody na písemnostech, výkresech, listinách, 
dokladech, dokumentech, penězích, ceni-
nách, cenných papírech, účtech, obalových 
materiálech, zvukových, obrazových, datových 
a jiných záznamech, nosičích dat, 

f) ztráty, které se zjistí až při inventuře nebo při 
kontrole.

2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění za škody: 
a) na věcech zvláštní kulturní, historické hodnoty, 

uměleckých dílech, sbírkách,
b) na cennostech, drahých kovech a předmětech 

z nich vyrobených, perlách a drahokamech,
c) na modelech, vzorech, prototypech,
d) na zvukových, obrazových, datových a jiných 

záznamech, nosičích dat, 
e) na pozemcích, porostech a rostlinách všeho 

druhu,
f) na montážním zařízení, vybavení místa mon-

táže, montážních strojích vzniklé v důsledku 
elektrické nebo mechanické poruchy, selhání, 
rozbití nebo poruchy, zmrznutí chladicí kapa-
liny nebo podobného média, vadného mazání, 
nedostatku maziva nebo chladicí kapaliny. 
Pokud ale v důsledku takovéto poruchy dojde 
k nehodě, která zapříčiní vnější poškození, je 
tato následná škoda hrazena,

g) vyplývající z nároků ze závazku nebo odpo-
vědnosti převzatých nad rámec stanovený 
právním předpisem.

3. Dále pojistitel neposkytne pojistné plnění za 
škody, které přímo nebo nepřímo vznikly, byly 
způsobeny nebo se zvětšily v důsledku:
a) vad a nedostatků, které měla pojištěná věc již 

v době před uzavřením pojištění a které byly 
nebo mohly být známy pojistníkovi bez ohledu 
na to, zda byly známy pojistiteli,

b) úmyslného poškození nebo zničení pojištěné 
věci, pokud škody nevyšetřovala policie a ne-
sepsala protokol,

c) zpronevěry, podvodu, zatajení věci, neopráv-
něného užívání věci třetí osobou,

d) prosté krádeže,
e) stárnutí,
f) dlouhodobého skladování, nepoužívání věci,
g) posprayování věci,
h) porušení nebo nedodržení předpisů a pokynů 

výrobce, technických pravidel, norem, ustano-
vení právních předpisů.

Článek 8
Pojistná hodnota
1. Pojistná hodnota je hodnota věci rozhodná pro 

stanovení pojistné částky.
2. Pojistná hodnota:

a) budovaného díla musí odpovídat plné hodnotě 
každé položky v době dokončení montáže 
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včetně montážních nákladů, mezd, nákladů 
na dopravu, cel a poplatků a nemůže být 
větší než cena dohodnutá ve smlouvě o dílo 
(případně v jiném dokumentu jmenovaném 
v pojistné smlouvě) včetně všech dodávek 
objednatele,

b) předmětů pojištění podle článku 5 odstavce 2 
musí odpovídat jejich nové ceně, není-li ujed-
náno jinak.

Článek 9
Pojistná částka
1. Pojistnou částku stanoví pojistník tak, aby odpoví-

dala pojistné hodnotě pojištěné věci. 
2. Pojistná částka je horní hranící plnění pojistitele za 

jednu a všechny pojistné události, ke kterým došlo 
v průběhu trvání pojištění, není-Ii ujednáno jinak.

3. Dojde-Ii v důsledku pojistné události ke snížení 
horní hranice plnění pojistitele, může si pojistník 
na základě dohody s pojistitelem pro zbytek 
doby trvání pojištění obnovit pojistnou částku do 
původní výše doplacením pojistného.

Článek 10
Místo pojištění
Místem pojištění je místo montáže pojišťovaného 
budovaného díla uvedené v pojistné smlouvě.

Článek 11
Pojistné plnění
1. Základem pro stanovení výše pojistného plnění 

jsou/je:
a) v případě opravitelné škody – náklady na 

opravu nutné k tomu, aby se věci uvedly do 
stavu bezprostředně před pojistnou událostí, 
snížené o cenu použitelných zbytků,

b) v případě totální škody – časová cena věcí 
bezprostředně před pojistnou událostí snížená 
o cenu použitelných zbytků, 

 to však pouze do výše,  v jaké je pojištěný 
povinen náklady nést a v rozsahu zahrnutém 
v pojistných částkách a vždy za předpokladu, 
že byla splněna všechna ustanovení a podmínky 
pojistné smlouvy.

2. Veškeré opravitelné škody musí být opraveny. 
Pokud se ale náklady na opravu rovnají nebo jsou 
vyšší než hodnota věci bezprostředně před pojist-
nou událostí, bude plnění provedeno na základě 
odstavce 1 bodu b).

3. Pojistitel poskytne plnění pouze do výše pojistné 
částky stanovené pro každou jednotlivou položku 
pojistné smlouvy a po odečtení dohodnuté spolu-
účasti.

4. Na ocenění použitelných zbytků nemají vliv úřední 
omezení obnovy stavby/montáže.

5. Pojistitel poskytne plnění, pouze pokud mu byly 
předloženy účty a doklady, že opravy byly prove-
deny nebo že byla provedena výměna.

6. Pojistitel uhradí náklady na provizorní opravy, 
pouze pokud jsou tyto opravy součástí finálních 
oprav a nezvyšují celkové náklady na opravu.

Článek 12
Povinnosti pojištěného
1. Pojištěný je povinen dodržovat právní předpisy, 

profesní zásady a postupy obsažené v technické 
dokumentaci budovaného díla zpracované odbor-
nými organizacemi.

2. Pojištěný je povinen nahlásit pojistiteli datum, 
kdy byly zahájeny montážní práce a dále rovněž 
datum, kdy na místě pojištění byly vyloženy pojiš-
těné věci, došlo-li k jejich vyložení před zahájením 
montážních prací.

