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ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 
PRO POJIŠTĚNÍ ELEKTRONIKY

Tyto zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP”) jsou součástí Všeobecných pojistných podmínek (dále jen „VPP“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

(1) Pojištění elektroniky je upraveno těmito Zvláštními pojistnými 

podmínkami, Všeobecnými pojistnými podmínkami a ujednáními v pojistné 

smlouvě.

(2) Pojištění se sjednává jako pojištění soukromé a škodové.

Článek II.

Pojistná nebezpečí

(1) Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození nebo zničení 

předmětu pojištění jakoukoli nahodilou událostí, která omezuje nebo 

vylučuje jeho provozuschopnost (dále jen „věcná škoda“).

(2) Věcnou škodou je rovněž odcizení předmětu pojištění.

(3) Pojištění se vztahuje rovněž na škody způsobené hašením, stržením

nebo úklidem předmětu pojištění způsobené v souvislosti s pojistnou 

událostí.

(4) Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na 

věcné škody na trubicích (např. obrazovky, vysokofrekvenční výkonové 

trubice, rentgenové a laserové trubice) a nosičích fotografického obrazu 

(např. selenové bubny) pouze v případě škod způsobených:

a) požárem, úderem blesku, výbuchem,

b) odcizením nebo vandalismem,

c) vodou z vodovodního zařízení.

Článek III.

Předmět pojištění

(1) Předmětem pojištění jsou elektronická zařízení vyjmenovaná v pojistné 

smlouvě, a to:

a) jednotlivá stacionární elektronická zařízení a přístroje informační, 
komunikační a lékařské techniky,

b) jiná elektrotechnická nebo elektronická zařízení a přístroje,

nebo soubor těchto zařízení, které jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví 
pojištěného.

(2) Je-li tak ujednáno, jsou předmětem pojištění také:

a) elektronická přenosná zařízení,

b) elektronická zařízení pevně instalovaná ve vozidle.

(3) Pokud v pojistné smlouvě není ujednáno jinak:

a) jsou nosiče dat pojištěny pouze tehdy, jestliže nejsou uživatelem 
vyměnitelné (např. pevné disky všeho druhu),

b) je software pojištěn pouze tehdy, jestliže je nutný pro základní funkce 
předmětu pojištění.

(4) Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, jsou předmětem pojištění i cizí 

elektronická zařízení, která pojištěný užívá na základě písemného 

smluvního vztahu (cizí elektronická zařízení). U těchto elektronických 

zařízení se jedná o pojištění cizího pojistného rizika a nejsou součástí 

pojištěného souboru.

(5) Bylo-li sjednáno pojištění souboru elektronických zařízení, vztahuje se 

pojištění i na zařízení, která se stala součástí pojištěného souboru po 

uzavření pojistné smlouvy. Elektronická zařízení, která přestala být součástí 

souboru, pojištěna nejsou.

V rámci souboru elektronických zařízení jsou pojištěna pouze elektronická 

zařízení, jejichž stáří nepřesáhlo v době vzniku škody pět let. Pro určení 

stáří je rozhodující rok jeho prvního uvedení do provozu. V případě, že rok 

prvního uvedení zařízení do provozu nelze zjistit, je pro určení stáří zařízení 

rozhodující rok jeho výroby.

(6) Předmětem pojištění jsou pouze elektronická zařízení, která byla při 

sjednání pojištění v provozuschopném stavu a byla uvedena do provozu v 

souladu s platnými právními předpisy a požadavky výrobce.

Elektronické zařízení je v provozuschopném stavu, jakmile je po ukončeném 

vyzkoušení a - pokud je to předepsáno - po ukončení zkušebního provozu, 

buď v místě pojištění připraveno k převzetí, nebo se tam již v provozu 

nachází. Pozdější změna provozuschopného stavu pojistnou ochranu 

nepřerušuje. To platí i během přepravy věci v rámci místa pojištění.

