česká pojišt'ovna a.s.
spálená ?5/1ó, 113 04 Praha l, ČesM republika

IČo 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v PÍaze, spisová značka B 1464'
kteÍou zastupuje
In8. Joseí sluka, útvar korpoÉtniho pojištěnía zajištění
a

z|atomib Čemá, útva[ obch. ředitelství pro Top partnery
(dále jen,'pojišťovnď')

Povodí Odry' státní podnik
varenská 3lol/49, Moravská ostrava, 702 0o ostrava, Doručovací číslo:7ol 2ó, Česká republika
IČo 7o89oo2l,
zapsaná v obchodním rejstřfl<u u Krajského soudu v osfoavě' spisová značka AxrV 584,
kteÍou zastupuje
Ing. Jiří Pagáč' generální ředitel
(dále jen

''poj

istník")

uzáÝřeli pojistúou srnlou'o t.

706-58169-15

o pojištěnímajetku
(živelnípojištění)
Tato pojistná smlouva je ve spíávě: Kateřina Kišov4 upisovatel,
útvar korponítního pojištěni a zajištění Č€ské pojišťovny a's.' 28' října 32' PsČ 702 66 ostrava.

Pojismá smlouvaje sjed ína prosťednictvim ínakléřskéspolečnosti FD(UM a's.. se sídlem
oshava _ Muglinov, Muglinovsld 2701105. PsC 7l2 00. Ceská republika lc 25388886, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ostťavě, oddíI B, vloŽka 1818. Pojištěný bude
uplatňovat v€škerá práva na pojistné plněni prostřednictvím tohoto po-jišťovacíhozprostředkovatele'

č-

l-

r

Člslo po]Elné sň ouvy' 706_58!69_15

Uvodní ustanovení
1.1.

t

-2.

Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu
l.2 této pojistné smloury a doložkami' na které tato pojistná smlouva odkazuje, a dále smluvními
ujednáními'
Pojistné podmínky, kteréjsou nedílnou součástítéto pojistné smlou}Y atvoříjejí přílohy:
Pojbtné podnínky

Pojistné podmííkya doložky_ plný názeY

_ zkrácený název

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

VPPMO-P-01/2014

VPPMO-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištěnístaveb DPPSP_P-o1/2014

DPPSP-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P_

DPPMP-P

01./2014

Ujednává se, že v případě rozpořu smluvních ujednání uvedených v této pojistné smlouvě a
pojistných podmínek výše citovaných, mají tato smluvní ujednání př€dnost před ustánoveními
přís|ušných pojistných podmínek.

13.

Pojištěným z této pojistné smlouly j€ Pojistník.

1.4.

oprávněnou osobou z této pojistné smloNy je pojistn ('

Pojištění živelní
Pojištění Živelní se řídípojismými podmínkami \.PPMo_P' DPPSP-P, DPPMP_P a dalšími
ujednánimi uveden;foni pro toto pojištění v pojistné smlouvě'
2.1

Př€dtEět pojištění' pojfutné částky
Pokud bude v souladu s ustanovením čtánku 15 bodu 5 vPPMo-P sjednáno pojištěni jako
pojištění prvního rizik4 bude toto uvedeno u příslušnépoložky ('Pojištění1. rizika'' resp.
1.R) a částka uvedená pro futo položku je ve smyslu čl. 21 bodu 13 VPPMo-P
''Pojištění
limitem plnění prr.ního rizika.
Pojistná ěástka v nové ceně, poLud není dále uvedeno j inak.
pol. č.

pojistíá částkď
Iimit plnění
1. riziká í Kč )

sPEcIFIKÁcE PŘEDvrřru po.rrŠrňxÍ
1.

Stavby

jiné stavby uvedené na příloze ě.

sl

Vyjmenované budoly, haly

s2

vyjmenované stavby na vodních tocích uvedené na příloze č' 1 b)
této smloulT. Pojištění se nevztahuje na břehové opevnění formou
záiozú a nezpevněných dlažeb'
Vyjmenované vodní díla _ strojní části uvedené na příloze č. l c) této
smlouvy.

s3

s4

této smlouly'

a

Malé vodní elekmámy uvedené na příloze č. l d) této smlouly'
2.

MI

1 a)

941. ,57

5

.544,-

3,118,759.810,-

389,816.040,-

80,715.I12,-

věci movité

soubor strojú, zařízení a inventáře (vč. DDHM) s výjimkou vozidel'
kterým je přidělována Rz, lodí a letadel.

180,000.000,-

ž
Pojistná sňlouvá je ve sp.ávě: Katsřina KišoVá. ulisovalel

lL

tet:5

271254

Čjslo po]is|né smlouvy: 706_58]6915

M2
M3

2.2

soubol ásob

s v,ýjimkou nedokončené stavebni

uvedených v článku 4 DPPMP. Pojištění l.R

uÍroby a věcí

soubor dlobného hmotného majetku vedeného v opeřativní evidenci.

Pojištěníl.R

4,000.000,60,000.000,-

Pojislíá nebezpečía spoluúčesli
Pro předmět pojištěni sPecifikovaný v bodu Předmět pojištění,pojistné ěástky této pojistné
smlouly se sjednává pojištění pro případ jeho poškozenínebo mičení,případně pro vznik
pojištěných nákladů, nížeuvedenými pojistnými nebezpeěími. Zároveň jsou pťo jednotlivé
položky (pol. č.) a pojistná nebezpečí sjedn;íny nížeuvedené spoluúčasti.
pŤo

pol. č.

sl-s4

sPEcIFIKÁcE PoJIŠTĚNýCH PonsTfŤf cH
NEBEZPEčÍ

M1-M3

Poár, }Ybuch, přímý úder blesku, pád letadl4jeho části nebo
nákladu (čl. 2 bod l' písm. la) DPPSP-P resp. DPPMP-P)

-54
MI-M3

Povodeň nebo áplava (čl. 2 bod

51

s1, s4

M1-M3

DPPMP.P)

l písm. b) DPPSP_P resp'

vichřice nebo knrpobití (čl. 2 bod l písm. c) DPPSP_P resp.
DPPMP_P) _ odchylně od vPP se sjednává riziko bouřlivý vítl

spoluúčast v

Kč

100.000,-

l0% min. 100.000,-

20.000,-

s1, s4

M1-M3 zemětřesení (čl. 2 bod
s1, s4

MI.M3
s1, s4

MI.M3

sl, s4
MI-M3
s1, s4

1

písm. g) DPPSP-P l€sp.

DPPMP-P)

sesouváni půdy, zřícení skal nebo zemin (čl' 2 bod

DPPSP-P resp. DPPMP-P)

Pád stromů, stož]fuůnebojiných předmětú

DPPSP-P resp. DPPMP-P)

(čl.2 bod 1písm,e)

sesouvání nebo zřicení sněho\ých lavin (čl. 2 bod

DPPSP-P resp. DPPMP-P)

M].M3 Tíha sněhu nebo
DPPMP.P)

námÍazy (čl. 2 bod

1

DPPSP-P resp. DPPMP-P).

M1.M3

l

'

písm. d)

písm' 0 DPPSP-P r€sp.

sr, s4
voda výékajícíz vodovodních zařízení. (č1. 2 bod
MI.M3
s1, s4

písm. d)

1

1

písm. h)

Zamrzáni vody ve vodovodnírn potrubí, jeJi pojištěnou věcí
budova. (čl. 2 bod l písm. i) DPPSP-P)

100.000,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

10.000,-

10.000,-

eiÉtná Šmlouva ie ve sp.áVě: Kátéliná Kišová' upisovateL

L

lel: 596 271 254

L.

čislo poristné sínlouw] 706_56169'15

sl-s4
M1.M3

Úmyslné poškozenínebo mičenívěci (ěl. 2 bod l písm. j)
DPPSP-P řesp. DPPMP_P), vč. sprejerství a
- zjištěný i

s1, s4

Náraz doprawího prosředku' Ujednává s€, Že pojištěníse

MI-M3

ýí

nezjištěný pachatel.

5.000,-

nevztahuje na škody způsobenédopravním prostředkem

t0.000,-

Působeni kouře, který unikl náhle a neočekávaně, ze
st, s4 spalovacího, topného, vamého nebo sušícíhozařizení
M1-M3 nachiizejícího se na místě pojištění,pokud kouř unikl mimo

20.000,-

provozovaným pojištěným.

uťčenéotvory' Pojištění se však nevŽahuj€
dlouhodobim. poslupným působenim kouře'

sl, s4
MI-M3

na škody vzniklé

Přívat vody způsobený atmosfé clými srážkami, tiním sněhu a
ledu.

10.000,-

přepětí tj. působení přepětí anebo indukce

Nepč!!qÝ_'úd9r-b!€s!u,

(elektrického výboje) jakožto následku příméhoúdeíublesku,
ktený můžeudeřit
mimo místo pojištěnl pojištění škod
způsobených nepřímým úd€r€m blesku se vŽahuje na elel1rické
a eleknonické přís&oje nebo zařizeni' elektrické pož]ámí a
motory'
zabezpeéoýací signalizace, elektrické stroje

i

sl-s4
M1.M3

elektronické prvky

a

a

20.000,-

součástky tvořící součást nebo

příslušenstvípojištěnéstavby. Přepětím se rozumí napěťová
špiěka v elektrické síti n€bo \"ýboj statické elektřiny v
atmosféře.

2.3

Mílto pojištění
Jako místo pojištění se sjednáv{ pokud není d.i|e uvedeno

1)

j

inak:

místa na územi Č& kteÍá pojištěný vlastni, nebo je po právu užívá' nebo na nich pÍovádí

objednanou či'nost a na

2.4. Uj€duání

keďch

se nacházi předměty

pojBtění

limitech plnění
ho věcné škody vaúkléz příčinpojismých nebezpeči uvedených v tabulce nížese ujednávaji
následující limity maximi{lního roěnfto plnění (limity MRP) ve smyslu čl' 15 bodu 6 VPPMo-P:
o

PojistBé Íebezpečí
Povodeň nebo záplava

vichřice nebo kÍupobití

limit MRP v Kč
150,000.000,50,000.000,20,000.000,-

Tíha sněhu nebo námrazy

20,000.000,-

sesouvání půdy, zřicení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení
sněholých lavin

20,000.000,-

Pád stromů' stožiáru nebojiných předmětů

20,000.000,-

Voda v}.tékajícíz vodovodních z^iízení, pŤetlak nebo zamrzání

20,000.000,-

smlouva je vé spÉvě] Xateňna Kišová, lpisoválél

k,

tet: 596 271

254

L'

Čis o pojislné sm]ouvy: 706_5816915

vodY

Příval vody způsobený atmosférickými sráržkami, táním sněhu a

20,000.000,-

ledu.

Náraz dopravního prostředku.
Působení koufu, kteý unikl náhle a neočekávaně' ze spalovacího,
topného, vamého nebo sušícíhozďízení

z.5.

10,000.000,5,000.000,-

Nepřímý úder blesku, přepětí

1,000.000,-

Úmyslné poškozenínebo úmyslné zničení(vandalismus)

2,000.000,-

zvláštní ujednáni

2'5.1. Ujednání o škodách vzniklých metrší než 2o|etou povodňovou vlnou
v souvislosti
Pojištěníse nevztahuje na škodu' jejiž piičinou byla povodeň nebo záplava 'ýmiklá
příslušného
toku
prutok
a
Povodňoq/ .obj.:T_.uŤy
iáut. óuoa"| prá keré kuhiňaeni
"n".cr"ů .p**i. o'gánem příslušnéhopovodí odpovídal menší než 20leté povodňové vlně'
2.5'2' Ujednání o úmyslnémpoškození nebo úmyslnérúznič€ní (vandalismus)
Z pojištění vmiká téžplávo na plněni za škody způsobenéjakýmkolivznečištěÍím'Za znečištění
poškozeni pojištěné věci nápisem, malbou, rytím ajiným obdobným
se póvouje tate

':myilné

způsobem.

2.5.3' UjedDáúí o podpojištění

nižšío
Ujednává se, že pokud pojistná částka předmětu pojištěni v době pojistné události není

ui"" nez

ti

p.o""nt n"! jeho pojistrr.í hodnota, Pojišťovnapro toto pojištění neuplatní

podpoj ištění.

2.5.4. Ujednání o aktualizáci pojistných čá6t€k

pojistník revizi
Ujednává se, Že nejpozději do 30 dnů po skončenj pojistného'o!u-'.|'ol:d"
pojistný
rok '
pro
dalši
prvniho
rizika
pbani
a"attuatizaci po1istnýctr částelq resp. limitu

-

2.5'5.

připadě pojistné ud.ílosti na více pojištěných souborech z téžePříěiny-ode&e pojistitel pouze
j"j;"' .poiuie""t' n to nejvyššíijědnanóu, pokud ne-1i Yyh9+ělšíodečteníspoluúčasti
''i"anott'ir"y"Ir pr"a.emý"t'
iojistni jichž se pojistná událost qiká'.Toto se váahuje také na
piÍpady. kdy pojistná událost nasrane z téŽe přičin} na \ ice mlstech poJlslenl'

v

nastalých
2.5.6' U škod způsobených pojistn:fon nebezpečím ,,áplava, povodeň" a ,,zemětřesení'' a
pojistné
nebezpečí
jedna
pro.
spoluúčas!.
piloiny béhe;7i hódin ." od"čítápou'"
'j"ana uuiti."ý uit., krupobití" platí časoválhůta4E hodin. Toto ujedíání se vztahuje také na
-ii"t'n"ó'
pojištění'
|řípady, kdy událósti nastanou z téžepříčinyna více místech

ž
lL.