ODDÍL II
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
ZA ŠKODU

Článek 13
Předmět pojištění
Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává pro 
případ zákonné odpovědnosti pojištěného za škodu, 
kterou způsobil jinému v souvislosti s montáží budo-
vaného díla, v rozsahu a za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy.  

Článek 14
Výklad pojmů
1. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v řadě přímé, 

sourozenec a manžel/ka, jiné osoby v poměru 
rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby 
navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla 
jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu 
vlastní (§ 116 občanského zákoníku).

 Osobou blízkou se dále rozumí právnická osoba, 
v níž je pojištěný, jemu blízká fyzická osoba nebo 
jeho společník či jeho statutární orgán nebo člen 
statutárního orgánu společníkem, statutárním 
orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo 
členem, případně k ní má jiný obdobný vztah, 
jestliže by újmu, kterou by utrpěl jeden z nich, 
druhý důvodně pociťoval jako újmu vlastní.

2. Pojistnou událostí se rozumí vznik odpovědnosti 
pojištěného za škodu z činnosti nebo vztahu uve-
deného v pojistné smlouvě, jestliže jsou současně 
splněny podmínky, s nimiž je spojen vznik povin-
nosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

3. Pojistným nebezpečím se rozumí jednání nebo 
opomenutí pojištěného, jehož následkem může 
být vznik škody, za niž pojištěný dle právních 
předpisů odpovídá.

4. Společníkem se rozumí fyzická nebo právnická 
osoba, která má ve společnosti podíl na jmění  
ve výši umožňující jí se přímo nebo nepřímo podí-
let na vedení nebo na kontrole společnosti. 

5. Škodnou událostí se rozumí jednání nebo opome-
nutí pojištěného, jehož následkem je vznik škody,  
za kterou pojištěný dle právních předpisů odpovídá.

6. Škodou na životě se rozumí usmrcení, případně 
jiná majetková újma vyplývající z usmrcení.  

7. Škodou na zdraví se rozumí tělesné poškození  
či poškození zdraví, případně jiná majetková újma 
vyplývající z tělesného poškození či poškození 
zdraví.

8. Škodou na věci se rozumí poškození či zničení 
věci, případně jiná majetková újma vyplývající 
z poškození či zničení věci. Škodou na věci není 
pohřešování, ztráta, krádež nebo loupež věci.  
Za věci nejsou považovány peníze, směnky, 
cenné papíry a ceniny.

9. Vícenásobným pojištěním se rozumí současná 
existence dvou nebo více pojistných smluv na 
pojištění týkající se stejného předmětu pojištění 
a stejného pojistného nebezpečí, přičemž souhrn 
limitů pojistného plnění (dle článku 17) přesáhne 
skutečnou výši vzniklé škody, za kterou pojištěný 
odpovídá.

Článek 15
Rozsah pojištění
1. Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný 

právo, aby za něho pojistitel uhradil:
a) škodu vzniklou na životě, zdraví nebo věci 

jiného, za kterou pojištěný odpovídá podle 
právních předpisů v souvislosti s montáží 
budovaného díla,

b) v souvislosti s pojistnou událostí náklady 
obhajoby do výše tarifní odměny advokáta 
v přípravném řízení a trestním řízení před 
soudem prvního stupně, vedeném proti pojiš-
těnému,

c) v souvislosti s pojistnou událostí náklady 
občanského soudního řízení o náhradě škody, 
pokud bylo nutné ke zjištění odpovědnosti 
pojištěného za škodu nebo výše škody, je-li 
pojištěný povinen tyto náklady uhradit, a dále 
náklady právního zastoupení pojištěného 
v tomto řízení do výše tarifní odměny advokáta.

 Náklady dle bodů b) a c) se započítávají do limitu 
pojistného plnění a pojistitel není povinen tyto 
náklady uhradit, pokud pojištěný poruší povinnosti 
uložené mu pojistnou smlouvou včetně jejích 
součástí nebo povinnosti uložené mu pojistitelem 
v souvislosti s uplatněným nárokem na poskytnutí 
pojistného plnění. 

2. Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného 
za škodu, ke které dojde v době trvání pojištění 
a pokud současně byl nárok na náhradu škody 
poprvé písemně uplatněn vůči pojištěnému v době 
trvání pojištění.

3. Odpovědnost za škodu, ke které dojde v době 
trvání pojištění, avšak škodná událost nastala 
v době před uzavřením pojistné smlouvy, je pojiš-
těna pouze tehdy, pokud pojištěnému tato příčina 

v době uzavření pojistné smlouvy nemohla být 
známa.

4. Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného 
za škodu pouze tehdy, pokud došlo současně 
ke škodné události a vzniku škody a prvnímu 
písemnému uplatnění nároku na náhradu škody 
poškozeným vůči pojištěnému na území České 
republiky. 

5. Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojist-
ník/pojištěný právo na náhradu zachraňovacích 
nákladů. Zachraňovacími náklady se rozumí 
účelně vynaložené náklady, které pojistník/pojiš-
těný vynaložil na:
a) odvrácení vzniku bezprostředně hrozící 

pojistné události,
b) zmírnění následků již nastalé pojistné události, 

pokud k vynaložení těchto nákladů byl pojist-
ník/pojištěný povinen.

 Za bezprostředně hrozící pojistnou událost je 
považován stav, kdy by bez zásahu pojistníka/
pojištěného ke vzniku pojistné události muselo 
nevyhnutelně dojít, přičemž nebylo možné vzniku 
škody zabránit jiným způsobem.

 Pojistitel není povinen hradit zabraňovací náklady.
 Zachraňovací náklady hradí pojistitel do výše 10% 

limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné 
smlouvě, v jednom pojistném období však maxi-
málně do výše 100 000 Kč.