Článek IV.

Místo pojištění

(1) Místo pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě.

(2) Pro elektronická přenosná zařízení a elektronická zařízení pevně 

instalovaná ve vozidle je místem pojištění území České republiky.

Článek V.

Pojistná událost

(1) Pojistnou událostí je poškození nebo zničení předmětu pojištění 

omezující nebo vylučující jeho provozuschopnost způsobené některým

z pojistných nebezpečí uvedených v článku II, a které není ve VPP, těchto 

ZPP nebo v ujednáních pojistné smlouvy vyloučeno.

(2) Pojistnou událostí je pouze takové poškození, zničení nebo odcizení 

předmětu pojištění, k němuž došlo v době trvání pojištění a v místě pojištění.

Článek VI.

Výluky z pojištění

Kromě výluk stanovených ve VPP a ujednáními v pojistné smlouvě platí 

následující výluky:

(1) Pojištění se nevztahuje na škody, které byly přímo či nepřímo 

způsobeny:

a) následkem vady, kterou měl předmět pojištění již ž v době sjednávání 
pojištění a která byla nebo mohla být pojistníkovi známa, a to bez 
ohledu na to, zda byla známa pojistiteli,

b) nasazením do provozu předmětu pojištění, u nějž pojistníkovi musela 
být známa nutnost jeho opravy; pojistitel však poskytne pojistné 
plnění v případě, že škoda nebyla způsobena z důvodu nutné opravy 
nebo jestliže předmět pojištění byl se souhlasem pojistitele alespoň 
provizorně opraven,

c) v důsledku:

 běžného opotřebení souvisejícího s provozem věci,

 předčasného opotřebení souvisejícího s provozem věci,

 postupného stárnutí, únavy materiálu, nedostatečného 

používání, dlouhodobého skladování,

 koroze nebo zpuchření, eroze, abraze, oxidace, kavitace,

tyto výluky však neplatí pro sousední díly předmětu pojištění, které 

byly v důsledku takovéto škody poškozeny a nebylo by je jinak nutno z 

důvodů uvedených v bodě c) obnovovat,

d) následkem trvalého působení vlhkosti, chemických, biologických, 
teplotních, mechanických, elektrických nebo elektromagnetických 
vlivů a/nebo z toho vznikající koroze, oxidace, kavitace, eroze a 
usazenin všeho druhu,

e) poškozením dat a programového vybavení, projevem počítačového 
viru nebo obdobného programu, elektronickým přenosem nebo 
zpracováním dat nebo jiných informací,

f) během přepravy předmětu pojištění jako nákladu,

g) úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením předmětu pojištění, 
pokud škodu nevyšetřovala policie,

h) ztrátou předmětu pojištění, pokud k ní nedošlo v souvislosti s živelní 
událostí,

i) zpronevěrou, podvodem, zatajením zařízení a neoprávněným 
užíváním pojištěného zařízení třetí osobou,

j) běžnými atmosférickými podmínkami, se kterými je podle místních 
poměrů a ročního období nutno počítat.

(2) Nasazením do provozu předmětu pojištění, u nějž pojistníkovi musela 

být známa nutnost jeho opravy; pojistitel však poskytne pojistné plnění 

v případě, že škoda nebyla způsobena z důvodu nutné opravy nebo jestliže 

předmět pojištění byl se souhlasem pojistitele alespoň provizorně opraven;

(3) Pojištěny nejsou:

a) pomocné a provozní látky, spotřební materiály a pracovní prostředky, 
např. na maziva, chladiva, vývojky, reagenční materiály, tonery, 
chladící a hasící prostředky, barvící pásky, filmy, obrazové a zvukové 
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nosiče, foliové kombinace, preparované papíry, nosiče obrazu písma, 
rastrové kotouče, pipety, reagenční nádoby apod.,

b) ostatní díly, které je nutno na základě zkušeností během doby 
životnosti předmětu pojištění vícekrát vyměňovat v důsledku jeho 
specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo z důvodu 
opotřebení, např. pojistky, elektronky, světelné zdroje, filtrační hmoty, 
vložky apod.,

c) náhradní díly předmětu pojištění, 

d) nářadí všeho druhu, např. na vrtáky, frézy apod.