Čislo pojistné sfi louvY: 70G5816$15

3

Společná ustanovení

3.1.

Pojistná doba

3.1.l Pojištění se sjednává

na 5 pojistných let na dobu od 01.04.2015 do 31'3.2020'

Pojistíým obdobím je jeden rok.
Pojišťowa i Pojištěný mají právo pojistnou smlouvu qpovědět ke konci každého pojistného roku
s tím, že výŤověď musí bý dřuhé straně doručena nejméně šest qýdnů předjeho

uplynutím.

3.2. Pojistné a jeho splatnoŠt
Přehled pojistného k dafu 01'04.2015 za pojištěnísjednani v pojistné smlouvě:

Náz€v

Ročnípoiistné

pojištěíí

vKč

Pojištěni živelní

ó,190.000'-

c€lk€m

6,190.000,-

za 1 Ťok

celkem zá cé|ou dobu pojiště!í

30,950.000,-

3'2.1 Ujednává se, Že pojismé bude hrazeno na účetpojištbvny č' |9'27661].023710l'00 u KB v Přaze
variabilní symbol 7065816915, konstantní s}Ťnbol 3558, v následujících termínech a částkách:

Kč do 30.04.20l5'
2. splátka ve ťši1,547.500,- Kč do 01'07.2015'
3. splátka ve \.ýši 1,547.500,- Kě do 0l'10.2015'
4. splátka ve ťšil,547.500'- Kč do 01.0l.20l6.
1' sPlátka ve \.ýši 1,547.500'-

Pro dalšípojistné roky je pojistné splamé vždy k 30.04.' 01.07', 01.10'

a

01.0l. příslušného

kalendr{řaího roku.
3.2.2 Nebude-|i někteú splátka pojistného uhrazeía řádně a věas' stává se bez dalšíhoprvním dnem
prodlení s jeji úhradou splatným celé jednoÍízovépojistné.
3

pojišťovny uvedený v uponince.
'2.3 Dlužnépojistné má povin'ost hradit pojisEtík na účet

3.2.4. P.o dalšípojistné roky bude pojistné uprav€no (stanoveno) v souladu
smtou\y (ujednlínío aktualizáci pojistných část€k).

3.3. Ujednáíl

s

bodem 2.5.4' pojistné

boniíikrci
3.3.1' Pojistitel na zikladě písemné ádosti pojistníka provede }yhodnocení škodného pruběhu pojistné
smloutry. Bude-li skutečné škodní procento pojistné smloulry z.a uplynulý Pojishý Íok nižšíneŽ
o

Procento smluvně stanovené, při-z\á pojistitel bonifikaci následovně:
Št<ooni pnůHn

výše bonilikace

0%

2oo/Ó

do l0%

1syr

do 20U6

100/"

do 3Or/.

5o/o

Překroěí-li však škodní pÍuběh v pojistném roce 5070' nevmikne ná.rok na ryplacení bonifikace
ani v letech následuiících' i kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady'

ě

t

smlouva je Ve splávé: Kďerna KišoVá upisoválel
']stná

lél:

5

271 2a'4

/-

Čislo po]ishó smloury 706_58169-15

smlouly za upl}nulý pojistný rok
nejpozději do 3 měsíců od konce tohoto pojistného Ioku a bonifikaci poukáže pojistníkovi
jednorá,'o\ě do l mésice pojejím přiznáni.
Podmínkou pro ryplacení bonifikace je uhřazení předepsaného pojistného v daném pojishém
Íoce. Nárok nevmikne při ukončeníplatnosti pojistné smlowy před uplynutím celébo pojistného

3.3.2. Pojistitel ryhodnotí předchozí škodní přůběh této pojistné

roku.

3'3.3. Škodnýmprůběhem se rozumí v procentech lyjádřený poměr mezi !ryplaceným pojistným
plněním (vč. rezeŇy na škody vmiklé, nahlášené, ale v době posk)'trrutí bonifikace ne}yplacené)
a přijatým pojismým' přičemžryplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány
k témužpojistnému roku. Pro Úpočet škodnéhopruběhu se do v'placeného pojistného plnění
započírivají přijaté regresy. vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné se zapďílívá posfupně do
příslušných dalších let' přičemžhranicí mezijednotliuými roky.je datum výročíúěinnosti pojistné
smlouly. Roáodující pro přiřazeni ryplaceného plnění do jednotlivých pojistných let je datum
vaiku pojistné události.
3'3'4. Dále se ujednává, že jeJi Pojistiteli po výplatě boniíikace omámena pojistná událost, jejimŽ
důsledkem by bylo takové zi"ýšeni předmětného škodného prúběhu' které by nárok na bonifikaci
rušilo, je pojistník povinen poskýnutou bonifikaci iŤátit na úěet Pojistitele.

Závěrečná ustanovení
4.1.

Pojistník potvrzuje, žeje s€mámen s podmínkami zpracování osobních a dalších(identifikačních,
adresních, komunikačních)údajůuvedenými v článku 9 vPPMo-P a se zpracovánim
v uvedeném rozsahu \Tslo\'uje soútas' Pojistnik dále prohlašuje, že je sezrr{men a souhlasí se
zÍnocněníÍna zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMo-P'
odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, s€ považují za
ďpovědi na otázky týkajícíse podstatnych skutďností rozhodných Pro ohodnoceni pojistného
rizika' Pojishík svým podpisem Potvrzuje jejich úplnost a přavdivost.

4 3.

stížnostipojistníků,pojištěných a opÍávněných osob se dorrrčujína adresu pojišťovny Česká
pojišťovna a's., P' o. BoX 305' 601 00 Bmo a v}řizují s€ pisemnou formou, pokud se pojistník,
pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. se stížnostíse uvedené osoby mohou
obrátit i na Českou národni banku' Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, kteníje orgánem dohledu nad
poj išťovnictvím.

Právem rozhodným pro pojistnou smlouvu je pnávní řád Českérepubliky

Pojistník prohlďuje a sÚm podpisem st!.rzuje, Že se semámil s iďormacemi o pojištěnía převzal
q4o dokumenty:
- pojistné

podmínlv dle Íozsahu pojistné smlouly

Poiistník dále prohlašuje, že se s pojistnými podmínkami semámil a Podpisem tďo smlou\y je
přijímá.

€
smlouva je Ve spÍávě: Kaleřina Kišová, upisoválěl

t-

tet:59621125,4

Tato pojistná smlouva je \yhotovena v 3 stejnopisech' z nichŽ jeden obdřží pojistnik, jeden

pojišťovacízprostředkovatel

Přilohy

a

jeden pojišt'ovna.

lc)' ld)

Příloha č. la), lb),

Poj istné podminL] dle rozsaiu pojistné smloulT

,;-;u.

?!.!.1?t5

I

v ostravě a""

PovodÍ odty,
slóinípodnik

152

70'l 2ó osirovo, Vorenskó 49
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generální ředitel
za pojistnika

V osbavě

V ostravě

dne 26'3.2015
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Iíg. Josefsluká]h

česxl poJÉtovNA a'á'
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poiiŠťovnut!

dne 26.3.2015
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Zletomih černá
útvar obch. ředitelství pro Top partnery
za pojišťovnu
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česKA

Všeobecné poiistné podmínky
pro pojištění ma|etku a odpovědnosti VPPMo-P-01/2014

OVNA
POt lŠŤ
podnikatele a právnickýCh osob

ne]dřive splahé po]

Poillěn'

sPoLEČNÁ UsŤANovEtilÍ
Vzn

l, tvánla zán k polnéni

Forňy píáVni.h ]ednáni

a

oznámeni

ňlťén Voí 7mo.nénl

alanek
alánek

(lánel

]

a)

V plpadA zméAr !

bl

PollšTĚNl MA'ETKU

P'odmět poJrjléni

]3 Pojíňá Údáloí
]4

l5

Vyluky z po]'štěíi

Hrani.e pÓrnhého pněni'
im ly
po]ííéčáíkya

alánek

16 opráýnéná osobá

c|ánek

13 za(hraňÓVa.i

pÓ]

pÓ]

oolud

P DÓ

nák ady

PonŠÍÉNloDPovĚD

22 záladnirÓaah po] íéni
cánel23 Po]iltná Udáoí
clánď 24 VyUky z po]šiéíi

llannn

23 za.hláňÓvaci

clán€k

z

po]

á)

něni rmilyá sub'múy

rr 04 P aha L cé\lá eoub la c

zněni

ť 27712009 sb

TViÓ

Všeobe.né po

o

ínépodminky

a povnnoí' Ž po]'štěni 5e řidi práýnim řádem
aeské republky' reJména zálÓném č.39/20]2 5b,
obianslý zákoni*' v plainém zněni (dále Én,záko

předevšim uíanoven'm !q 2753 ' 2372, těmtÓ
VPPMo P přis Jlným dop ňtÓVými pol íným pÓdm'n
kam ldálé ]en ,'DPP")' Ýzébnikem popatků a po]í

n]l')

UFdnan VpÓ]'stnPsmouJéÓdlhyUlr 5eodzJonllU'
t.ó.ljÓ VPPMo P nebÓ DPP ma' ple.]nÚý Unanoveni
DPP ma]ipřednon pléd Ustanoveni VPPMo P

'p;jGténi')]e

a po]Éiěni odpoýědnoí (dá.

por štěnl

]en

soukÍoméá slédnává se ]ako

v2nit' tryání á zának pojištění
Po|ýPn

hor.l

}

na dnbU Úla oU ].dnoho

pÓ]

P.']ednáVá
]nVr.LŽ.nddnemuednaňtmVoo

'
-noU!é alo

den poťátlu

pol.én PÓ]íny

ýne

Jné

rol lon!
lalerdarnlm

dnem r(ery predchaz dn !
"Jsedul.m
shoduE5pÍVnim dnem
ÍocP,l!e'ýýdnem a mélkPm
2.

3,

Vede důVÓdů uvedený.h V zákonilu po]ištěni ,aniká
z důVodŮ Uýedený.h ýé VPPMo P DPP nébo u]edna
a)' dnem' v ném,

b)

pÓ]

íěný pozbylÓpláýněnik

podn

ka1elslé ť'nnoí, na lleÍÓU so po] šténívíáhujé]
dnem' kdy Ío7hodnuliÓ úpad(u poi'ínika nabyo

5míi poi'íěného, lteryré,áÍoveň

poj

p

ínikéňpÓ]latě

nlzaniká aŽ upynUtim doby' za kieÍÓU by o kedniúmrti
po]finil (e dn Úmni
uhlazeno po]istné V piipadé'
dnem smd
d UripoJýné' po] íénizan ká 'e

d

nebonebPzpéč',o lleÍém se doaia kteÍé by moh o
mil vlV na En l po]ínéudáloíinebo pl]nout ta
ková pÍevéntivniopa1řeni, ]alá ]e moŽno rozumné

pokud ]'Ž škodíá Udáoí naíala'
nÚ1ná opalřeíi ké zmÍněni je]i.h nás.dkŮ
a podP nÓznoí s llomu vyŽadat polyny po]i!
lÓVný a ponupová1 V sÓu adu s n mL,

é) má povnnÓí,
uť

l\Ó{

(i

.l
2.

sP zá\áhém

Však do 30 dnů Ód okamŽ(u z] šlénškodn-Á udá
ÓŽnámt pojilovné' žélkodná udá]on náía a]
má poýnnonv přlpaděŽádoí pÓ]šlovny zaiií'l na

oí

lň

náln nebo

V

7Dúsobený.h FdeÍnou eneÍqii' ]adeÍnýÍ' zal.nim
Íá.l .iki ýni tonlámina.l. azbeíen nebo foÍma de
mohÓU lrý1Uvedeny nebÓV
ouvě u]ednány dá š1\' uly z pojxénl

VeVPPMo.P, oPP

aj

doide

l

má právo upÍavl nově
kP

pií íébÓ

ieiřéni který.h ]e k iÓmuíeba]
má povnnÓý zdÍŽe1 5e opÍJv pÓšlozený.h VéŮ
nébo odíraňováni zbytkú znťený.h Véd' dokud
s tim pÓi'!/ÓVna nepJojevi $Jhas Neni sÓUhas

ÚŠ por ínéhona

zňénéobe.né záVázný.h právni.h plédsoudŮ' lteÍá ma íoz

po]'štovny neldé é do 30 dnů od Óznámeniškodn-Á
udá]Óí projeven, múžéŽaháj1 opÍary nébÓ od
ýraňoýání zbytků' aviak pro prÓkázániVýše ikody
mUsi býl pořizenaa pléd ožena dokUmenla.élJo1o'
V deo 7áunáň' pops prúbéhu !kÓdy' soups poško
zéný.h nebo zn ťéný.h vě.i apod )'
má pÓVnnoí sdě t pojšíÓVné bez zbytečnéhÓ
odkladu že V sÓUýsoí F škodnÓU Udá oíibylo
zah4énÓ Íeíninebo spláVnl řizeni prol pq]ltÉné
mu nebo ÉhÓ raměínan.' 5dé t ]méno a adÍe5u
ýého oblrá.e a poi'tlovnu nÍoÍmovát o plúběhu

l'ÓdUJL]Vl! 'ozhodova.iprare
naJón.Vén qlPpo|rnéhopnéni
b) do]'le l le z héne'ndP'U \noliébne\lyrh ren' dé'
\u orun Éowch aob(ů nébo nde Una]ebnLh dě'
o ne''' poEtne d.*déanépodP ŽálÓnd o po]iš
LoVn rln zg|ména polÚd 5luteaný íodny pl ]béh
pÍo daný lyp poiíěni přéVyšl ka lk u ovaný llÓdný

|.