 Náhrada zachraňovacích nákladů se nezapočítává 
do pojistného plnění.

 Nárok na náhradu zachraňovacích nákladů nemá 
vůči pojistiteli jiná osoba než pojistník/pojištěný. 

 Jiné škody a náklady pojistitel z pojištění odpo-
vědnosti za škodu nehradí.

Článek 16
Zvláštní výluky k oddílu II
1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za 

škodu: 
a) způsobenou na věcech, které jsou nebo 

mohly být pojištěny dle oddílu I,
b) vzniklou v souvislosti s činností nebo vzta-

hem pojištěného, k nimž není oprávněn nebo 
nesplňuje podmínky pro výkon takové činnosti 
nebo účast v takovém vztahu,

c) převzatou nebo uznanou pojištěným nad 
rámec stanovený právními předpisy, za kterou 
pojištěný odpovídá v důsledku svého jednání 
nebo vztahu, a dále z příslibů záruky, smluv-
ních pokut a penále,

d) vzniklou soudně nařízenými platbami majícími 
sankční povahu (např. penále, pokuty), 

e) vzniklou v souvislosti s montáží budovaného 
díla, pokud pojištěný vykonává montážní 
činnosti v rámci společné činnosti více osob 
podnikajících pod společným jménem bez 
založení právnické osoby. Tato výluka se 
nevztahuje na činnost pojištěného coby 
subdodavatele montážních prací na základě 
písemné smlouvy,

f) vzniklou nesplněním povinnosti odvrátit bez-
prostředně hrozící škodu a zabránit zvětšení 
jejího rozsahu, 

g) kterou by byl pojistitel jinak povinen uhradit, 
avšak pojištěný bez jeho vědomí nevznesl 
námitku promlčení, nepodal odvolání proti roz-
hodnutí nebo odpor proti platebnímu rozkazu, 
uzavřel dohodu o narovnání nebo soudní smír,

h) vyplývající z pracovněprávních a služebních 
vztahů, včetně odpovědnosti za škodu při pra-
covních úrazech a nemocí z povolání včetně 
regresních nároků,

i) vzniklou z vlastnictví, držení, provozu nebo 
užívání letišť, leteckých ploch, letadel a jiných 
leteckých prostředků/ strojů/zařízení a vzná-
šedel jakéhokoliv druhu, včetně  odpovědnosti 
za škodu vyplývající z provádění stavebních, 
údržbových a montážních prací na palubě 
těchto prostředků,

j) vzniklou z vlastnictví, držení, provozu nebo 
užívání dopravních prostředků včetně přívěsů 
a plavidel, které mají přidělenou registrační 
značku a železnic a vzniklou z přepravy  
a dopravy,

k) z vlastnictví,  provozu nebo použití mořských 
přístavů, suchých doků, přístavišť, nábřeží, 
hrází, vrtných plošin a plovoucích plošin,

l) při přepravě a z přepravních a zasilatelských smluv,
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m) vzniklou v přímé nebo nepřímé souvislosti 
nebo zcela nebo částečně v důsledku nebo 
působením magnetického nebo elektromag-
netického pole nebo paprsků, ionizujícího 
záření, formaldehydu, azbestu nebo materiálů, 
které azbest obsahují, radioaktivního záření/
zamoření či jaderného záření/zamoření  
z jakéhokoliv zařízení, reaktoru, přístroje, 
materiálu, odpadu či jiného zdroje, a jaké-
koliv jiné obdobné reakce či síly, působením 
jaderné energie a jadernými technickými 
reakcemi,

n) vzniklou v souvislosti s plyny, trhavinami, jedo-
vatými látkami, 

o) způsobenou exhalacemi, emisemi, imisemi, 
popílkem, kouřem, odpadními vodami nebo 
odpadem všeho druhu a toxickou plísní,

p) vzniklou z vlastnictví, provozu nebo užívání 
spaloven a skládek odpadů,

q) vzniklou poškozením, znečištěním, zamořením 
nebo zničením životního prostředí nebo v jeho 
důsledku, včetně ekologických škod, 

r) vzniklou v důsledku poddolování, průmyslo-
vým odstřelem, vibracemi, pozvolného vnikání 
vlhka a kapalin všeho druhu nebo působe-
ním plynů, par a vlhkosti nebo srážek nebo 
odkapáváním/únikem olejů, nafty nebo jiných 
kapalin z nádob nebo nádrží,

s) způsobenou poklesem nebo zlomem zem-
ského povrchu v místě důlního díla,

t) hornické činnosti spočívající v hlubinné těžbě 
a těžbě pod vodou včetně všech souvisejících 
podzemních prací,

u) způsobenou chvěním/odstraněním/zeslabením 
nosného či podpírajícího prvku,

v) vzniklou z činnosti pojištěného při provádění 
zkoušek, změn, získávání, úpravy nebo 
přípravy, zpracování, výroby, manipulace, 
rozdělování, skladování, používání nebo 
jiného využívání látek takového druhu, které 
zcela nebo částečně pocházejí z lidského 
těla (včetně mj. tkáně, buněk, orgánů, trans-
plantátů, krve, moče, exkrementů a sekretů), 
stejně jako z těchto látek  a materiálů získa-
ných derivátů a biosyntetických výrobků,

w) způsobenou jinému zavlečením nebo rozšíře-
ním nakažlivé choroby lidí nebo zvířat,

x) způsobenou v důsledku nebo v souvislosti 
s poskytováním hardware, software, pora-
denství všeho druhu, se zpracováním dat 
prostředky výpočetní techniky, automatizova-
ným zpracováním dat, s poskytováním služeb 
v oblasti internetu a souvisejících služeb,  

y) způsobenou vadným výrobkem, odpovědnosti 
za vady jakýchkoliv výrobků, dodávek nebo 
plnění a stažení výrobku z trhu.