(4) Pojištění se dále nevztahuje na škody, za které je odpovědná třetí 

osoba jako dodavatel (výrobce nebo prodejce), zhotovitel nebo na základě 

smlouvy o opravě.

Článek VII.

Pojistná hodnota, pojistná částka

(1) Pojistnou hodnotou předmětu pojištění je jeho nová cena (pojištění na 

novou cenu), a to včetně pořizovacích nákladů (např. náklady na balení, 

dopravu, cla a montáž). 

(2) Není-li pojištěný předmět pojištění již veden v cenících nebo 

katalozích, je směrodatná poslední známá ceníková/katalogová cena 

nového předmětu pojištění s připočtením pořizovacích nákladů; tuto částku 

je třeba v závislosti na vývoji cen příslušně snížit nebo navýšit.

Nemá-li pojistník ceník/katalog pro pojištěný předmět pojištění, nahradí ho 

kupní nebo dodací cena nové předmětu pojištění s připočtením pořizovacích 

nákladů; tuto částku je třeba v závislosti na vývoji cen příslušně snížit nebo 

navýšit.

Není-li možno zjistit ani ceníkovou ani nákupní nebo dodací cenu, pak nová 

cena odpovídá nákladům, které je třeba vynaložit na výrobu nového 

předmětu pojištění s připočtením pořizovacích nákladů; tuto částku je třeba 

v závislosti na vývoji cen příslušně snížit nebo navýšit.

(3) Rabaty a slevy se pro stanovení pojistné hodnoty věci nezohledňují.

(4) Pojistnou částku stanoví pojistník tak, aby odpovídala pojistné hodnotě 

pojištěné věci v době uzavření pojistné smlouvy. Sjednaná pojistná částka je 

současně horní hranicí pojistného plnění.

Článek VIII.

Povinnosti z pojištění

(1) Kromě povinností stanovených ve VPP a smluvních ujednáních 

pojistné smlouvy mají pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba dále 

následující povinnosti:

a) používat předmět pojištění pouze k účelu stanovenému výrobcem 
podle návodu k obsluze nebo technických podmínek, dodržovat 
technické a další normy vztahující se na provoz a údržbu předmětu 
pojištění,

b) zabezpečit obsluhu předmětu pojištění osobou, která má 
předepsanou kvalifikaci či oprávnění nebo, pokud není kvalifikace či 
oprávnění předepsáno, osobou, která byla prokazatelně pro obsluhu 
zaškolena,

c) předmět pojištění zabezpečit podle jejich charakteru a hodnoty tak, 
aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo ujednáním o způsobech 
zabezpečení; tato povinnost neplatí pro přenosná zařízení uložená ve 
vozidle a pro zařízení pevně instalovaná ve vozidle.

(2) Poruší-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba některou z 

povinností uvedených v odst. (1) tohoto článku a toto porušení mělo 

podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení 

rozsahu jejích následků a/nebo na zjištění nebo stanovení výše pojistného 

plnění, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv 

mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

Článek IX.

Pojistné plnění

(1) Pojistitel poskytne pojistné plnění:

a) v případě zničení nebo odcizení předmětu pojištění nebo jeho části 
částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejného 
nebo srovnatelného předmětu pojištění nebo jeho části sníženou o 
cenu využitelných zbytků. Pojistitel rovněž nahradí náklady na 
obvyklou dopravu, montáž, případná cla a poplatky, v rozsahu, 
ve kterém jsou tyto náklady zahrnuty do pojistné částky a nahradí 
běžné náklady na demontáž zničeného předmětu pojištění,

b) v případě poškození předmětu pojištění nebo jeho části částku 
odpovídající přiměřeným nákladům na jeho opravu sníženou o cenu 
využitelných zbytků nahrazovaných dílů. Pojistitel dále nahradí 
náklady na demontáž a opětnou montáž, pokud byly nutné pro 
provedení opravy, náklady na obvyklou dopravu (na místo opravy a 

zpět), případná cla a poplatky, za předpokladu, že jsou tyto náklady 
zahrnuty do pojistné částky. 