dn;m 5pamÓst po]ínP|r. za pÓ]íny rol Velrc.m
5e ňá !'še poEtného zménl Nesouhdsi
do]ednoho
zménou' mŮže nésÓUhas prqev1pismné 'polfiikse
měsi.e ode dňé' kdy 5e o ni dÓaaděl] V lom připada
po]'šténlŽan kne uplynuiim po]Líné doby

nalez lelé po]Ljne za pÓ ÁÍnv lol nebo zá
dobu na lrc ÓU byopo]ftn s]édnáno V pi pa']é
a) zánku po]iíěniz důVodÓ uýedených ý zákonilu
p padnA !PPMo.P nebo DPP pÓlÚd l dobÁ kvá''i
oo ýén ýeltetempor'ýén zanl o naíáápÓ]st

k) má pov'nnoí zábéŽpďit vůč]némJ práVa lteÍá

l)

Po] lLoVnP

b) zánku po]ištěni z dt]ýodu nezaplá.éni po]líného
Voía1ni.h pÍipadech zánikU pÓ] šlěni ná eŽi pÓ]lloýně
]en pÓňéíná

ťáí po] ííAho

Ma po].nl pn

napoJýné pÓpallyapiijllP.{ri

Doh edJVlÝ d U2nPho nr]l ného zapoťle'e plnén' po
l ínlka ne]prye na d Užn_' po] ínéa 10vždý nepNe na

poýnnoí bez Žbrlečného odk ádU posk}'hou1
o pliť ná.h a roóihu !lo'

dy nebo ú]ňy, VyalsÍ nároty na plnéni, piedložl
doládý kteÍé FoU pÓťébné ke z]išténi okÓlnoíi
rozhodný.h pro posouzeni náÍÓlU na p nénia ]eho
Výšé,před oŽt pol aíÓVné seznam v!é.h pÓlloze
ný.h' zn{éný.h, od.izený.h Aébo níacených Vé.l
! Uvedenim roku poř'eni a cen' Ža kterou byLa
Vě. DÓlizéna. a umožn t pÓ \íovnépořidú s kÓpé
lé.hlo dokadú a dá]e umoŽnt pÓ] šíovně pÍovéí

po]íné

5 a lomď
dno na Pden porín'
poll-na op áVnénd'olvý! po íne
pÓjíný
po]
ínélro
íok Novou Výš
ho Uorav1na daii
ool íovna 5dél p! {n lo! nP|pnzdé] dýa mA9cP prcdé

dok adú né2bytný.h

plavdVá ltsvěteni

Po]ínéJe ]ednÓlázovým pol ííýn]
V po]nnésmouvé]e ňožnoÚ]ednat, že pÓ]istné bude
Po] š1ovná

aíni náklady úřed ipfekad

má

Článek4
Poiiltné
2.

n

má oÓVinnoí bez zbytéčnéhoodkadu ne/é e

nds!n,m Pdnann

]é. oolltén lldl
toou p-on,rr,

Člán€k 2

podkLadÚ pÓťébný.lr p.o

n\m ora!n'm plédp sem rP|nihÍJŽU]l! m,
s 'aeťnym Uddloí
Vzn'lv.h J pl'ť'nneso
m' VŽoourou, povíánim nebo jnýň hlÓmadnými
nás nýminepÓko|' íáýlou VýUlÓU, teroÍist.kým

pÍÓ po]'št-Á

PráVa

Poištěni ma€tku

dÓíaa do rozporu lé
o oíoýáděnimez'národ
atnén znéni, re5p 5obe.ně záva7

pÓ š1ovně pÍovéíkonto u
ýpoťétpo]finého a pÍo
pÓkud s tÚto
h idku ýě.i' s n m'ž pÓ]ttěniouvsi'
kontÍolJ nébo prolrLidIU pÓ Éloýna WŽádá
má povnnoí dbát, abv pol61ná událÓí n.naýala
zeiňéna n€smi porušNát pNinnoí] sméřu]iLi k od'
Víá.eninebo nnénšeninebezpďi, hďé]5o0 mu ulo
ženy pláVnim předpisy nébo na ]eji.h zákadé' nébo
kteÍé na Ýbé VŽ pojis1nou filÓÚýou, an nsmi
tpél porušováni té.hto povnnoíi ze íÍany třeti.h
osob (za ťetl osobv 5e pÓVážU l také vše.hny íyz .lé
a oráVn .ké o5oby pío po íěnélroťinné),
má pÓvinnoí neprodleíé Ódíran1ka'dou záVadu

b) ňá ooýnnoí umoží t

ínéplněnizé škod

č 69/2006 5b.

nPb.

odpo]édnÓí' VPPMoPol/2ol4 daP
VPPMo P r Uoldlul oodmnlý po|štěii ma]PllU
'én
aFoU Úinnéod ] ] 20]4
;odpovědnÓí

n nar.ilu a

a)

poitriy sooa.e' déÓoqclJ la5oré nJlodnoJ

ý patjém

po]'{ťÓVnrctvi,

Pol

d)
po]

prod eni

Dokud bý 5e lák po štoýna

arb

49272956

zap5aná v Ób.hodnim rqstřilÚ
u nlěísléhÓsoudU v PÍaze' Ódd1lB, voŽ|a l464(dá]e
en"poirtoýna'')' poskytÚjo polšlěni V sÓUladu 5e zá

cz 69900]27]

1.

pojištění

i1éninéVznlká právo na

ni.h sank.i' ý
'ákonéň

nák ady

z

atnoí pak

Článék 5
Povinno9ti z pojiitění
nnik, po]ištěný nebÓÓpráýněná o9bd
má povinÓí oznámta dolož pÓ]š1ovně be7 Žby
lcřnéh. odtjadu vélléÍézměnY klelé béhom tNá
nipq llénina(anou ýéllÚ1oanoíe.h' heré Jvedl

PráýÓ na po

j

obé.néVýluky

Článét l
Úvodní uíánovéni
aeía n"]ýÓ"nd a ', 5e !dem spaPna 75/]6

lÓíem

nPbo \pÓUJd-innli

íěnitimlo dném zanlne
ínép něnlnabýá pojnéný

b]

D]a

'lna

leio znénA nddaP llarnlém
el ý'l
'
do1čeného ma]elku (pouhá
;ebÓ ýoUýaínjkeň
zňéna ve koí spolJvlaín.lého pÓdiu zánrk po

o'Ťl

C]á^él25 opráVnénáÓsoba

alánek

od

V pnpadP'méný
Do
oo

C áné|

po islnéhÓ p

nebÓ \polÚlla\lndv
od ! áín l" ťl

6tn'lem oýbá

!ředmétu pÓ

]

po]ínéhÓplnani

aín'.(ým pláVem

]de i o po]Lttěni .]ziho pÓjíného nebezpéťlVe pro
spclh po]'ýnla neb! Ve p'ospe.h jrťL Ó\ob\ Uedna
oplaýněná o\!bd
!a se 2. nPpÍ"la2c.l po6tnl
''ÉL]o
50uhla5 pÓ]itlěného 5lim, aby po]Gtnil nebo ÓpláVně
ná.$ba pl]aa po]ínép něni' ne]pozdě] do dne' ldy
pÓ] š1ovna Ukonť šetíeni po]LínéUdáoí, pojíéni

ínéhodno1y,

ínéhop něíi

(ánék20 Budou.i pq íný zá]em

aánek27 Hran .e

ann[N

5 V

pÓté
na íá
'
dUŽnéhÓ po]ntnélro a na

e rer.l] sp

Po]ínése poýažu]e za lhÍJzénéokamákem přp!áni
pol ínéhoíá účéipo]ištovny

zán k po]ištěíi nézpů50buje)

štěniodpÓVédnoíiFUýýj.i

íné,Íé!psplá1ku po]ínéhÓ'

pořadipod

j Vymahánim dlužnéhÓ pojínéhoan úÍokz

'

Po]

V

kady 5po]ené sVymáhánim
lone. na úrck z pÍÓd]eni' Poplalky, náklády $ojené

nllem nebo ooU! aýn'lém pledmelU pÓ]aLan
(pÓÚhá změna veikoí spoluvlaín.léhÓ podiU

'
Čánek ]0 Výk ad spoečny.h po]mŮ

]

íen

na popatty

vaííi

]e

b)

zpÍa.Óýáni osobni.h úda]ů zproštěni

aánek

ma]e1kÚ nezan ká
zménou v astn'ctvi nÉbo spoluvlaíň dvl piedmě1u
po] ínikem ofba od]šná od
po]rštěni,
la čjspÓUVLaínila předmétu po] íéni;
Žmónou Vaín .tvin.bo 5po uv aín'.tvlpředmětu
e po nni] po telo rm_Áné nadaP Vlaý
oo

a)

m)

oi€.házéÍna po iíovnu, zé]ména píáýo na nákadu
llody č úlmy']akÓž práVo na poíh altpoiádáni'

vzn]ko l]v 9uvsloí *škodnÓU Udá_
osti podezfuíiz Íeínélroťnu ňébo pokusu o né],
Uť nl bez zb!,teťnéhÓ Ódkadu oznámenipÓ]. ]
má pÓvnnost,

má

pov

nnÓí bez zbytečnéhoodkladu oznán i

pÓ]ittoýně

souvlÓí

Že

5e

ášá Vě. odc'zená nébo ztra.ená

pojínou Udá6li' a ý pi'padé, žérŽ
obdÍželpoJínép něniza tuto Vé. VÍáll po]lštov
né pnénlsniŽené o pimÉlenénákady pÓťebné
ý

s

pokud byá poškozena V době
doby' kdy bya na ézena'
piipadné ]é poýnen ýrá1t hodnÓtU ,bytků' potUd
V Uýedené době byá ýé. znčena;
n) nesmibtz soÚh asu poillÓvný poíoupt pohédáV'
lU na phěniz pÓi'štén1

od po]Ňné

udáoí dÓ

2'

Dá e V přlpadé pojištění odpovědnoíi po6ln1k oo
]ištěný nébo oDÍáVněná osobá
al má p@'nnÓí podlolné 5déll Že pďloréný Uplal
n lptot po iglěnému lpl mo nebo U ohíusneho Ór

1' Plýňnoí séro?um práln

gánul práVo nd náhradu llody ť UJňy V! ad l 5e
l po'ádoýane nahÍadé álP] l.ý! poíuoolal oone

l

.2' PÝmn.í \

t oo íoVnU abv
něl!lÓdnou udá Óí p o]édnd|a
b) ne5mlV připadě ňmoloudn'ho ednJn o n'hEdP

a]

Žá

d)

3'

cl

'

].

n á

po{nnoí ozndňi poJnÓlné ne]po,dé'

z

ll pÓ].tnl

vnnoí Uve'lénéV bodU l nebo 2lohotoa]anl! nphn
da!' pov nnoí Uledéné V DPP l ebo Urédnané V p.
a)
b)

5'

ínéplněni

5.

ma po|!

o(na p'3vo odmjnout oÓ]5tne olĎén Ťň'o.dm
nulm po]dénlne.a. ká
Pol šlovna má pÓviunoí]
a) pÓ slonaéni šetlénl nutnéhÓ k
a loódhJ poýnl o pn 5ddL;y5edl! Ó5obé'
llefo Uplatnla pralo na oo|ínéDnén Na ?adn!
této osoby po]'štovná V oisemné íormézdůV.nii
VÉpo] íného p/nĚni' poplipadě dŮýod eho od

'.

lén' ryŽadu]ip&nnoÚ lo|ňU
PisemnouÍÓmunelt'aduje:

2'

a)

bl

nentsll dá P'ylalc
lvpncnn

n.ll idrea

l

k d.n

dalé.prdÝné' .nt ndL] ram.L phtn !h Pd
nán Ulede'/(hVbÓL]u21ohÓloťánLunPDrcmnolfn"
mou]alélo ! dJš plaln ednán Vúť poiÁbfé,lfure
0
,něnÝ p!6tne sfioUry náÚlrem Johod/
'É\rĎem
poÉiéínPbo nJwhem ineho d\Óuííanné .
o zanlU
p'ávn ho]edndn lvla ( ho ý po] ýén' Tálo,1/ neF
ým.
nyná/h polínllaF pilalVoldmr lU ld! éoo nn'lÓ'

1'

P

2'

ýn]l pÓ]ýPn/

nameni lýka]i.l le po] íĚni Taloýé nepiséhné ozná
mén 5e poýa'u]e za p átně Uť něné, pokud poillbýnd

6'
7'