2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění za 
škodu způsobenou: 
a) pojištěnému nebo ostatním pojištěným subjek-

tům,
b) osobám blízkým pojištěnému,
c) společníkům pojištěného a jejich blízkým oso-

bám,
d) společnosti/firmě, ve které jsou pojištěný/

osoby mu blízké společníkem, a sice v roz-
sahu odpovídajícímu procentuální účasti 
pojištěného/mu blízkých osob na této společ-
nosti. 

3. Jestliže není v pojistné smlouvě dohodnuto 
jinak, pojištění se nevztahuje na odpověd-
nost za škodu: 
a) na věcech dodaných pojištěným, jestliže ke 

škodě došlo v důsledku vadné jakosti dodané 
věci,

b) na věcech, na nichž pojištěný prováděl 
objednanou činnost, jestliže ke škodě došlo 
v důsledku vadného provedení objednané čin-
nosti, 

c) na věcech, které si pojištěný/za něj jednající 
osoby vypůjčily, najaly, užívají na leasing nebo 
vzaly do úschovy, i pokud tato úschova před-
stavuje vedlejší závazek,

d) na movitých věcech, ke které dojde při nebo 
v důsledku jejich používání, přepravy, zpraco-
vání nebo jiné činnosti na nich nebo s nimi,

e) na těch částech nemovitých věcí, které jsou 

bezprostředně předmětem zpracování nebo 
jiné činnosti na nich nebo s nimi,

f) v důsledku projektové nebo inženýrské čin-
nosti nebo z geologického průzkumu,

g) na zařízeních a ze zařízení k čištění  vody, 
odpadních vod, zařízení k nakládání s odpa-
dem a jeho zneškodňování,

h) způsobenou při činnosti, na kterou se na 
základě ustanovení právních předpisů vztahuje 
povinnost  uzavřít pojistnou smlouvu nebo je 
stanoveno, že pojištění vznikne bez uzavření 
pojistné smlouvy na základě jiných skutečností.

4. V pojistné smlouvě lze ujednat další případy 
odpovědnosti za škodu, na které se pojištění 
nevztahuje. 

5. Z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou 
jinému vzniká povinnost pojistitele plnit za pojiš-
těného potud, pokud pojištěnému nevznikl nárok 
na plnění ve prospěch poškozeného ze stejného 
důvodu z jiného pojistného vztahu.

Článek 17
Limit pojistného plnění
1. Odchylně od VPP T 2005/01 je horní hranice 

pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za 
škodu stanovena limitem pojistného plnění uve-
deným v pojistné smlouvě. Limit pojistného plnění 
určuje pojistník na vlastní odpovědnost. 

2. Limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti 
za škodu se vztahuje na pojistné plnění z jedné 
pojistné události. 

 Za jednu pojistnou událost je považován vznik 
odpovědnosti pojištěného za všechny škody 
vzniklé z téže příčiny nebo z více příčin, pokud 
mezi nimi existuje příčinná, časová nebo jiná 
přímá souvislost, bez ohledu na počet poškoze-
ných (tzv. sériová škoda). Sériová škoda vzniká 
okamžikem, ve kterém došlo ke vzniku první 
škody, přičemž je rozhodný rozsah pojistné 
ochrany sjednaný v okamžiku vzniku první škody.  

3. Neplatí ustanovení VPP T 2005/01 článek 6 
odstavec 3.

4. Je-li sjednáno ujednáním v pojistné smlouvě nebo 
na základě doplňkových pojistných podmínek 
rozšíření rozsahu pojištění nad rámec těchto 
zvláštních pojistných podmínek, limity pojistného 
plnění stanovené pro tato rozšíření činí částku 
uvedenou v pojistné smlouvě nebo v doplňkových 
pojistných podmínkách a sjednávají se jako sublimity 
limitu pojistného plnění sjednaného pro základní roz-
sah pojištění, tj. v jeho rámci (nesčítají se).

Článek 18
Pojistné plnění
1. Rozsah pojistného plnění pojistitele je omezen 

rozsahem odpovědnosti za škodu, za kterou 
pojištěný dle právních předpisů odpovídá poško-
zenému a sjednaným rozsahem pojištění.

2. Pojistné plnění z jedné pojistné události nesmí 
přesáhnout limit pojistného plnění sjednaný v po-
jistné smlouvě a to i tehdy vztahuje-li se pojistná 
ochrana na několik osob povinných nahradit 
škodu. 

3. Celkové pojistné plnění ze všech pojistných udá-
lostí v jednom ročním pojistném období nesmí 
přesáhnout dvojnásobek limitu pojistného plnění 
sjednaného v pojistné smlouvě, není-li ujednáno 
jinak.

4. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden 
rok, nesmí přesáhnout celkové plnění pojistitele 
ze všech pojistných událostí limit pojistného plnění 
sjednaný v pojistné smlouvě.

5. Limit pojistného plnění je stanoven jako paušální 
tj. vztahuje se na všechny pojištěné škody dohro-
mady. 

6. Má-li pojištěný vyplácet důchod a finanční hod-
nota důchodu přesahuje limit pojistného plnění 
(nebo obnos, který ještě z limitu pojistného plnění 
zbývá po odečtení případných ostatních plnění z 
téže pojistné události), pak bude důchod vyplácen 
pouze do vyčerpání limitu pojistného plnění (nebo 
obnosu, který ještě z limitu pojistného plnění 
zbývá).

Článek 19
Zánik pojištění 
Vedle způsobů stanovených ve VPP-T-2005/01 
pojištění zaniká výpovědí pojistitele nebo pojistníka 

doručenou do 2 měsíců od účinnosti právního 
předpisu, kterým došlo k rozšíření odpovědnosti 
pojištěného za škodu nebo k rozšíření rozsahu 
náhrady škody. Výpovědní lhůta je jeden měsíc, jejím 
uplynutím pojištění zanikne.