Pojistné plnění však nepřevýší částku vypočtenou podle odst. a) 
tohoto bodu.

(2) Vyžaduje-li oprava předmětu pojištění poškozeného v důsledku 

pojistné události převinutí vinutí nebo výměnu agregátu, sníží pojistitel 

pojistné plnění o částku odpovídající stupni opotřebení vinutí nebo 

vyměňovaného agregátu, a to nejméně ve výši 10 % za každý rok provozu z 

nákladu za opravu vinutí nebo z nové ceny vyměňovaného agregátu, 

maximálně však do výše 60 %.

(3) Pojistitel poskytne plnění také za přiměřené náklady, které pojištěný 

nebo oprávněná osoba prokazatelně vynaložili na:

a) provizorní opravu, pokud jsou tyto náklady součástí celkových 
nákladů na celkovou opravu a nezvýší se tím celkové pojistné plnění 
pojistitele, nerozhodne-li pojistitel jinak,

b) demontáž a montáž poškozeného předmětu pojištění, jestliže tyto 
náklady byly součástí pojistné částky,

c) spěšnou a expresní dopravu náhradních dílů, pokud je nebylo účelné 
zajistit obvyklou dopravou a pokud jejich vynaložení pojistitel předem 
odsouhlasil.

(4) Pojistné plnění za pojištěný software bude poskytnuto pouze tehdy, 

pokud jeho ztráta nebo změna byla způsobena v důsledku vzniku pojištěné 

škody na nosičích dat, na kterých byla tato data uložena.

(5) Nahrazeny budou rovněž nezbytné dodatečné náklady na předměty 

pojištění uvedené v článku VI. odst. (3) písm. a) a b), avšak s odečtením 

hodnoty dosažené zlepšeními a pouze v případě, že tyto věci byly 

poškozeny nebo zničeny z důvodu nutné opravy předmětu pojištění nebo 

jeho části a musí být proto samy obnoveny.

(6) Pouze pokud je to výslovně ujednáno v pojistné smlouvě, budou 

rovněž nahrazeny:

a) náklady na úklid, dekontaminaci a odvoz zbytků (pokud tyto náklady 
nemají charakter nákladů na obnovu věci),

b) vícenáklady na přemístění a ochranu,

c) náklady na stavbu lešení, vyprošťovací náklady nebo náklady na 
aktivování provizoria,

d) přesčasy a práce v neděli, ve svátky a v noci,

e) náklady na leteckou dopravu,

f) cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí.

(7) Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:

a) náklady, které by vzniky i tehdy, kdyby škoda nevznikla (např. na 
údržbu),

b) dodatečné náklady vzniklé tím, že v souvislosti s pojistnou událostí 
došlo ke změnám nebo zlepšením stavu,

c) náklady, které svým charakterem a výškou nejsou zahrnuty do 
pojistné částky,

d) vícenáklady vzniklé v důsledku provedení pomocné nebo předběžné 
opravy,

e) majetkové škody jakéhokoliv druhu, zejména za smluvní pokuty, 
náhrady škody třetí osobě a výpadek v užívání pojištěných věcí.