Práýn']ednáningb. oznáménjobÝŽénéV ořlÓŽe PlPkÍÓ
ndé zpú!,y Ve íoÍmáru pd1 nebÓ lném obdobném fÓÍmá
lu l ten doýa tďné . b€zpé(UjP J.hÓ ob5ah !ÍÓl' zméné

f,

považu e ra

p'€mnÓí

Plavn ]ed.Jn !,ldJ. se po
5 edlÝ pynoul ze?al|Óý

úl

Voblaý por'ltÓ!;.fo'

V pllpadé néshodv
o pl!{iné nebÓ roz-ahu V7n l é š| od} n.bo o
W! po|n.
něhoplnén mohoudohodnoUl zetVrobud.i'íen;V..
ny rzenň e'peíU Rzen e'DeíÚ;nuze bú Íox/.no

oíd'n Dledpo||ad} [n l u pra,J na pÓ!íné olnén
zásady lizeniéxpenů
a)
pr\émné
ednoho er'pédd' lte_
ry VÚ. nl nesň mit zádné zald,lý á nenron.nó
onén nlolmu]edruhÓU ýranu Nam fu trol 60
nd

u.

b

Ite t ma lorhodny hlas V oloddéneshÓd!
P'pe I ur.en opr nénou osÓbou a oÓÁňm.
zp d.Ú zn.]c.lv pos!dPl o \parny.h Ó'ail a.h

'j)

v psemné toímépotýrdi' že oznámeniobdrže a n.hr
ý začne .hovát Ve shodě s nlm
ua nepGemnou lormu se poýážlie pÓdániučnéné je
donlll na leléíÓnn m . s e po]'í

' pÓmo.i é él ton ![ého
zréném,
ho na of.a nrh Webov}Lh íianla.h po]ltÓmý nebU
elel'rcnrly na eellÍÓndoU ddresu !ÓÉ(oÝn\ l l.

ofba a pÓ]ío,na ý

l4di ídm

c pen po5ud.l odeVŽJB' záÍÓvei] pÓJíoÝne
]eí Ee sé záVéry é^DeňúÓd
-ebé {i pié']á po]líolna Óba posudlv e^!énov
\ rozhodnJm ha\ém Ten Íozhodne o soÓrn!.b

ojaJa.h a odelzda *o ..todrur

ej

3'

o

4'

5 Íozhodným h asem

'
' Ó0'á'L Lopld'' o'ob'''|

VPPMo P

DPP a Uredfune po tshou

lfi

ouvou

d"U

d

+

''

'
o".;,]no_'

'hnt\ib

/ !a,:n

/rl'r'

,' zpršténlňlcnlivo'ti, zno.n.nt
z polišl
uzaýřéním po]istné
poistni[
. p'o p'ó"a ' ..'smlouw
lo-'" '"i. --. '. " " '
zd' Lp'lP ' ' Do
'' 1i;;'' '; pol '
'"d" Óq"'
n1 ŤÓo'p'o
n''/é'''o
''zo.h'.nn'' '',':
l..J" /o!'o'll",",re-' _".':;";'' ; ďJ
d/d'c'o' po'
oo'' 'o' m'aén..I
'o'n' Íé5p
b) zmocňU'e poiíbvnu,
í poýéřenou osobÚ i náklá
ve Vš{h;jzenÍ.h problha]icřh V buý5oí se ii. poltl
l'o oo
oo'. P d
'r! p"p"dne | ,,h 'J,eon.n 'ÓUdn.h
or"on

3' \J"u'"d"

r. o ,,r .do,"

r

oo

poo."o..,,.i
(od r.r

'e 'oun" '

výkl.d
u

p
d" o..

ý/FÓ''é' | .

pojútnila

'/d1' n.do'

U

vJd

clánek

po
zd'

'0 Pojnú
'poléčný.h

' lé'ioVoPVo'P. ' d'd'

''!' t DPo" pó'\'"r-|oL'.
í. Áutonáli.koupolongaí
dluru]e se Ó

2' lnd.ken

nP

da! pqínýlol

lportebitélrký.h .
de,-pÓr/ebtělslJ.h!én,bo2.sUzeb

llery]elere

3' lndéEm .én prúm}slový.h vyrcbd

se lÓzum h'

de! cén prumy4oýých V'lob.U llery le aelé|ňoun
'

4.
5.

|ndéx€m .én llávébn i.h
'ébn-'h oA' Ó'D d'Ab'

dě l se rÓŽUmi

5.Í
ndél.éní' ]

Náhodilou Udál6Í se
udáoí' LléÍá e mÓhJ
'd. ' 'ozJn
ooÓ"l..n oo' en ' b"
íane nebo nen' znáňadobd e]ho ýzn'lu L na+ái.
""
zcPla né.elanéa náh e Nahod !u UdalÓí];Pn Úr]o l /o1 ob-. oÓ': r
'.e'en.bo
' londn
' '"b"/p"('1
V dŮs edlU Umy\ ného
nebo UmÉnéhoooď
po] leneho nebo ÓpÍávnéné o'by

l
r.

pirpa'hé

osÓbv z q.h podnétu' nebo ]ednán m,
'né
o l lPÍem lvtoosoby
vědé ý

6' sázéb.íkénpopláúúse

lÓzumi séznam Úhrad ,
V}blané \Uzb} poíy.ovane pÓ'stovnÓu RozhÓdno l
]é výle pÓdle Ý,ébn lÚ p álneho V den Ó/ÓFdén
-*l

híádiÍoněžrov

ÁDénmejpéíůnéÉÓudoLé"aprau apounnost oá.
tstoln} a oprálnéné o,obv íanovéíé
olavn m ďPid

ý

'

p.-e. znp ,.a

5ouhla5, aby by konta[tován e]ekilÓni.kol
mou v zá e2trÓýech Lyla].'ch \e drVé \ ednj

oo,storng

odchylně od bodu 2 toholoťánku lé Úohou ÓÓráVné_
nJ o5oba á po]liÓVnd nd osobé aoeÍta 5 rzhÓdnýn
h em dohodnout plňÓ 5 tm enaldd\ná.nnon

epena

'oar:

e) plÓpiipadsdélenÍélelrron.kéh; konlakl ] r

opravněné osÓbé'
'
Ia2dá nrana hrad nal ady ýého e'péna nálladý
nd .nno\t é'peda s rozhodným haam hlad rov

toholÓ

."ti..so.

po sň/'ti n.bo zániku

"d

2lÓhoto aánku repisemnou íormou Jaiéko V daši

''

oplalnéna

o.otrn.'Ldd.t,

'
o''l
Dlále 5dopo\'Óí41'o?-'€
dnul
"l]ó . o p'á.' p' fup ' 6@ f .od l'ii";

t
\e?namtr

wai..h'

vPdom,eooínnut oíaůr.hdohi

'.'l

Řízeníéxpértú

.l

Óu

berena

sdé enylh osobn Lh uda|ú bude oÓlazováno

'".o,

d

bé é'pPda,e 4neý pred zhá Pn m rch;ťnnoí
lr) !rčPnieIpeí \e d!hodnÓ! na osÓbé1rethÓ e^.et

a lpravnéná osoba Éou ddlé oorjs

pnen pÍa! d po! nnoíl ? ni!,yp

Ú

aláněk 8

pÍá'n ]ennán po]llÓvný ! p-emné
|oménébopofo2en po]ílvnyopÍ et'navtu oo ýn
Jd \ p'ýmne foÍmé
Po

pjemnoí

mout hle.] \e nJ pEemnor ]dlo na dofuae
nou dnem !e llelem bJ o É] DÍ et odéDleno néb.l

dd'éulmélňo,non \é s]e|m ÓbÝlrem

do'uřenosouh|asne

4'

ne_l' adresat

U pÍ

ínéudá oý,

oznáménipo]

Polýn

odm

ádF

'

7ri?003,b o 4hŤ! ooo'..,: p.,,,".e."
.l7d
' ('rc\
J.' o\ď:-,"",''
'' o'] / L- lnÁ
't €. :;
1 ' o.
'"m 'nán' o/Ó dd]\' n Ž.'o
'.''
' ., i," *t"
-.', 4," ; h q 11" dd,e.n,
".-smloÚi'-'
Uda! nťbfne p'o uďřenl po''íné

otéhnoí]sézmi

3'

* -:""

"""
";^'ř;,:^;s'."''.
p;..".".'("i,il

"
ú']a]Ů poj'no\''é ]e dÓhroloné
avlal v l
VP l leÍémJe pqštovfu Do\ nna lúo Uda

-"-

pBtnactv píacoln' dPn poÓd-an'
D;eň'
doruaoýdné na élclkonlrn" adp('
5e povážu]e za doÍUčénÓu dneň eiilro Ólesláni ÓdP
siaté ém' kdyžddr.sál nemé moŽňoí 5e 5 obsáhem

"^-,_h..p'
.. .pi;.
"oo
..d'Á'p",

'p'ó o'ol

ó'Jf,ixe"i pqit
p'", '
"' " "i'ňij.i s-'Ó'^'
ru '"lo'"'; '". "';o":;;ó.
b' nýL P 2é c pouas tom 4 poslýtnut .

Úaena
Ósobá

noí odes'atee

Pit

o"'é

,

ýehoÓpcnén| pÍ,fup

Íá'U pal

nl

oŽnámPn -menl |ména nebÓ pr'mgn po|nnla'
.P5p pÓ]ilěnehÓ' zmény pojtoln' adÍe-v !elřÓ.

\.hlanlý orh]á\

omUViP|néh! du
lodu poý nnoý \dé L zménv a o?n
nébo elektonckou adres!, považÚ]é 5e totÓ iPdnáni
za zmařéni doi]ll á pisemnoí dorutoun; * i'*m'
niadÍésu 5e pÓVaŽU/e Eá doručénou lřďitrÍJnld."
po Ódesánl' bya !šal od6ána M ad;sÚ V ném

oŽ l '

clánék 6
Forny právníCh jednání á oznáméní
Ve(leÍlpla|n'Fdnán ]al02 oznamPn
apoÉ

l'

J'

íebo pled

sé d. datové
md sÓhledem na ro3dl'

ýhranly e do

'

p

pqli""íd;i
"
ó' o'. "ilhéň;;l;
lbf
/d'|"

sňlUln' -1lal oU poUzaVFn pÓ]'ínesí l.u
vt nebo zŇténou ' sou|adU. pllVnm'oledoÍ
ploílédndúň Pel lon.le polty naelélÍonrlo!

7' Pol!í]néltéÍásmUVnírana LPz

ňítnUti]

'

"-''
p;;J,
- . .t'""'';;
' o. 4 ;"/.,\ '"

,'-

adÍPsy'mdsezaLo ŽPpo{LÓln ad'éfu eadE; lb
E odes á'e' znáňa na zJlládé Jého
';ín'ho zlnén
pÍovédénPhov\ouadu s praln'ň pÍedp
!

b) do l5dnúodédnP+on.en letÍén poíý1nouloÓ'
]ýné pnénl nen' ] ! DPPUvédeno nebu t oo'{né
ýn.U!é U]édnano
'nal
.) na ŽádÓn VÍállpojdnlkov/'
po|šlénémudÓkladv
k1eré po] š1oVĎé zaía

.m' po']mlnlý zálÓna.

a ,,.

ýá1u, pak patná.tý pra.ovni den oÓ odesláni Ňeni_r
uPdnánÓ |nal !(U]e dllh lalo
obtť. ná zas la dopoÍUrena ,as ll a apÓd)ode\ 3l;
smluvniííany ]sou poýnny s bez zb!1éČnéhoÓdl]i
du \délt rméný
"elléry.|r í !je(n
dÓíuao.ánid oznáň
t\ navzá'em \
nPbo e|É| rondÓu adlěU Týo z
\mlU!n ítanéU.nné ]ál m |e ] bý ý 5dé]cnv PolUd má
odé\ e dÚv.dnou po.lrvbnÓst o

4. Poluli poLhl po]íénynébo op'avnéna o\Óba
' uvedene ! bodu I Dsm tu nebo hr nphn
po!nno-r
!bodu2psm bl'.jnebo dl lohotoa]ánlU,

]

F
' l| ' DpoU'é

0,,. ' ,

poslÝlÓva(ee.ér

Plelttoncl.! áiFs

dénpoodésán bý]a l' 6al odeíaMná"d""]"

l

onnoíta.háo9tl sóuvisejk(h

'rl''' 'n

ruiena dnem ldy by]a doru.ená do
o"".r]'-r,
ad'ésála ! pÓ.hybno k.hse ňá za 'u& d.'.-;
dnem ]e]lhÓ odeíáni odeíatelem
'o "
Ptremnoí odP5dn3 na pollÓVn adrésu s WU2 t'm o Ó
vozovaFP po9Óvnch ílreb e dÓru.ena;"em d;
v po.h),bnoíé.lr -e ňá za to' :e oolla vet ot-""'

bhoio

pi méřéně 5niŽt.
ná náh.adu 3ž do Výše ]iŽ pos[}1nuréhÓ po]stného
pněn p'!l o\obé |tP á pounno\t Dorus a sD.
e.né d neÍozd lné s n rP ndhÍadé Dounen ;o.
|ýnil nepÓláze l/ ,É nemoh ]ednan rc'o osobý
pÓ]

zpl.{ovanl olobnrb udái.i pb u(ely

Pismnon doruaovaná na é]eklíonckou adÍéíJé .l.

po úténynebo oplavnena osoba po.