Článek 20
Pojistné
1. Výše pojistného je stanovena sazbou pojistného 

z limitu pojistného plnění.
2. Pojistitel má právo nově upravit výši běžného 

pojistného na další pojistné období, změní-li se 
obecně závazné právní předpisy, kterými se řídí 
náhrada škody nebo odpovědnost za škodu, 
nebo které mají vliv na stanovení výše pojistného 
plnění.

Článek 21
Práva a povinnosti pojistníka/pojištěného
Kromě práv a povinností stanovených ve VPP-T-
2005/01 má pojistník/pojištěný zejména:
a) povinnost informovat poškozeného o uplatnění 

nároku na pojistné plnění u pojistitele v souvislosti 
se škodnou událostí, a dále o způsobu zpracování 
osobních údajů poškozeného,

b) povinnost oznámit pojistiteli, že poškozený uplatnil 
nárok na náhradu škody z odpovědnosti pojiš-
těného za škodu, která by mohla být pojistnou 
událostí, a vyjádřit se k uplatněnému nároku 
a k jeho výši,

c) povinnost oznámit pojistiteli bez odkladu, že 
poškozený uplatňuje nárok na náhradu škody 
u soudu nebo jiného příslušného orgánu,

d) povinnost oznámit, že v souvislosti se škodnou 
událostí bylo proti pojištěnému zahájeno trestní 
řízení, poskytnout údaje o výběru právního 
zástupce, kterého si zvolil, a informovat o průběhu 
a výsledku řízení,

e) povinnost sdělit a poskytnout pojistiteli bez 
zbytečného odkladu veškeré úkony, podání či 
písemnosti, které bude v dané právní věci činit či 
zasílat soudu, a veškerá sdělení, výzvy a rozhod-
nutí, která mu budou soudem sdělena či zaslána, 
a to tak, aby bylo pojistiteli umožněno na výše 
uvedená podání či úkony účinně reagovat. Dále je 
povinen se řízení účastnit a postupovat v něm tak, 
aby věc byla meritorně projednána, neoprávně-
nému nároku na náhradu škody se účinně bránit, 
a po dohodě s pojistitelem využít opravných 
prostředků. Poruší-li pojištěný tyto povinnosti, 
a existuje-li mezi tímto porušením povinností 
a povinností pojistitele poskytnout pojistné plnění 
příčinná souvislost, je pojistitel oprávněn snížit 
pojistné plnění,

f) povinnost pojistiteli před výplatou pojistného 
plnění prokázat, že mu svědčí právo na pojistné 
plnění,

g) povinnost vyžádat si souhlas pojistitele, jinak není 
oprávněn zcela nebo z části uznat nebo vyrovnat 
nárok na náhradu škody. Uznání nároku nebo 
uhrazení škody není jinak pro pojistitele právně 
závazné.

Článek 22
Přechod práv
1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou 

pojistnou událostí oprávněné osobě, pojiště-
nému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací 
náklady, proti jinému právo na náhradu škody 
nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou plnění 
z pojištění toto právo na pojistitele a to až do 
výše částek, které pojistitel z pojištění oprávněné 
osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila 
zachraňovací náklady, vyplatil, a to v rozsahu a za 
podmínek stanovených zákonem. 

2. Osoba, které vzniklo proti jinému právo na 
náhradu škody nebo jiné obdobné právo, je 
povinna postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči 
jinému toto právo uplatnit.

3. Vzdala-li se osoba, které vzniklo proti jinému 
právo na náhradu škody nebo jiné obdobné 
právo, tohoto svého práva nebo toto právo včas 
neuplatnila, nechala promlčet anebo jinak zmařila 
přechod svých nároků na pojistitele, má pojistitel 
právo plnění z pojištění snížit až do výše částek, 
které by jinak mohl získat. Totéž platí v případě, 
že osoba, které vzniklo proti jinému právo na 
náhradu škody nebo jiné obdobné právo, neza-
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bezpečila doklady pro uplatnění takového práva 
pojistitelem nebo jiným způsobem zmařila uplat-
nění či vymožení tohoto práva pojistitelem.

4. Jestliže má pojištěný proti poškozenému nebo jiné 
osobě právo na vrácení vyplacené částky, snížení 
důchodu nebo na zastavení jeho výplaty, přechází 
toto právo na pojistitele v případě, že za pojiš-
těného tuto částku zaplatil nebo za něj vyplácí 
důchod.

5. Na pojistitele přechází právo pojištěného na 
úhradu těch výloh řízení o náhradu škody, které 
byly pojištěnému přiznány, pokud je pojistitel 
zaplatil za pojištěného.

6. Osoba, které vzniklo proti jinému právo na 
náhradu škody nebo jiné obdobné právo, je 
povinna neprodleně pojistiteli oznámit, že nastaly 
okolnosti odůvodňující vznik práva pojistitele ve 
smyslu výše uvedených odstavců a odevzdat mu 
doklady potřebné k uplatnění těchto práv.

Článek 23
Pojištění ve prospěch třetí osoby
1. Vztahuje-li se pojištění na odpovědnost za škodu 

jiné osoby než pojistníka, vztahují se všechna 
ustanovení týkající se pojistníka a jeho povinností 
na pojištěného. 

2. Uplatnění práva na poskytnutí pojistného plnění 
náleží výlučně pojištěnému. Ostatní práva  
z pojistného vztahu je oprávněn vykonávat pouze 
pojistník.

3. Pojistník je povinen informovat pojištěného o 
sjednání pojištění v jeho prospěch a o způsobu 
zpracování osobních údajů pojištěného pojistitelem.