(8) Pro předmět pojištění, od jehož data výroby uplynulo více, než pět let 

platí následující:

a) byl-li předmět pojištění pojistnou událostí zničen nebo odcizen, vzniká 
oprávněné osobě nárok na pojistné plnění ve výši částky odpovídající 
časové ceně předmětu pojištění v době bezprostředně před vznikem 
pojistné události; pojistné plnění se sníží o cenu využitelných zbytků,

b) byl-li předmět pojištění pojistnou událostí poškozen, vzniká 
oprávněné osobě nárok, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající 
přiměřeným nákladům na opravu poškozeného předmětu pojištění, a 
to až do výše časové ceny předmětu pojištění bezprostředně před 
vznikem pojistné události; pojistné plnění se sníží o cenu využitelných 
zbytků nahrazovaných částí předmětu pojištění.

(9) Pokud již nejsou sériově vyráběné díly potřebné k opravě předmětu 

pojištění nebo jeho části na trhu, nahradí pojistitel náklady na znovupořízení 

srovnatelného dílu plnícího stejný účel, avšak s odečtením hodnoty 

dosažené zlepšeními a snížené o cenu využitelných zbytků.

(10) Pojistitel odškodní pojištěného nebo oprávněnou osobu za škodu 

vzniklou následkem odcizení jedině tehdy, jsou-li splněny následující 

požadavky na zabezpečení:

Předmět pojištění musí být v době vzniku pojistné události umístěn v 
uzamčeném objektu opatřeném současně:

a) typizovanými bezpečnostními dveřmi minimálně 2. bezpečnostní třídy 
a bezpečnostními zárubněmi, bezpečnostním zadlabacím zámkem s 
vložkou proti odvrtání, planžetování a rozlomení, bezpečnostním 
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kováním s ochranou vložky zámku proti odvrtání, planžetování a 
rozlomení,

b) přídavným bezpečnostním zámkem, závorou nebo rozvorou, nejsou-li 
již dveře jimi vybaveny, 

c) zámky a vložkami zámků v bezpečnostní třídě min. 4,

d) uzavíratelným zámkovým mechanismem hybných částí prosklených 
částí objektu (např. rámy křídel oken),

e) bezpečnostními foliemi o tloušťce min. 250 mikronů nebo funkčními 
mřížemi (popř. roletami) u prosklených částí objektu,

f) elektronickou zabezpečovací signalizací (EZS) stupně zabezpečení 3 
(prostorové čidlo, detektor tříštění skla, apod.), jehož svod 
poplachového signálu je sveden do místa s trvalou obsluhou (např. 
PCO, Policie apod.) s dobou dojezdu hlídky do 15 min.                 

Samotná hmotnost elektronického zařízení není považována za 

dostatečnou překážku proti odcizení.

(11) Bylo-li odcizeno přenosné elektronické zařízení z motorového vozidla, 

vzniká oprávněné osobě právo na plnění pouze v případě, pokud současně:

a) motorové vozidlo, z něhož bylo zařízení odcizeno, bylo uzamčeno, 
mělo uzavřená okna a mělo pevnou střechu,

b) odcizené zařízení bylo v době vzniku škody umístěno 
v zavazadlovém prostoru a nebylo zvnějšku viditelné nebo bylo 
umístěno v uzamčené příruční schránce vozidla,

c) škoda vznikla v době od 6.00 do 22.00 hod..

(12) Bylo-li odcizeno přenosné elektronické zařízení z motorového vozidla, 

podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění spoluúčastí ve výši 25 % z 

pojistného plnění, minimálně však spoluúčastí sjednanou v pojistné 

smlouvě.

(13) Pojistitel poskytne pojistné plnění až po předložení potřebných účtů a 

dokladů prokazujících, že opravy byly provedeny nebo že byla provedena 

výměna poškozených dílů, jakož i dokladů, které si pojistitel vyžádal.

Článek X.