6lne 5mouvé má pol lÍoýna pod|e zavazno\L

alredb!anehÓ

\ Uzeb na

oldňž'lem ldy

a'

í m lčeň livo'ti. zmftněnl

!ié do !;bvé

ťeným eéljron!lyfi podp em,
s ryu2úň proloŽÓvalPe oo9tolnLh íu7eh a no.
'
loÝn' ádresÚ ná nŽ -g \muvn lom zan""
denÓU V poEtnP smlÓuvé olÓliŽbhA \dAbn"

lkd

'é
5(e pléd Jonléh po]nného lolu alluain udďe
rozhodnP p Ó ýanoven' vyle poLtnélro

PorU

\ďe|né datore

PEemnUý dodána do dalove

'llolnv p/oh/čeci hůly
]a1prcdouŽéninebo íáýeni
D;áVa

n

.b, i""o o'oo'

drUlrou

rozhÓdnUh pi' lU\nych ÓÍqanů,
l léÍése lvlá ndhÍady š|.dy a U]mV ma !oúnnoý
\é \/a5 odvÓ
nebÓ p.datodpol pol Ud ! od'o|a!
húténéÓbdtr J]n} poIyn Ód poi{LoVnv'
nesm bez -ouhlá5u po
swn edMn'ne._

el

-m]UVn íanydolUaUJ

zproště

osobnňíy|Ú éi(h oledJnma o'évzPiň

l'láinch

ptozňe\ldn prot

na náhradU škody t Ú]hV;

p|

(] p'oířdn'.lVm

lmii an]zápiič n t!-ydáni6ŽludkÚ olo uznán1néb.

d)

1'

d oU pod;bu

e el |ron

bl prc'tedn'r m

škodý ť úlmy z po]útné Udáoí;be. souh ásU po.
] štÓVny Uzavlit dohodu o na/Óýíáni nebÓ umoŽn]I
Uznjni dluhU ýjakéko|rv Íolňé,
nP\m' ! rzPnl o l áhradé slod! a Urhv ze llodne
UdaÓí' bez sÓUha-Ú
onáloýnánl' nesm' se ŽáVáz k njhradě Órom]a.nó
pÓhledáýký nebo ]' Uhrad(, nesmi u2áýřit oudni

.0.-*"cl'"::[i.n oo"io.

]ednán' nebÓ oznamen' fo

a]'.' sP po]'{tén,l téréJe nap!áno a oodeosanÓ M']7e

fit ínnou nebo

polÝnú polllovn, d na v}zu pÓler

d

-!F

Článek

Dořučováni pisémnoirí
'

7'

paňovanéíuzb!

slodnou Událoíl \" !_

l

'
é'' 1e."

,.

ě ^.É -',- l
ÝŽn{Ú.l). l

dd,Gt
'
šloddal u]maa l krá by moh a 'bÝ.tdL]vÓdem
!o 'o pÓ' ''1P p'
'o.lo, F o
Vánd V léLhloVPPMo P ýDPPnebo' po

é ýe

'l;^.
lno'.to*o

l
!
I

'

4.

Uvedeno nebo V poj]íné sm|ouvé Urédná.
vnabu]e 5e po] íěni na Vé. hňÓtné movté
kt€ré FoU UVédéíyVpo,]íné 5m ouvé]ed
nebÓ JJlo součástl vymezenélro subÓru 1da€

b)

DPP

VztahuJe na plédňét pÓ]

5e

íéni:

/anosU JE
po]giéneho uvedeného
ť 2?//2n qo'.!h.!'
élvlaín' oFdmétDo 1t.nJ

aJopodll.ry po]'1tény Ulgdény ! pÓ]stne smoU!é po
1p@jnnosílÍďU ÚŽiýá nébÓ rel převzal na zálad. pnemné
:epodÓbuJ,moual.' oredméloo 1téní)'dLléryE5ouG5ne
]pfudput. i @Úlné smowé Óm.á. alo
'.z
lorrylnurrt '

:1':,'4

Pol ýná hÓdnÓlá le ne]vyššimožná maré'kÓvJ úrma'
klerá múie v dů5edlu pÓ]íné Jdá ost' naíat Poi'í.
noÚ hÓdnÓiu ze !-y]ád;it zpúsob.m dáP íanoveným

d) ] ným zpúbbem lterýpodepo ínéhonebezoeči
a dÍUh! pfudmétu poištěni nebo loubÓru 9lónovi

5.
6'

DPP nebozpŮsÓbém

po]istn rlery
pre
trrel poĎrcn
lleÍy oy
býlpre
ni]'_'rme,eninepati pro pledměl
a]dP;;l:i z mna pol(lén na dÓb! nézbýnA nUinou v dŮ\ ed.
nÉ sffd; l li rebÓ bézpÍÓýredné hÍo/. po El né UdálÓ'l
Článek l3

iédnJ po]

ínou událoí F poýaŽU. pÓ níá udáoí'
přičny ]ednohÓ

pÓinéniá

V

pÓ]

ínéhonebezpeči

4'

1.

PÍáVo

3'

patným lé dí ýzn kU oo útné Udá oíi
Po|Ud by po]Ňnou Udá Óíi předmě1 po] š1ěni potkÓ.
z.n, ýznká ÓpÍáýněné osobé práVo' nénil' v DPP uve
deno nebÓ V pÓ] ínésmlouvě U]ednáno ]inak, aby ]i

b) při

Či

o
4.

(zhotoýeni) novélro předmélu poi'{těni ste]ného
dÍUhU' kval ty á 1echni.lý.h pJrametrů V dobé béz
pÍoíředně před po]ntnÓu udáoíi' snÉenou o ča.
lovou .enu ]eho pouŽtený.h zbyrkÚ a o časovou

tyna ožene s ]eilm souhasem

5.

]e ioplávněnáoobav době pÓrníé udá]oí p|át.em

pl_.dňě1po]'íěni určený]ednol vé nebÓ VsÓUbÓru;
b) l'm(u poFného pnénl ÚJédnaného V po]dné

Do istnik

Výk qédnané pojnné ťáÍly má prc každý plédmél
pÓi

ínéhodnotě

sé lvédená daň

Člá.ékí3

1'

ínéaástly' Jákož lmitu po]í

přdáíé hodnoly IDPH)' potom

nezahrnUJé dÓ pÓ]ktného p něni

za<h raň

oÝa.í íá klády
hornihranr polínéhÓ pl

Po]GťÓVna nád Urédnanou

a)

nal]ady

a_ pÓ] 9tná smouva Uavřéna sé zře1elem k bUdoU.'mU
podn kán' nébÓ l néňu bldou.imU zá]mÚ, kteÍý nevzn kne,
nenipo]ínik poýnén pal1 po)]íné; pojíovna má všal
práVo ná pnméienou odměnu Nén' v po]ďné smlÓÚvě
u]ednánoJinak' Výle odměny ť ni 5 % z pÓ] íného

l

Článét2í

výklad poimú
adová UslanÓVéni 5e Vaahuí k poiňúfi použ

Talo výk
tým V té.hto VPPMo P v navázuii.i.h DPP nebo

nákady, ktérépo] ínil' poiLštěný nebo opráVnéná
osoba úČelněa pnmďéně !.yná ožl pii odvraceni
béŽpÍoíředněhrcz'.i poj ínéUdáoí' názňir.fěni
nállédkŮ lž nasta é pol ínéudáos1 nébÓ prÓ1Ó'

V pÓ]

ýné

V ]edno1ivých DPP mohÓu bÍ dá e uvedena dÓp něninebo
Výl!ky lýkáljci 5e tě.lrto po]mÓ a Úýédény po]mydalši

1' (asovo!..nóu

2'

sé louumi(ena ktelÓu ňě piedměl
po]ištěni bezproílédně pled po] ínoU Udáoíl;ýanovi
s.z nÓýéceny předmělu po]š1éni pličemŽ se ořhlíŽ'ko
íupn opÓtlébeni nebo jnému znehodnÓ.énia nebo
le 7hodnocenl plédmětu po]ištěni, k němÚŽ do!Ó]eho
opÍavou' modern zaci néboi'nýh zp')sobem

xrupobilÍm Q lÓzumi]e' pr kterém kÓUlky edu rúz
ného tvaÍU, ve
V

koí' hňÓ1no5t

a huíotý vytvÓléné

a1mÓíéře dopada]i na pledmět pÓ]'šténi

Za poškozeni nebo znteni předmě1u pÓjliéni lÍupo
b tim 5e povaŽU]e lakové pÓškozeninebo zn lenÍ pféd
mětu pÓ]ištěni' k němuŽ doš o:
a) píimým působéiiň kupobili;
b) v přičlnné souýsÓí s tiň, že lrupob t' pÓtkÓd Ó
dÓsud beaadné a

íunkčničáýináVby

3'

Maxjmálnin rcčnlň plněnín (l'/RP) sé lÓzufii |roÍni
hÍáí.e úhÍnu vyplacPný.h pÓjíný.h ploénl ze všé.h
pol íný.h Jdáloíi naía ých V pÍůbéhujednohopol í'

4.

NovÓu.€nou

Vypla1ln:šlz lve

(neopolřébÓVánéhÓ) předmétu po] štěni' nebo ná_
k adům vynaožený.h pÓ ltěnýh na yýÍobu (zho
tÓVéňi) nového ďedmětu polšlěniíqnéhÓ dÍUhu'
kva tý á té.hn.ký.h parome1rů v dobé bezoíÓ.
íře'Jně před po]istnou Udáoíi, sn'Ženou o čáíku
ÓdpÓVida]i(i 5tupn opolřebeni a]lnému ŽnéhodnG
.eniV dobé béŽpÍÓíředně pied pojínou Údáloý]
a dále sniŽenou o časoýou.énJrého pouŽilený.h
Žbytků a o ťósovou cenu]eho zby]éčáí'PÓ]Étovna
Vypbn nŽn Ž Uvédéný.h čáíe[]
př pojštěnina obq]kou.énU' zpúsobem, k1eÚ pod'
e políného nebezpeťia dluhÚ plédmětu pojríéni
]é Uvédéň v DPP nebo u]ednán ý pol ínésm ouv_Á

dáné Ž

éíce
ad ] p né \.4'

By

se rozuml.éna Ža kler.u 7P V dáném
mlstě a ťasé nérný nebo ýovnatelný přédffét po
ni znovÚ pořldtr lalo nový neopoťebovaný Íéjdého

ilé

a té.hnic[ý(h parametrŮ ]épredmělén pÓi'štěni íavfu, mzuml sé F]i novou .e
nou.ena nové íaVby' kteÍou ]e třeba obvyklé VynaloŽt
dÍUhU' úČelu'kva ty

přnéťénýmnákladúm na ,novupolizéňi nÓVého
'.i

.)

nnoí nah

Článel20

b) př po]Štěnina časovo!.enu' aáíku odpovida

po]ínéťáíky J]édnanéV polínésm]ouýě pío

pÓr]léninebosouboÍodpovidatréhÓ

Po lÍovnd ňá pÓ

BUdoUcí poii'tný zájém

pol íné|ro nebezpéď á druhu pfudmětu polríěnllé
Uvéden V DPP nebo u]ednán V pÓjis1íé lhlouvě

'
nojnak'
aby]1prrirtÓVna !1p al a
po] š1ěni na noVÓU.eíU' ťáítu odpoýida]ld
plhěřeným nálladL]m na znÓVupÓlizeni nového
(neopÓÍébÓVáného) předmě1u poiiněnl, nébo
ná[ladl]m Wna ožéný.hpo] Š1énýmna ri'obu

poiiíné čá'tky a limi!ý poiistného plněni

V}nakládá

opráVněná ÓsÓba se podií na poi]ýném p něniz kaŽdé oo.
UJednanou v po]]íné sň oUýé ]ako

le

zbyéťáíPo]ištovna

5

]ínéudáoí táíkÓu

a) př

Článék r5

]e vždy n žŠičáíka.