Článek 24
Výklad specifických pojmů k obecným ustanove-
ním a oddílu I a II
1. Budovaným dílem se rozumí montážní celek 

realizovaný zejména na základě smlouvy o dílo 
písemně uzavřené mezi objednatelem a zhoto-
vitelem a který je materiálním výsledkem všech 
činností vykonávaných podle projektové doku-
mentace. Montážním celkem se rozumí například 
montážní objekty, konstrukce z oceli nebo jiných 
kovů, umělých hmot, stroje, strojní nebo elektrická 
zařízení a přístroje.

2. Budovou se rozumí stavby pevně spojené se 
zemí, které svými zdmi kolem vymezeného pro-
storu chrání osoby nebo věci proti vnějším vlivům.

3. Dopravní nehodou se rozumí událost v provozu 
na pozemních komunikacích, například havárie 
nebo srážka, která se stala nebo byla započata 
na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení 
nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku 
v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

4. Krádeží vloupáním se rozumí případy neopráv-
něného přivlastnění si pojištěné věci nebo její 
části, kdy:
a) pachatel vnikl do místa, kde se nachází pojiš-

těná věc a přitom násilím překonal překážky, 
které mají zabránit vstupu neoprávněných 
osob;

b) se pachatel ukryl v místě, kde se nachází 
pojištěná věc, po jeho uzamčení se zmocnil 
pojištěných věcí a před jeho odemčením tyto 
prostory opustil, přičemž násilím překonal 
překážky, které mají zabránit vstupu neopráv-
něných osob;

c) pachatel vnikl do místa, kde se nachází pojiš-
těná věc, pomocí falešného klíče nebo použil 
jiného nástroje, který není určen k řádnému 
otvírání; 

d) pachatel vnikl do místa, kde se nachází 
pojištěná věc,  pomocí originálního klíče nebo 
jeho duplikátu, kterého se předtím zmocnil 
buď násilným vloupáním do jiné budovy nebo 
jiných prostor nebo loupeží;

e) pachatel vnikl do místa, kde se nachází pojiš-
těná věc,  některým ze způsobů a) až d) a poté 
násilím otevřel bezpečnostní schránku, která 
chrání pojištěné věci vyžadující zvláštní zabez-
pečení, nebo do takové schránky pronikl jiným 
násilným způsobem, např. prolomením její stěny.

 Skutečně dokonané krádeži vloupáním je na roveň 
postaven i pokus o ni, jakož i záměrné zničení 
nebo poškození pojištěné věci pachatelem poté, 
co vnikl do místa pojištění některým ze způsobů 
a) až d).

5. Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu 
různého tvaru a různé velikosti, hmotnosti a hus-
toty vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou 
věc, čímž dochází k jejímu poškození nebo zničení.

6. Loupeží se rozumí přivlastnění si pojištěné věci 
tak, že pachatel použil proti pojistníkovi/pojiš-
těnému uvedenému v pojistné smlouvě, jejich 
zaměstnanci a/nebo jimi pověřené osobě násilí 
nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

7. Místem pojištění se rozumí místo sjednané 
v pojistné smlouvě, na kterém se musí pojištěná 
věc nacházet v době vzniku pojistné události. 

 Místo pojištění je vymezeno: 
a) adresou (popřípadě katastrálním územím 

a číslem parcely) pojištěné budovy nebo pojiš-
ťovaného budovaného díla nebo budovy/jiné 
stavby/pozemku, kde se nachází pojištěná 
věc;

nebo
b) geografickým územím státu nebo světadílu. 

8. Montážními stroji se rozumí zařízení použitá 
k montáži budovaného díla, která jsou schopna 
přesunu vlastní silou a mohou být provozována 
jen tehdy, jsou-li řízena obsluhou. Jedná se napří-
klad o vysokozdvižné vozíky, jeřáby, stroje pro 
pokládku povrchů.

9. Náklady na vyklizení suti se rozumí náklady na 
odklizovací práce, které jsou důsledkem pojistné 
události, včetně stržení stojících částí, odvoz 
suti a jiných zbytků k nejbližšímu složišti včetně 
nákladů za jejich uložení nebo zničení. Nejedná 
se o náklady na detoxikaci, odmoření, odstranění 
nebo vyskladnění materiálu zatěžujícího životní 
prostředí.

10. Nářadím a nástroji se rozumí pomůcky k vy-
konávání práce, k obrábění, uchopení a měření 
součástí, materiálu a surovin, teodolity, nivelační 
přístroje, ruční nářadí, svářecí agregáty, ohýbačky 
výztuže, prostředky, kterými se přímo nebo 
nepřímo pomocí nástrojů zpracovává, upíná nebo 
kontroluje materiál nebo součásti budovaného díla.

11. Normálním provozem se rozumí používání 
věci obvyklým běžným způsobem a v obvyklém 
pracovním prostředí při dodržení všech přede-
psaných postupů, návodů, pokynů výrobce, 
technických a bezpečnostních pravidel a norem. 

12. Objednatelem se rozumí osoba, která je ve 
smlouvě o dílo označena jako objednatel.

13. Odcizením se pro účely tohoto pojištění rozumí 
pojistná nebezpečí krádež vloupáním a loupež.  

14. Okolním majetkem se rozumí movité a nemovité 
věci, které se nacházejí na místě pojištění nebo 
v jeho bezprostředním okolí a které patří pojiště-
nému nebo jsou v jeho péči, opatrování nebo pod 
jeho kontrolou a nejsou součástí budovaného díla 
ani neslouží k jeho realizaci.