Zachraňovací náklady

(1) Pojistitel nad sjednanou pojistnou částku uhradí vynaložené 

zachraňovací náklady. Zachraňovacími náklady se rozumí účelně a 

přiměřeně vynaložené náklady, které pojistník, pojištěný nebo oprávněná 

osoba vynaložili:

a) na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události,

b) na zmírnění následků již nastalé pojistné události, nebo proto, že

c) plnil povinnost (uloženou mu zákonem nebo orgánem státní správy) 
odklidit poškozený předmět pojištění z hygienických, ekologických či 
bezpečnostních důvodů.

(2) Výše náhrady zachraňovacích nákladů, s výjimkou nákladů 

vynaložených na záchranu života a zdraví osob, je omezena maximálně na 

10 % z částky pojistného plnění poskytnutého pro předmět pojištění, nejvýše 

však částkou 1 000 000,- Kč, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak. 

Pro výpočet náhrady nákladů se použije nejnižší z uvedených částek. Je-li 

pojištěn soubor, týká se výpočet pouze poškozených nebo ohrožených 

součástí souboru.

(3) V případě, že pojištěný nebo oprávněná osoba utrpěl/a v souvislosti s 

vynakládáním zachraňovacích nákladů škodu, pojistitel poskytne náhradu 

za tuto škodu maximálně do výše 100 000 Kč.

(4) Pojistitel je povinen nahradit v plné výši náklady vynaložené s jeho 

souhlasem.

Článek XI.

Výklad pojmů

Pro účely pojištění podle těchto ZPP platí tento výklad pojmů:

(1) Aerodynamickým třeskem se rozumí hlukem doprovázená ničivá 

tlaková vlna vyvolaná letícím tělesem při překročení hranice rychlosti zvuku.

(2) Za cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí se považují 

veškeré cestovní náklady za dopravu, stravu, ubytování, finanční náhrada 

za čas strávený na cestě a další případné výdaje vynaložené v přímé 

souvislosti s jejich pracovní cestou.

(3) Za elektronická data se považují údaje, koncepty a informace 

převedené do formy použitelné pro komunikaci, zobrazení, distribuci, 

interpretaci nebo zpracování zařízením pro elektronické nebo 

elektromechanické zpracování dat nebo elektronicky řízeným zařízením.

(4) Elektronické zařízení je zařízení určené k zpracování informací 

pomocí elektronických prvků a k dalšímu případnému využití těchto dat.

(5) Kouř je směs plynných a v ní rozptýlených tuhých produktů hoření, 

který v důsledku náhlé a nahodilé události unikl ze spalovacího, topného, 

varného nebo sušicího zařízení v místě pojištění, pokud k tomuto úniku 

došlo mimo otvory k odvodu kouře určené.

Za škodu kouřem se nepovažují škody vzniklá dlouhodobým působením 

kouře unikajícího v důsledku poškozeného nebo nedokonale fungujícího 

odtahového zařízení a škody vzniklé působením agresivních plynů, které 

vznikly při výrobním procesu nebo spalováním mimo místo pojištění a 

pronikly do něho v důsledku změny klimatických podmínek (změna směru 

větru, zhoršení rozptylových podmínek.

(6) Krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící 

pojištěnou věc před odcizením, se rozumí přivlastnění si pojištěného 

zařízení tak, že se ho pachatel zmocnil některým dále uvedeným způsobem:

a) do místa, ve kterém bylo zařízení uloženo, se dostal tak, že jej 
prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému 
otevírání,

b) v místě, ve kterém bylo zařízení uloženo, se prokazatelně skryl a po 
jeho uzamčení se zařízení zmocnil,

c) místo, ve kterém bylo zařízení uloženo, otevřel klíčem nebo 
obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží nebo 
loupeží.

(7) Krupobitím se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.

(8) Loupeží je použití násilí nebo hrozba násilím proti pojistníkovi, jeho 

příbuzným nebo zaměstnancům za účelem překonání jejich odporu proti 

odnětí pojištěných věcí.

(9) Neoprávněným užíváním pojištěného zařízení třetí osobou se rozumí 

neoprávněné zmocnění se pojištěného zařízení v úmyslu ho přechodně 

užívat.