ťarvou .enu, čáíkUÓdpovidali.i

předmé1u po] štěni' snDénÓU Ó částku odpovida]ic'
íÚpn Ópo1fubeni a Jlného znehodno.éíi V době
bezproílédnĚ pléd po] Ínou udá
a dá é sniže
nou o Časovou cenu pourte]íých zb'1lů jeho na'
hÍazÓVJných čáíiPo štovna posknné nákady na
opraýu né]výlédo ]eho časovéceny ý dobé bézpÍo
íředné před po]ktnÓ! UdáLosti sniŽené o ťaovou
.éíueho zbý|é ťáí]
př po] něn' ná Óblfk ou .enu' způsobom, ktéÍýpÓd

cenu ]éhÓ

souvtlÓí

nim zach.aňovafth nák ádůlkodu' po] šíÓVna pÓslylne
náhládu za tu1o škodu ne]V}'šé v
l00 000 Kč

5poluúaa'l

Pokud byl pojýnÓU Udá o5tipředmět po]Gténlrn ťén,
od. zen nebo nra.en, Vrn ká ÓpÍáVĎéné osobě práVo,
n.nl. V DPP uvedeno nebo ý po] ínésm ÓUVě U]edná

rďUd ]é pÓllténi srednáno pÍo rymezený oubo'' lzé
Ý DPP u!ést nebo V po]dné smlouvf Urédnat'
ý po
jŠténinedahÚje na nékté'éplédňé1y po,išlěni'el1eré by
jrÉi ým .haláktéÉňdo po]LŠlěnéhosouboru náléžéy

Po]trlnéphénijeomezenohÓlnihÍán'.i HoÍnilrÍan.e
]e íanovenJ po]istnÓU čáíkounebo Imnem po]Ňné_
hÓ plnéni PÓ]ištovna posly1ne po]6lné pnéni ňáx

pÓrištěni na

oí'

Htni(. poiistného Plnéní' poji'iné hodnot'

''

ťáíku odpovida]i.i

přměřeným nákadůň na oD.aVU DoškozenéhÓ

nl]é pÓ]ííép
škody vzn klé V Uvedéné lhÚtě
^éniza
omezeno čáíko!
mtU plněnlp|atnéhÓ před poťál
kem uv€déné lhŮý ]0dnú

ného p nénijéÓdpÓvédný

novou .enÚ,

předmětu poJišténl' snirénou o Čaovou .enu použ _
té ný.h zbytků eho nahlaŽÓýaný.h části Po ištovna
pÓskytné nák ady na opravu ne]Výš. dÓ JéhÓ nové
.eny V době béŽplÓíředně před po] ínou UdáÓíi
sniženéo novou cenu ]eho zbyé Čáí;

!dáost', heré naíay ý průběhU ]0 dnů Ód
po]ištén1 tÓho!Ó po] ínéhoneb€zpeči pro
po]
lténý plédmě1 pornéni;
'ednáni
navýšeni mlu pojdného pnénl pb 1ÓlÓ po]íné
neberpeči V plipadé Ďavýténi m'tu po] ínéhoplné

íanoýenou Výš po]

V připadÉ, ré pÓ]'ínik u1rpě V

přměléným nákadůn na opravu pÓlkÓzéného

nálady1e.lrn k] a expénů 2é záhÍán

RozhÓdU]ki

d to

rozsahu a za podmhpk Uýédený.h Ve VPPlV]o Pa DPP
nébo UJednaný.h ý po] ínésm]ouýé

á) pl po]íěni na

žšlz uve

ne]n

po] šlěn oubÓÍ, 1ýká 5e uvedený !'poČélpouze
ozén ý.h nebo olr ÍoŽén ý.h souČáíi sou bo rU

déV ŽÓVého 1rhU v}hlašovaným aéskÓU národni bankou

V přip.dě sednaného pÓistnébo nebezoeťi Dovodeň
fubo záp aVá névzn Lá pÍáVo na po]iíné plněnlra lkÓd

zó

k

po] š1ovna V pénězkh ý 1u
zemské měně Měnový pléoÓťe1 se orovádÍ kurzém

&zohledU na spÓlUpůsÓbi.i přiť nyse po]]štěn' nevzta'
h!]e na nahodlÓU sluleťnoÍ způsobenoU náslédlén
6dy kterou mé piedmět po]'íěnlj' v době uzavieni
po]šlénia k1érá mélá ť ňÓh a býl známa po] ín'kov,
porně^éí]Unebo oprávněné oobé be, ohlédu na 1Ó'

2'

pol

le použ]e

clánek 19

2' Pojínépnénl pÓlkytne

iednom souv6]ém čaÝ

lypá.ené za plá. plésťál v noc, Ve dne.h
pn.ďnlhÓ VÓíá á pracoýniho kidu' eipresni pllplal.
lý elgďé dodáV[y náhradni.h dil] a.éíoVnináhÍády

4

]e
3'

plipl.1ky

l'

PrÓ výpoťet náhíady nákladÚ

oprávnénáo'oba

zpoJšténidéVzniká právo na pojínép nénlŽa népli
né škody vŠeho druhu (např U!ý výdělél, ulý zsk,
poluly' manka' némo'nÓí použiva1 předmět po]ištéď) a Ža Ved qli Výohy (elpresni přip]atky ]akéhÓkÓlV
druhu nákady práVn'ho zaíoupéniapÓd) Tam, kde
oprálněné osoběvznilá práVo na náhradu pnměřený.h
íálád'l ná opravu nebo na znovupořizénl pfudmélu
pojšlěni nebo na výrobu novéhÓ p/edňé1u po] Štěni
Ý do přmélený.h nákladú no opravu, znovlpořiz.nl
íÉbonávýÍobu noýého předmélU pol š1éninéŽahÍnuli

'

oí

opláVnénÓU oDbou ]e Vlaínik pfédmělu poištěni, neía
novl.l pránl pledpisy ]inak nebo n€nl. V DPP uvedeno
nebo v po]Ňné lmlÓUvě ujednánoj]nak'

7poJíěninéVrnká pÍáVÓ na pojínépnén'za škody
Úle v pličinné souv6oí s naslalou poi'inÓU Udá
loíi' neni Ve VPPMo'e DPP ÚVédéno nebo V po útné

n€

]

něni prc předmět po] nén' a po] ínénebezpďl z néhoŽ
po] íná !dá
bezpíGťodné hÍÓz]a' úhÍnem neJVÉé
] 000 000 Xa' néniLL V pojis1né 5m ouvé U]édnáno jinal

oUVě lze pÍo pÓJiiná nebezpeťi'ednal
lm t pÓinňého pLněni]ako mar ma nilÓčniplnénj(dá e

clánek'17
Poji3tnéplnéní
na po|ínéplíénivzn ká ooÍáVnénéÓsÓbě'

l

Po]štdna poskytné náhradu nákladů nérvÉédo ]0 %
Ž ť&tly po5k'1nuléhÓ porínéhop něni prÓ plédňél
po]itléni á po] stné nebezpeai z néhožnastala pojdná
událos! nebo do Vse 0 % z horni h'ani.é pÓr stného p

V pÓjíné sm

clánel l6

alánék 14
výluky z pojištění

a

2'

oUýé

V

Údáoíiré náhod lá udáoí q8o aná s]édna
por5tným nebezpečim, s. kleÍou jé lpojen Vznl|
nnoíipojnbvny pÓskytnÓu1 pojínép|něni' po.
nďlala v dÓbě li/áni po] něni
heÍá Eu'k]a z
! édnom mk1é

ýpo]dnélm

V pÓi(nésmlouvě zepíopl.dňétpo štěninebo 5oU.
bor Ulédná1|rtlt po]istnélro p nén1lakÓ pojllěni pNni
ho rzka PÓjšlÓVnó V připadě pqíénipfuniho rz la
neuplatňuie podpÓj šlěni

Cláne* 12

L nmz do{o nd
Í]l""'i ",n"n"" - -'"".
"dáoí
.mlouvé
Flo mElÓ pqnén
;::lj"fuadérem; rR

U]ednaným

)é p n'r p.V'nnoí (uIoŽeno! ]m Žákonem nebo oÍ
qánem ýá'nl spÍávy) odk
polkozény !Ólíěný
na]étek neboJelro zbylly, 'dt
hyq eni.kých, ekolog._
ký.h bézpéťnoíni.hdůvodů]
šlodu' kterou pojýnik V5ouvi

k Vybudován' novoíavby téhoždluhu' ročahu a kVá
ty ýdaném hi5lě' Vťetně nák adů ná zpra(ováni pro]ek.

5.

obÝýklou @.ou (ob..nou' tÍžní)s Íozumi cena' Žá
kteroÚ 2é V daném mistě a ý daĎéň čá5e íe]ný nebo

ýďnatelný předmět

s

por š|ěni Íeá ně prcdat nébÓ

loup

.énU

lÓň
aaŽu]i v,še.hny ÓlÓ íÓí kteÍémaji na
'
lV avšak dÓ reri VýŠ€ se nepmmlla i V Vý m moiádných
okonost'thU' oobni.h poměÍů pÍodáVají.ihÓ nebo kU
p!]i.iho an' ý v aáíni Óbliby
Př

Ý

6'
7'

od.i2énín 9é rczlmipřýastnénls pledmě1u

po]š1ě.

ni' ielro čáí'nebÓ éhÓ piíslušeníÝ' krádé'lýÓUoánim
nébo ]oupež'1oupeŽným plépadenim)'

oddzénÍm trádeaívloupánim

se lÓzuňi

přivlaíněni

5 piedmétU po]&énl, jého částinebojeho pltslu!énstýi
1ak,
ho peha1el zmooiljédnim zdá|e UVedPný.h

a)

'é

.)

!

doí'

do UzamaenéhÓ ňlsla po]děnise
lák, že ]e]
Ó1evřelnástÍo], kt_{é néi$u uÍťeny k ]elrÓ řádné

b) do

uzamčeného mkla pqštěnise

doíai]'nak déž

Uzamčenémisto po]íěni ot.Vlél olqlnánim ki
ťem nebo eqáně zhotoýeným dup*álém, ]éhož

a zňocni (.ádežiýoÚpániň íebo oupeŽi]

r

1

l

-_dl

do Úntovnelro ob]éliu \llezo

é

23' státo'jlnoími \é Ío,Um' pledňÉlr !.e]né nabrrlU

ne]sou UÍťeny(jeho ládnému otevíáni, J;ároveň
se do Uráňťeného ml5Ia po alěni, kdé é ú5.hovni

hodnotu' pllpádně .halaktéÍ un'iátu Vzhédém ke sVó.

U)'

lclo, ob-ah

po](lěn sP doýa nébÓ e o1eý. ndýÍ.] l]el.

ob]ekt (tézon umclén, doíal zpúsÓ6éň uvede'
ným pÓd pism a), b) nébÓ .) 1olroto bÓdu

]é předmětém po]šlěnlíaV&' rozumi sé Ód.7e
nih' kádežl VlÓUpánim pnv]aíněni s součani íaVbV
zpÚsobem př k1€Íém pa.haté| prckázana plekona|
plékóŽky n.bo !P ]i zmmnI ]Ej demontáŽl oÓUžilim
nástÍoJe n€bo

9'

mU půVodu, íáliá záimu sběíalé Ú

daného piedmětU

íěni

pÓJ

10' opoťébe.im se íÓzumi pn|oz.ný úbfek hodno1Ý

předňétu po]ištén1 2pÚ5obený íárnUtim' popř U:iýá
nim Výí opo1řebéni oV Vňu]e také ošelřovánl iebo
udrŽÓváni ďedmětU poi íěn'
11' pád.m l€bdla se lozumináraz nebÓ Žři.eni]etádJ
5 posádkÓU, ]eho ťáíl iébo ]eho nákJdu NálazéÍr
nebo ,kéíimeladla s pÓsádkou sé ÍÓzumi připad'
kdy eladÓ odíartova/Ó s posádkou, ále ý důslcdlu
událoíi, héÍá pied.házélá náÍaz! nébÓ zři(eni posád

a)

nPbo

nylh pFdm

]

a]
b]

ýh

piimopádlm nBmÚ slÓrJÍU nebo]'néh! nredmélu

přťnné sÚ'N Joí
nebo iný pledmá ooškÓd dosud béuýadné iáí
V

2''

elLVné nen' mo2no od.1ran t ÓprtsVoU' pleíÓ Bal ie
plédmAl poJ{én' pouzhny J půVodnmu uťéUlnai
l

15' Povodni se mzumlŽplaveni VĚlli.h ť menši.h Územ
ní.h .é |ú vodou, llélá se !tl] a 2 biehů ýodnl.h loků
nebÓ z brPhú nad 2 nebo llo bllhy a lr azo pfulÍh]a
nPbo Úta,púabend nah'm d nélcPla'anvm JnPn

26

l7. Poiárcmse

olren

Vébni

19 Piimym ud.rem bejlu

se

'
msiP.b;r

hl tm

ÍÝ do Udo]

21' s.souvánÍfi púdy se lÓzumi nálrlý seluv hornn.cbÓ
7Pmn 2nll, pÚsobenn qnv tace d Jy'.lán! nah I

22' souboř tr'of pFí]mety
nPbo {e nv d

JáltPl

'
pl..h

po]

ýén l]e'e

s"
nan
nebo zéfo n vzn'lé nJhVm !V.iPnm
HPol Ud o
skanisul nebo zem ny púsobenn qravtace a 'ldÍavl l
nalrl\m pÓÍu5enm dÓJhodobé'oVnováh. rplaij *
''e
d!\nA!
oo|ud I nm do\o..ru(Pll ] úozhoL]'
ho púsobeni pÍíÓdni.h a k náti.ký.hV]ýů. jištovía

V

36' zrtábu pledmélu po|l'én .euo rno ast' re ." '?z!a

ía'l

aR

zaiiueni Ďá předmét pÓ]ištéui;
V piipadé žépředmél€m po]iíěni]é navba' 1aké
:P oda /y|A|a] ( z VodÓVodn]ch ,al zgn po

b)

lin

doí ei ]q zallad!

1.