15. Pádem stromu se rozumí nahodilý a nepřed-
vídatelný pohyb svisle (vertikálně) umístěných 
přírodních nebo umělých těles (stromy, stožáry, 
komíny apod.) se znaky volného pádu. Pádem 
stromu není uvedený pohyb předmětů:
- které jsou přímo součástí zničené nebo poško-

zené pojištěné věci, 
- které jsou částí téhož pojištěného souboru jako 

poškozená pojištěná věc, 
- které jsou ve vlastnictví nebo v užívání pojiště-

ného.
16. Pojištěním na první riziko se rozumí sjednání 

pojištění pojistitelem na záměrně nižší pojistnou 
částku než je pojistná hodnota pojišťované věci. 
V případě pojištění na první riziko pojistitel neu-
platní ujednání o podpojištění. 

17. Poškozením se rozumí taková nepříznivá změna 
hmotné podstaty pojištěné věci, při které je ome-
zena nebo vyloučena funkčnost pojištěné věci. 
Poškození lze odstranit opravou, nebo při nemož-
nosti věc opravit – zůstává tato věc použitelná 
k původnímu účelu. 

18. Povodní se rozumí zaplavení územních celků 
způsobené vodou, která se vylila z břehů vod-
ních toků nebo nádrží nebo tyto břehy a hráze 
protrhla, nebo náhlým a neočekávaným zmenšením 
průtočného profilu vodního toku. Za škodu vznik-
lou v důsledku jedné pojistné události se považují 
všechny škody vzniklé v době trvání pojištění na 
území státu, v němž se nacházejí sjednaná místa 
pojištění, opakovaným působením tohoto pojistného 
nebezpečí během 72 po sobě následujících hodin.

19. Požárem se rozumí oheň ve formě plamene, 
který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště 
nebo takové ohniště opustil a šířil se vlastní silou. 
Požárem však není žhnutí a doutnání s omezeným 
přístupem kyslíku ani působení užitkového ohně  
a jeho tepla. Požárem dále není působení tepla 
při zkratu v elektrickém vedení a/nebo zařízení, 
pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil

20. Prostou krádeží se rozumí přivlastnění si pojiš-
těné věci bez překonání překážek zabraňujících 
přístupu neoprávněných osob k pojištěné věci.

21. Přenosným zařízením se rozumí zařízení, které 
je určeno převážně pro práci v terénu a je pře-
nosné nebo odnímatelně instalované ve vozidle. 

22. Přiměřenými náklady se rozumí náklady, které 
jsou obvyklé v době vzniku pojistné události v da-
ném místě. Za přiměřené náklady se nepovažují 
příplatky za práci přesčas, v noci a o víkendech, 
za letecké dodávky expresní příplatky apod.

23. Rokem výroby se rozumí rok, ve kterém věc byla 
vyrobena.

24. Sesuvem půdy a zřícením skal se rozumí 
pohyb půdy, skal nebo zemin vzniklý působením 
gravitace a vyvolaný porušením dlouhodobé 
rovnováhy, ke které svahy zemského povrchu 
dospěly vývojem nebo byla-li tato rovnováha 
porušena v důsledku dlouhodobého působení 
provozu člověkem vybudované stavby, který 
pojištěný nemohl nijak ovlivnit. 

 Za sesuv půdy a zřícení skal se nepovažuje:
-  klesání zemského povrchu do centra Země 

v důsledku působení přírodních sil nebo lidské 
činnosti, 

- škoda vzniklá v důsledku činnosti pojištěného,
- škoda vzniklá v důsledku povrchové nebo hlu-

binné těžby nebo hloubení a jiných zemních, 
konstrukčních a demoličních prací.

25. Stávkou se rozumí společné zastavení práce vět-
ším počtem zaměstnanců, provedené podle plánu 
a zaměřené na určitý cíl.

26. Strojním zařízením se rozumí stroj nebo souhrn 
několika vzájemně (technologicky a konstrukčně) 
spojených strojů a mechanismů určených na 
plnění předepsaných funkcí.

27. Subdodavatelem se rozumí osoba, jejíž dodávka 
je součástí budovaného díla a je obsažena v jeho 
ceně.

28. Technickými a bezpečnostními předpisy se 
rozumí předpis pojistitele tvořící nedílnou součást 
pojistné smlouvy v případě, že se pojištění vzta-
huje na pojistné nebezpečí krádež vloupáním.

29. Terorismem se rozumí použití násilí k politic-
kým cílům zahrnující jakýkoliv čin jakékoliv osoby 
jednající nebo jakýchkoli osob jednajících v za-
stoupení organizace nebo ve spojení s organizací, 
jejíž činnost směřuje ke svržení vlády de jure nebo 
de facto nebo k násilí. Terorismus zahrnuje rovněž 
použití násilí k zastrašení veřejnosti jako celku 
nebo k zastrašení jakékoli vrstvy obyvatelstva.

30. Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí nepřed-
vídatelné a nahodilé ničivé účinky nadměrné 
hmotnosti vrstvy napadaného sněhu nebo vrstvy 
vzniklé námrazy na konstrukci budov a staveb, 
k nimž došlo i přesto, že se pojištěný v rámci 
svých možností průběžně snažil zamezit vzniku 
nadměrné vrstvy sněhu vhodnými opatřeními.

31. Údržbou věci se rozumí souhrn činností zajišťu-
jících technickou způsobilost, provozuschopnost, 
hospodárnost a bezpečnost provozu věci, tyto 
činnosti spočívají zejména v provádění pravidel-
ných prohlídek, ošetřování, seřizování, plnění 
termínů mazacích plánů a včasné výměně opo-
třebených dílů a to v souladu s platnými předpisy, 
ustanoveními nebo pokyny danými výrobcem.

32. Úmyslným jednáním se rozumí vědomý projev 
vůle nebo vědomý čin, o jehož následcích jednající 
osoba musela nebo mohla vědět. Je-li důsledkem 
úmyslného jednání pojistníka vznik škody, jde 
o škodu zaviněnou pojištěným, nikoliv nahodilou.