(10) Nosiče dat jsou paměťová média pro ukládání elektronických dat.

(11) Odcizením se rozumí krádež, při které pachatel prokazatelně překonal 

překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, nebo loupež.

(12) Opotřebením se rozumí přirozený úbytek hodnoty předmětu pojištění 

způsobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opotřebení ovlivňuje také 

ošetřování nebo udržování předmětu pojištění.

(13) Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se rozumí takový 

pohyb tělesa, který má znaky pádu způsobeného zemskou gravitací.

(14) Za pachatele je považován zjištěný i nezjištěný pachatel.

(15) Podvodem se rozumí obohacení sebe nebo jiného ke škodě cizího 

majetku tím, že pachatel uvede někoho v omyl, zamlčí podstatné 

skutečnosti nebo něčího omylu využije.

(16) Poškozením se rozumí taková změna stavu předmětu pojištění, 

kterou lze odstranit opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevýší 

částku odpovídající nákladům na znovupořízení daného zařízení, nebo 

taková změna stavu předmětu pojištění, kterou objektivně není možno 

odstranit opravou, přesto však je předmět pojištění použitelný k původnímu 

účelu (např. estetické znehodnocení.

(17) Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků 

nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění 

mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území 

nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je 

nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku 

srážkových vod.

(18) Požárem se rozumí oheň, který vzniknul mimo určené ohniště nebo ho 

opustil a vlastní silou se rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. 

Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s 

omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém 

vedení nebo zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.

(19) Předčasné opotřebení zařízení nastává tehdy, je-li zařízení 

provozováno v rozporu s technickými podmínkami (např. trvalé neseřízení) 

nebo užíváno k účelu, pro který není určeno.

(20) Přenosným elektronickým zařízením se rozumí takové zařízení, 

které je určeno převážně pro práci v terénu a je buď přenosné nebo

odnímatelně instalované ve vozidle. Za přenosné zařízení se nepovažují 

kalkulátory, diáře, mobilní telefony a pagery.

(21) Přiměřenými náklady se rozumí náklady, které jsou obvyklé v době 

vzniku pojistné události v daném místě. Za přiměřené náklady se nepovažují 

příplatky za práci přesčas, expresní příplatky, příplatky za letecké dodávky 

apod.
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(22) Přirozeným opotřebením je pozvolný proces spotřeby zařízení, 

způsobený jeho používáním během provozu nebo jinými aktivními vnějšími 

vlivy dlouhodobějšího charakteru (např. trvalým působením chemických, 

teplotních, mechanických vlivů a elektrických vlivů). Projevuje se především 

postupným snižováním hodnot parametrů stanovených výrobcem pro dané 

zařízení.

(23) Rekonstrukce dat je pro účely tohoto pojištění nový vstup dat ze 

záložních nosičů dat nebo nový vstup dat provedený manuálně z původních 

dokumentů.

(24) Sesouváním nebo zřícením lavin se rozumí jev, kdy se masa sněhu 

nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.

(25) Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí pohyb 

hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením 

přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. 

Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra Země v 

důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se 

dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů 

staveb, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení 

rovnováhy svahu.

(26) Za software se považují programy, procedury, procesy a postupy 

spojené s chodem (provozem) elektronického nebo elektromechanického 

zpracování dat nebo elektronicky kontrolovaného zařízení, včetně 

jakéhokoliv operačního systému.

(27) Za součásti zařízení se považují zařízení, která k němu podle povahy 

patří a nemohou být oddělena, aniž se tím zařízení znehodnotí. Za součást 

zařízení se nepovažují externí nosiče dat a data potřebná pro základní 

funkce zařízení.

(28) Soubor elektronických zařízení tvoří jednotlivá zařízení, která mají 

stejný nebo podobný charakter nebo jsou určena ke stejnému účelu.