šlěnisé s]ednjýá prÓ připad právnifi předp seň
novené pov nnoí po]'!téného nahlad t
a] úimu Vzn koU inéosobéoi ubliženlnJzdravin
PoJ

b) šlodU VznikloU ]iíéosobě pÓ!kozenim znČen

a

ŽtratÓU nebo od.lzénim hmotnévé. (VčPlně
te)l kléřÓU má ta1o ÓsÓba ýe vaíni.tvi v !žÍýl
nebo I mJ oDGvnénéU sPbe z
'a[éhÓ|o|| 'nP

Předpoklad€m
Vznku práVa na pÓ ýné olněni é
k Ub ižen' na zdíav' nebÓ Úmrceni, porlozeni' zrj]čo
llátě nebo Ód.zenilrmotné !é. došlo ý době 1N.
por

'Ópná

nebo

souži výUčně k za]lléni provorus.hÓpnoí bU
doq/ (napl rdraýo1ně'te.hn.ké v}bavéíi,ohiiýa

ťéVody' kimatizačni zařlzéní)' a dá|e autďna1(ké

pld.lÝ my.ly nádÓb] d Ul.lypÍáda,
h) !n tnl plk
topnélÓ 1 temu z"budo\ane

.)

staýby

'b
vč alňatU.

a otopňý.h tě es]

kubn prpolv a ]edPn

phÉ U?llole

nelrÓ funne VodV !aétnP almaLUl

dÓ

oLlpadn

Vodo,odnm áÍzen m ne!ÓU íresn 2dbv a dP t.!p

$Ódý

Élelrolo v

dÍUhu

30. Volnýn pádem

se rozÚňi pohyb té é!a, piikt.rém Do
Čátečniry.hÓí tě esa Je nU oVá a kÍomé qÍav(alnlliv
ná 1ě|er n.půsÓbiŽádná da !isja

]í' výb!.hém.e lozÚň
\poaN.Jlli

ndlrly naJJ prn]P!
p|vnú nebo oJ

ralove

lem nLh]J'ý
n' íUíaWl 7"
.h l.i",A
^h

! Í.zpinaloý

lodl.e nenab
nád.by E powr"i" ,oerženl ]é]idístan viano"o. ,oz
9hÚ, Žé doio l náh émuvvrovnánlťaku mP7iVné.|Pm
Llrem rJá

a Vnitlkem

nádoby

TlákoVoU nádÓbÓ! 5e pro úťéýpo štěnilÓzumi u.e]e
nd luÍl.nl ]PdnotlJ sP Íenym pynPm n.bÓ nárou

í

mJJ n.dobn,

'2'

(lot.r pÓ'lUb apod)\ uzafe.ým
5 m dovo éném lir ] !d](ň nPi.. h_
záplá9ou sP
ŽplaFn pÓpmlu na lEÍénT
'oz!m
na.lraz' p/édměl
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ínéhop něni nahradi

po]

neýÍahu]e na pov'nnÓst nahrad1škodu ť

Ú]mu př ub iŽeni na zdÍavi nébÓ Usmtreni:
a) unilou na Vadnéň VýÓbk! donaném po]něnýň;
b) zoú:obenou výlobl€m klerý by Uveden doÓbéhu
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Hrani.e pojistného plněňí linity a

nebo

íaný

ínépněíipÓslyhe

lou národnibalkÓU

l Ú]ňU
sé!ÓUvánim

[n k ou na žVo1nim pÍÓí'éd'
(] Ťoť'a]i.iv ekÓlÓq.ké ú]mě
ltodá či újmá zpúsob€ná vadou výrÓbkÚ

posky1nutého po] ínéhÓ pnéni

Vý plépÓťelu nálrradyškody Č ÚlÍ]y íébo 5poluúťaí'
Drovádi kunem devlz.véhÓ thu Ýyhlaiovaným cel

šlodu

b)

oomo.ni( zoÚjob|!kodu ť UImU !n ubliŽenina zdÍavi
nebo u5mr.enipo pož tiállÓhÓ U nebo po pož1it ap
ka. ]ný.h omamnýdr, ply.hoýÓpni.lr Ó ná'!kový.h
átek' má pojšlovna pÍÓ! p.i'rlénémU plávo na přmě
lenou náhladu loho,.o zá nér pn'a, a io až do ýie

Dn ub'2.nina zdraýineb. Ujml.éíi, kl.lou ]e poiš1ě
ný pov nen nahEd 1 pÓdlé ob.cné záÝazný.h práýni.h
předpsŮ Pol ínép něni 5e po5kylne V l.ŽsahÚ píáv
ni.h pl€dp sú Upravu]i.i.h p.V'ínoí nahÍad1škodu f
ú]mu piiubižPniná zdíavinebo u5mr.enia za podňi
nel nánÓVený.h těmto VPPMo P, DPP nébo U].dna
ný.h ý po] ínésm oUVé

oíralry provádéné pÓrnéným
Ž'otni pro9tředí, ekolÓgkká Úim., éŤoz€
U]é

]eílŽe po] i1ěný Fho zdrÓ.néne. zaměínane. nebo

Pojirtné plnění

bya pledmé1em

.) zpŮsobenÓU VbÍa..m, Fsedáním,

doí

Po stné pnéíiýnanov'jako náh.ada škody ť ú]my

ý

fu htnÓtný.h movfý.h Vě.{h přezá1ý.h

ťdné ýÓci

b) ún kloÚ

2'

šlén_'ho na
by

PÓ]dténý má rovněž pÍávo, Jby za nq pol šlovna za
p an a čáíku'lterou ]e po]'itěný pÓv'nen Úhlad1z dŮ
Ýodu ručeniza sDnénipov'nnÓí l náhradé škody za
Ó$bÚ, klerou pojš1ěný nepel]vě Vyblalnébo na n] ne
ečnédohiželpř 5vé ťnnolii TatÓ úhlada bÚde
posk!'hUta pouzev ro75ahU, v]ákéň byVznlko práýo
na po] ínéplněniV přiFdé, žéby pÓ] íénýnepouž
p/ sVé č nnosti poddodava1élé a plédméhou škodu ť

Článék25

l'

pÓ]

ýzn klo práVo na p]něnize 5]ednaného pÓl !lénl
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opráýněnou osobou épÓ

povnnoi'

hÍadt]lodÚ a úmÚ ke heÍé 5e lýlo ťáitý VázoU'

oprávnéná osoba

ná poýnnoý nahrad't štodu

'] po]{éným loŽ ma]i bF pÍedměteň léhÓ záýazk!

iÓ v!é za pl.dpok adu' Že z

škody čiúimyňézi pÓjištěnými
PÓ]iltén1se dá€ nev7tahu]é ná pÓVnnoí nahrad( ško
du i úJmU piiublÉénina zdravinebo usmr.eni:
a) mezl pÓl š'éným]ednim po]'štěnim,
b) ýzn klou osobě, lterá le Vé Vyznamném ýnahu

;

dem sp.réný.h

llé

leore5Vni, exemplárni nébÓ plévenlvni.haÍak1eÍ,
za Datbý náléžéi.iv Íámcipráv z VadnéhÓ plién'
a odpÓVédnost] za pÍodleni

po]ištěný nédÓdrŽe

ná rpůsobeniVzn té ško']y;
V plipadé poíhu, 1] Upatněni pÍáVJ ía úhladu
tÓhÓ' .Ó byl pov'nen pln1 len, kdÓ by poškore.
ňénU oovlnen k náhradě š|odyÉ'Ú|ňyŽpůsobéné

.)

3' význaňnývzr.h,

{nó plněni

héÍaÝp'ojevu]e q-"ne1.kým zÍÉnam olqan[mu

b) ý dŮs.dku Vypořjdáni tlúd.ů podé rér.h úaaí'

pÍáVo ná po]istné plněn'
za po]šiÉnénuUIÓŽené pokuty nebo pÓ! nému
up alňované pokuq, pená e ť ] né plalbý kteréma]i

přédÉpsaný nebo běŽně použivaný pÓíup' resp

h)

V pl'padě pře.hodu pÍáýá pÓtkÓpn_'lro
z důvodu po]Lítelem posk}lnu1ého pqjínéhÓ pl'
íěňi nebo Vynaložený(h za.hEňoVJ.ilh nal aďl,

kiélá Vzn kla ]nak' než př Ubižén' na zdíaÝi nebo

pojíaniodpovědnoí z pÍoýÓzu VÓu d a;
l ,půobenou i nnoíi zaílatele]
]) Vzn llou na Vé.P.h, na klerý.h po]Glěný provádé

íá!Ód k !ouživáni7ainPni nÍÓen.bo ]néýěci
t) způ.obenou pÍovozeÍr elada n.bo pavida 5por
tovniho lé1áJkiho zalizoni, Vťetně ]e]L.lr í]odéÚ,
l zpúýbénÓU přenosem ýru HlV;

nák ady nebo ]'ná Výdánia pa1by Vzn

|ným.sÓbán ý$Uvisloí se íaŽenim Výrbku

}

a) pÓilíté

nahrazu]triho pÓškÓ

b) nema]él[oýoÚ úlmu, která byla u]edíJná

z

annoí polud

zený

novnu přEházi iéžpráv.

aby za ně]po] šiÓvna Eap
tits ťáýkU, k1eÍou ]e po]'ště ný povinen uhÍádÍ

na náhrádU néma]otkovéúlmy př ubiženiná rdn'
ýinébo Usmrceni' edná sé Ó nahradu za boeí
nebo zliženi 5poleťénllého Uplatněni, připadné
o náhrddu pÓllylnutoÚ osobám b izkým pÓ!kÓzénému' lleÍýbyl usm(en nebo Utpél zvlášlzáýaŽné

1] zoůsobenou polnéným pi pněni]elro pra.Óýni.h
úko]ú! pÍacovněpráýni.lr Váazi.h nébo V plimé

obednanÓJ

obíalániň á ína a.l!ýrobku

po]

P.]íénýmá lÓvnéŽpráVo'

e

3) ném4otkovou ú]mU zpúlobéíÓU , hlubé nedba
oí porušenim dÚéŽté pláVnl poýnnoí nebo
z pohnUlky rV átl zavíŽenilrodné osobé, ktéÍálÚ1Ó
kleíéneze ]
Úlmu pocluf ]ako osobni néíéíi,
nal odin1 Tat. Výluka z pojšlěni5e nev?iahu]é

b) vÍÓzsahu mimořádné (eny nébÓ.onyzýáštniobliby;
d un klou poÍUšenim plJý dUlevnilro Vlaín dVi;
d] zpú5obenou vélé]néposkytnutou níolmá.i nébo
EdoU, kté/á byla dána za odměnu
!] ! oulahu VJakém Vznillo práVÓ ná polínépněni
2 po]'Íěni odpovědnoíl pn pla.ovnim úÍazu nebo

pÓ]

'iíaoványV

Na

.

uýÍÓbkú'

Po] Štěni5P nélztahU]o na pov nnost nahÍad i:

Por!lénl5e nevnahuje na povnnon nahlad11škodu či
Úmu př] ubliženina zdravinebo Usmrceni
.1 způ5obenou úňylnénebo přeýzatou nád Íámé.

h] ! ÍozsJhu' VFkém Ýzn k o práVo na

pol iléného

éí[Uzaplatla

po]něnéhÓ na úhradu nákadú !ýedený(h ý bodu ] 1Ó
lro1očlánlJ, klélépÓ]štěnémU byypiznánypronÓdpÚr
polud ré pÓj'íovna za pojiš1ěnélro ?aplanla

Zpo]íěnineýznká

a)

výluky z poiištěnÍ

q) un k ouv 5oUV5ostisť'nnoíl, Ú které česképráVni
předp6y !kláda]i pÓvinnoí s]ednat po] néniÓdpÓ

luto

nédÓ

MÓniát á demntáž vadnéno Ýýóbku' rbž.ni výEbku
z po]&éni.evzniká plávo na poJ ínéplněni:
d) za nál ady spÓréné s démo]ci, odk zenim č défiÓn
lážipÓškozenéhočiznienéhovadnéhÓlyrobku kle
Úm bya škoda způsobéna,rakoŽ za ná k ady spo]-éné
5

škÓdná událo5t na

íanovený píáÝnlm pledpúy nebo pléVzalÓU

d'

na trlr]

da nebo dÓdáVkou oučáíeknebo iný.h

!loý.

ud o náhradé 1élo škodv ť ú ňy pl ÚbliŽeni na
nebo usmÍ.eni ÍÓzhodu]e přisUšný orqán'
, že po]stná UdllÓí naíala leprue dnéň' kdy

Má li pq'!1éný Vúčpoškozenému nebo l né o5obě práÝÓ
na Vlá.eni qp ácénéaáíky nebo sniŽeni dú.hodu nebÓ
]ného opálÓVaného plnén' č na zas1aveniieho výp
pře(házi tÓiÓ pláVÓ na po štovnu' polud 7a po] lténéhÓ

nebo ú mý akÓbý k iáhÍadé po!šlénýmnedoš o

žéýý-

íatlém, na kleÚ poJ štěný předeň UpÓzoÍn ]
h) ,oůsobenou Dř] oroel.' lÓníruk. a íaýbě e1a

ínÓu udáoíije Vzn[ pÓvnnoí po]&ěného na
Vznkou jkodu ť Ú]mÚ pli ubiŽeni na zdíJvi

f

lobék by na žádoípoškozeného pqnaným nía
oýán do ]iný(h podminek' neŽ pro které je uten,
Í) zoú5otjénÓU Výíobkém, klerý neby posuzovánzpů
!Óbém prokazu]i.im Jeho bezpéčnÓí nezb!1nou

pÍovedeni

9) zpúsobeíÓU ,á!adÓu rirobku, eýenl ]nýff

5.