33. Vandalismem se rozumí úmyslné, často bezdů-
vodné fyzické poškození nebo zničení pojištěné 
věci třetí osobou (bez účasti osoby činné v po-
jištěném provozu), které nesouvisí s krádeží 
vloupáním. Za fyzické poškození pojištěné věci 
se nepovažuje změna povrchu věci (poškrábání, 
nabarvení, postříkání sprejem apod.).

34. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty 
vzduchu, která se pohybuje rychlostí nad 20,8 m/s 
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(cca 75 km/h). Pro zjištění této rychlosti je rozho-
dující informace Českého hydrometeorologického 
ústavu. Není-li rychlost pro místo škody zjistitelná, 
musí pojištěný prokázat, že pohyb vzduchu 
způsobil v okolí místa pojištění škody na řádně 
udržovaných budovách nebo shodně odolných 
jiných věcech nebo že škoda při bezvadném 
stavu pojištěné budovy nebo budovy, v níž se 
nacházejí pojištěné věci, mohla vzniknout pouze 
v důsledku vichřice.

35. Vnitřními nepokoji se rozumí jednání části 
obyvatelstva (nikoli početně nevýznamné) ve 
společném úmyslu takovým způsobem, že ruší 
veřejný klid a pořádek, jakož i jednání orgánu, 
který je k tomu ze zákona povinen a/nebo opráv-
něn, směřující k potlačení a/nebo zmírňování 
následků takového jednání obyvatelstva.

36. Vodou z vodovodních zařízení se rozumí:
a) únik vody z vodovodních zařízení nebo nádrží. 

Vodovodní zařízení je přiváděcí a odváděcí 
potrubí vody s výjimkou vnějších dešťových 
svodů a nádrž je zčásti otevřený nebo uza-
vřený prostor o obsahu vody nejméně 200 l,

b) únik kapaliny nebo páry z ústředního, etážo-
vého nebo dálkového topení nebo ze solárních 
systémů,

c) únik hasicího média ze systému samočinného 
hasicího zařízení (sprinklerů nebo drenčerů) 
v rozporu s určeným účelem.

Vodou z vodovodních zařízení nejsou škody 
způsobené:
- vodou při mytí a/nebo sprchování,
- vodou z otevřených kohoutů,
- zpětným vzdutím odpadní vody z kanalizace,
- pronikáním spodní vody,

- vlhkostí nebo plísní,
- atmosférickými srážkami, vodou z hasicích zařízení 

během hašení,
- jakýmkoli únikem vody v důsledku požáru, výbuchu 

nebo zemětřesení,
- nedostatečným vytápěním budovy v chladném 

období,
- nedostatečnou kontrolou stavu a údržbou vodovod-

ních zařízení.
37. Vozidlem se rozumí veškerá silniční motorová 

vozidla, kterým je přidělována registrační značka.
38. Výbuchem se rozumí náhlý ničivý účinek tlakové 

síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par (velmi 
rychlá chemická reakce nestabilní soustavy). 
Výbuchem tlakové nádoby (např. kotle nebo 
potrubí se stlačeným plynem nebo párou) se 
rozumí roztržení stěn tlakové nádoby v takovém 
rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi 
vnitřkem nádoby a jejím okolím. Výbuchem však 
není prudké vyrovnání podtlaku (imploze) ani 
aerodynamický třesk způsobený provozem leta-
dla. Výbuchem rovněž není reakce ve spalovacím 
prostoru motorů, v hlavních střelných zbraní a v ji-
ných zařízeních, ve kterých se energie výbuchu 
cílevědomě využívá.

39. Výlukou se rozumí vyloučení většího počtu 
zaměstnanců pojištěného provozu z práce, pro-
vedené zaměstnavatelem podle plánu a zaměřené 
na určitý cíl.

40. Výrobním číslem se rozumí jednoznačný identifi-
kační údaj věci, kterým výrobce věc označil.   

41. Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní 
plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí 
v místě pojištění, v důsledku atmosférických srá-
žek a/nebo tání. Za škodu vzniklou v důsledku 

jedné pojistné události se považují všechny škody 
vzniklé v době trvání pojištění na území státu, 
v němž se nacházejí sjednaná místa pojištění, 
opakovaným působením tohoto pojistného nebez-
pečí během 72 po sobě následujících hodin.

42. Zařízením a vybavením místa montáže se 
rozumí zařízení použitá k montáži budovaného 
díla, která jsou buď stacionární nebo mobilní, 
neschopná přesunu vlastní silou. Jedná se 
například o staveništní buňky, čerpadla, stabilní 
míchací zařízení, generátory, vrátky, lešení, žeb-
říky, výtahy, stabilní zdvíhací plošiny.

43. Zemětřesením se rozumí otřesy zemského 
povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které 
dosahují alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice 
udávající makroseizmické účinky zemětřesení 
(MCS). Za škodu vzniklou v důsledku jedné 
pojistné události se považují všechny škody 
vzniklé v době trvání pojištění na území státu, 
v němž se nacházejí sjednaná místa pojištění, 
opakovaným působením tohoto pojistného nebez-
pečí během 72 po sobě následujících hodin.

44. Zničením se rozumí taková nepříznivá změna 
hmotné podstaty pojištěné věci, kterou nelze 
objektivně odstranit opravou, a věc přitom není 
nadále použitelná k původnímu účelu.

45. Ztrátou se rozumí takový stav, kdy pojištěný 
pozbyl nezávisle na své vůli možnost s věcí dispo-
novat.

46. Živelními pojistnými nebezpečími se pro 
účely tohoto pojištění rozumí pojistná nebezpečí  
povodeň, záplava, krupobití, vichřice, sesuv půdy 
a zřícení skal, pád stromu.
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