Je-li pojištěn soubor, pojištění se vztahuje na všechny předměty pojištění, 

které k souboru náležely v okamžiku vzniku pojistné události. Pojistnou 

částku souboru tvoří součet pojistných hodnot jednotlivých předmětů 

tvořících soubor.

(29) Úderem blesku je přímý přechod blesku na věc. Škoda vzniklá 

úderem blesku musí být zjistitelná podle viditelných destrukčních účinků na 

předmětu pojištění nebo na budově, v níž je předmět pojištění v době 

pojistné události uložen. 

Úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační 

síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení.

(30) Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením předmětu 

pojištění (vandalismus) se rozumí poškození nebo zničení, při němž byl 

předmět pojištění úmyslně poškozen nebo zničen jinou než oprávněnou 

osobou, pojistníkem nebo pojištěným, osobami jim blízkými nebo jinou 

osobou jednající z jejich podnětu. Právo na pojistné plnění vznikne jen 

tehdy, pokud bylo úmyslné poškození nebo úmyslné zničení předmětu 

pojištění bezprostředně po jeho zjištění ohlášeno Policii ČR.

(31) Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se 

pohybuje rychlostí 20,8 m/s (75 km/hod) a vyšší. Není-li rychlost pohybu 

vzduchu v místě pojištění zjistitelná, poskytne pojišťovna pojistné plnění, 

pokud oprávněná osoba prokáže, že pohyb vzduchu v okolí místa pojištění 

způsobil obdobné škody na řádně udržovaných stavbách nebo shodně 

odolných jiných věcech nebo že škoda při bezvadném stavu stavby nebo 

jiné věci mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice. 

Za poškození nebo zničení předmětu pojištění vichřicí se považuje takové 

poškození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:

a) přímým působením vichřice,

b) tím, že vichřice strhla části stavby, stromy nebo jiné předměty na 
předměty pojištění,

c) v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila dosud bezvadné a 
funkční části staveb.

(32) Výbuchem je náhlý projev síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo 

par. Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím 

prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie 

výbuchu cílevědomě využívá.

Výbuchem se pro účely tohoto pojištění rozumí rovněž prudké vyrovnání 

podtlaku (imploze). 

Za výbuch se nepovažuje aerodynamický třesk způsobený provozem 

letadla. Výbuchem také není reakce ve spalovacím prostoru motorů, v 

hlavních střelných zbraní a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu 

cílevědomě využívá.

(33) Vodou z vodovodního zařízení se rozumí voda, která v rozporu se 

svým určením vystoupila z přívodního nebo odpadního potrubí zásobování 

vodou, z jiných s potrubním systémem pevně spojených zařízení 

zásobování vodou, z teplovodních zařízení nebo ze zařízení parního 

vytápění, ze sprinklerových nebo kropících zařízení. 

(34) Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou 

dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.

(35) Zatajením věci se rozumí přivlastnění si věci, která se dostala do moci 

pachatele nálezem, omylem nebo jinak bez svolení pojistníka nebo 

pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě.

(36) Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby 

zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice 

MSK - 64, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě 

pojištění (nikoli v epicentru).

(37) Zpronevěrou se rozumí přivlastnění si svěřeného předmětu pojištění.

(38) Ztrátou předmětu pojištění nebo jeho části se rozumí stav, k němuž 

došlo bez prokazatelného násilného překonání ochranného zabezpečení 

zabraňujícího odcizení nebo bez jiného násilného jednání (např. bez 

prokazatelného násilného překonání překážek s použitím síly), kdy pojištěný 

nebo poškozený nezávisle na své vůli pozbyl možnost s věcí nakládat.

(39) Živelní událostí se rozumí škodná událost způsobená některým

z následujících pojistných nebezpečí: požár, povodeň, úder blesku, vichřice, 

voda z vodovodních zařízení, výbuch nebo záplava.

Článek XII.

Závěrečné ustanovení

Tyto ZPP nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.