škodu čl úJmU

nebo ]un(.e výÍobku byy políéným na Žádost

ýrnlloÚ lroto' Že oarameiry kval1a,

pÍo Uýedenj1ohoto výÓbkU

po]'něného z]&ěnélro soudem nebÓ spláVnim
]iÉm' léílŽez povnnost nahÍád1 Úrmu Vzn k]ou
Úobé pn UbliženinazdÍávinébo usml.eni ke k1eré
nák ady VážoU' VŽn][ Ó pláVo na poJ]íné pněni

]eílžepo]'štěný UhÍadil p.nkorenému

,ovaný.h tuntČ

polkozé éhÓ zménany' neboEn llou pÍolo,

ise Váalruie i fu ÍéqÍésnináhradu dáVek ne
VýpLa.éný.h oíqánem nemfiéí
kého po
p!]něni 'šléni
ý dŮsedku zaviněného pÍÓ1pÍávn'hÓ

u5mrceni,

a e nédÓsahujé aV

pii ub iŽeni na zd.ávi nébo Úsmí.enisám' po] šíoyna
přezkumá a zhodnÓt Všg.hny sku1elnoíi týlajd 5e
ýznlu pÍáVa ná pÓr ínéplnéni rozÝhu a Výše škody

_A)

]'né osÓbé př ÚbDenina zdravineboU!ň(en',
p lyto nákladyVáŽou' En klo pÍáVÓ na pÓ]'íné
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beaadný

d ska

5,

íl

íná pněni'lplacená

7e škodný.h Udá oý' naíaý.h
V prŮběhu ]ednoho po]'ííéhÓ ÍÓkU n.5mi píelálrnoul
ň tU' sub m tU pojstnélro p]néRi u edna
dýo násob€k
néhoV pÓ] ýn. sm oUVě pros]ednaná pojíná neb€zpéŮ
Po]

V té.hlo VPPMo P mŮže trýl íánÓýén noboÝ po]itn-Á
smouvě mÚžP býl Urédnán ročnil]mt' popi sub m't
pojínéhÓ plnéni]ako holni hrani.e po]íného p ně
ni, ktérou nesmi přesálrnout po]'íná piéniŽéBe.h
lkodný.h, resp sérový.h šLodný.h Jdá oí1 naía ý.lr

cláněk23

zě(hraňova.í náklady
íného
plíéninahíadl úa€lné ÝýnaloŽené za(hraňova.i náklá
Po] štoýna nad U]ednaný l]ň t nébo sÚblm t pol

--!rdy sDec'l'kované
nebÓJ ná

V

zákÓíllu' k!.ré poÚinlk políěný

osba ltna ož/a pň

odvÍace n i bezpJoíředně

3.

Poddolováním É .ozumi dská ťníÓí spÓčivalí.L
V houbenipodzéňíi.h ío' !a.hét, lunelŮ a obdob

5.

Poškozením F rczuňizhěna sbVJ Vě., ktéíou re ob'
jektVné ňÓ2nÓ odý/an Óp'avou nebo iaková změna
sbv! Vét' kterou ob]eklvně nenimožno odíran topra
ýou' přeÍo Všal ]e Vé. pouŽtelná l pŮvodniňU úťélJ
sé.édánínpÚdy 5e lozumi klesáni zemského povr
.hU smérem do.enÍa Žemě ý dů5edlu pú5obenipřj
.odni.lr
nebo idslé ťnnoí
'
!ésóuvánÍm púdy' zlí(éíím
s*ál nébo zemin se ro
zuml kiesáni zemského povr.hu V dŮíedku pŮsobeni
přiÍodni(h 5i nebo Ld5ké čiínÓn'

hrozic' po]stné udáoí nebo na zmirnéni íásléd[ůr
nebo
naíaléporstné UdálÓý'' nérvýié!'šak 2 %
'mtU
po]istné
sUb imlU Uiédnaného V po] ínésm oUVě pro

'

nebezpeči lterélro se za.hraňova.i nákady týk4i

?'
3.

zachÍai1ováci Ďá[ády na zá.hlan! ŽLvota nebo zdravi
Ósob nahradipo] štoýna ne]výše do 30 % imtu nebo
subl m tu po] ínéhoplnéni

V připádé' žépÓrntnk' pÓ] íěný nebo jná osoba u1ř
péla V souvnoí 5 vynalládánim zachlaňova.i.h ná
kadr]škodu' Do 91oýna pÓsklrné náhÍádUŽa tÚtÓllo.
du néruýšéV ťán.e r00 000 Kč
Po] š1ovna ]e

povinna nalrrad t

loŽef,é s ]elim 5ouh

aséfi

V

p né Výš nék ady !,yíá
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spoluúaá9t
šlénýsé pÓdllna políném plněni

z kaŽdé škodné Udá
Óí ťáíkou J]édnanou V po]líné sm ouvé ]ako spo]uúČaí
Ná po] ínémplněn' ze sér oVé škodné udá ostise po]š1éný
pod'lspo uúlaíi]en]ednoU' bez oh edu ná poťétlkÓdný.h
V lámc ledné jkÓdné Udá Óí' p néno
událoíi V 5éri
z Vi.e pojíný(h nebezpeči, pÓdi' lé pÓr štěný na po]finém
Po]

]e

o

něni ze ŠkodnéUdáÓí nérvýš]iÚ ednanou lpoluúčaíi

1.

Článeklo
vý{ad pojmú

od.iuénln sé lozuml pnvastněnis .zivě., jeji ťáí
nébo]e]lho při5 ÚšenívikrádeŽ' nebo loupeži( oupež

2' opolíeb.nin věci

se Íozumi pi rzéný ubytél hÓdnoly
věc zpŮ5obený náÍnUtln' J'iýánlm, zan€dbánim údrŽby

9'

za osob0, která le Ve
ňU Ý pÓvážUÉ:

;)

drobu, p'odeja d íÍbU(iÍobkú' nebo že ]yzi(ká
nebo právn .ká oÚba po po] štěného ť nná úmy\lně né
dodže a iníruk.e a potyny pÓ] šlěnéhÓ, léhÓ sta1utár
niho záíUple nébo kompelénhlho řídklho pÍa.ovnika

se Íozumjía! kdý poišléný ná hmÓ|
nou mov 1ou vé. vé !Vé ňÓ.ia má mÓŽnÓí UŽlvat ]e]i

Užíváíímvěd

lt_ÁnéhÓ nébo osoba'

Čnnoí5poeČně s polšlěným

klélár

na zák

óda

sd'ÚŽ.ní rjimanŽ., req út rovaný p ďtnl
zene( ť piibuzný V ladé pliňé nébo oí!
Žie se 5poleťnikem Ve 5poleťnédomá(noí
pÓdi'laté ský sÚbjékt, V_. kté'ém má po] íl|
osoba uvedená V pism a)a b)lohotÓ bÓď
novou majelkoýou úťaía to V plipad-á' t
lčenémpÓdn'latélkém lub]ékiu má mrř
účanýi.e té.lrto osob ruča5né, Éro/
sÓuťél ]ér.h n]a]étkÓVých účaí']
podnlate5[ý subjelt, [terý má větŠnovou
koýou účaív podnkaleském subjektu I
pol'něnýň z lÓho1o pÓr šténi
Ó

.)

sobena úm}slným lonánim nebo úmt líýfi ÓpÓfiénu
tim, ze svéýoe' 5tiíebo škodol'bÓsI , lt_{é Žé pl čkl po.

p'Ó

manže, re q strova ný pa rl ne. souÍozenq l
V ladé přlmé coba Žii.i s po štěným {|
doňá.noí, člen Íod ny zÚťáíněný ná p{

b) spÓéČílk pÓl

šlodačiújmáiézpúsb.naúmy9lnějeí že bya způ

rltěnéňU' réhÓ ŽaméínanÚ, ]eho statu1árnlmU záíUp.
nébo kompetenlnim! lidi.imÚ pra.oýnikď', nebo ]edná
nim' o k1erem i]^o osoby Vědě y Př dodávká(h !é.i nébÓ
ořidodáVtá(h pÍaci e škodá ť'ÚiňáŽpůsÓbéna úmysné
láké 1éhdy' kdy' po]iíéný ]eho íatÚtá rn i ástu p.e nebo
kom p.lenh l říd i.i pra.ovni* Védélo záVadá.h Vé.i nebo
íUŽeb' skoda Č újma ,e zpÚsobena ú yl né talé téhdy'
eíližepúVÓd lkÓdy č Ú ňý spďlvá V lÓm, Žé po| íěný
]ého sbtulálni žíUp.enebo kompetenhi iidtri pÍa
covnik nebo ízclá nebo práVnická osba pr po]ltě
ného čnná' zmooěnec, zaměíňánď nébÓ pÓmÓ.nlk
Úmy9né nedÓdÍ:éa pÍáVnl plédpsy a záVazné normy

ll

výŽnamíénvztáhu

d)

ío. zílténÍmvě.i

sé rÓŽÚml z

ob ekl ýně neni možno

]ž nelzedáe poUŽiÝat

'l.

odílan t opravou'

k

á prc

púvodnimu Úlelu

ztátou vě.isé l.rumlíaÝ
(azal€

k némuŽ došÓ b!
ného ná5 ného překonánio.hlanného.

péaen1,

zablaňujkÍodozeni nebo bez

]]ného n;

ho jednáni' ldy pornéný nébÓ po!kÓzený nez
na 5Vé vůl pozby moŽnost 5 hmotnou mov tor

12. Životnlm plostřédÍm 5é ÍozumlVše,.o lttváli(
zené podminky existen(e o19anzmú Vťetně ť!

ar

předpokladem

]e]

]$U zéjňénaÓVzdÚš1,
elosyíémy a eneÍq e

.h da liho VýVoje ]elro 5oi
ýÓda' hoÍn ny, pŮda, orqan

CESKA

Doplňkové Po|istné podmínky
pro pojištění staveb DPPsP-P-01 /201 4

Po,lšŤoVNA
podnikatele a přávnických osob
a mo1ory eehron.lé pnky a

ltÍote.lr n .ké

napi pÍúmysovým, dopÍaýnim nebo íaýebnim

vi.hřicínenipojkozeni nebozn Čenipředmětu po
]&ěni ]eí'Ž. tkoda naíala p11ňo nébÓ íépliňÓ:
a) V souvsloí s lim' Že budova bya bez oken'

51á!ébniň pÍov.zem le rczUmi podlopáni 5vd!rú'
podřlznuti smykoÝý.h pÓ.h lýahů nébÓ záliže
nihoÍnn na 5vazi.h násypy' lradam' navaŽkam

ele

louaáíky nébÓ ná pÓdÓbíé piPdmétý po]šténi
Předňé1 pol néni, po]

ína hodnota

4

4

dvéiiťl odnIanénou' neúpnou

b)

!IÓ DÓ!ňkÓVé pqnné podminký pro poiš1éni íaveb
0PP5P.P.0r/20r4 (dáé rén ,'DPPsP P',] dÓpňUr Uíán.Ve
niVleobecný.h po]íný.h podminel pÍopo]'íanlma]etku

a odDoýědnoí VPPMo P 0]/20]4

á]!Ó! úan é od
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(dáe

en

.)

VPPlý]o P'')
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Pojistná nébezpéčÍ

í)

nebo zři.en'sného\ých aÝ'ni
pád ílomú,íoŽáÍúnebo]ný.h předmětú]
iihá ýréhU nPbonámrazý;

h]

Voda

]

qdéla]i.i z ýodoÝodni.lr

7am'ániVodyVeVodovodnim

a

zal'.n]

6

po1rubi

clánel3

2'

Předňět pojiitění pojistná hodnota

a)

Ýybáýén bUd.V J r íýLh náVet],

.]

umée.ká, uměe.kořemes ná nebo
GÓ.hy

p

5ouiáíič přis|ulenstvim

an

ky, né!ky,

řézbyapod];

pie1a|.V'Á haL'

í) slé te.hn.kého

7

íor.lá

r
dia'
po] š1ěné naýby
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nebÓ

3'
4'
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.l2

Na

fotovolta .ké é ekllalny
pozemky vietné ]e]dr přisÚienívi'

íavby uvedené ýbodu ] tohotoilán(u

]$U

VnJhU]e

! po]'*né

se po] š1ěni

sm oUVé uvedeny ]edno1LVé,

výbu.hém neni pÍUdké VyÍovnánl p.dllaku (Líl
poze) an aerodynam.ký 1ře5k způsobený provo
zem ehda Výbu.hem dále nenipozvolná redk.e
! tÓníanhiň pÍÚbéhém
ňl niZněnouje]i

Čl

T)
4

r0

liPÍéýznkl.ndÚkLiv soUVfon

e

s nepřimým úde
n_' pliť ny, na elékÚ.lé nébÓ

ek1ron.ké přEÍoe' 5polieb če, eekÍ.le

ílo.

souvsoí

]

.)
4

]

]

znečitěnlm nebo poškíabán m
nPniuři.'ÁniV

ziÍ.énÍmskálňébÓ z€ňiň

oí

pism

a), b),

d) e)' Í)q)nebo h)'Ó.lrtoDPPIP

P

'

opÍáýněnou osobou' ňa] pIJVo na
fuého
',ypa.enipo]
plněniF iiednot Vi 5po]uvaíni. (poÁiéni),
3lo v po
(|ý.h
mélJ é .h \p! Uýastn
oodiů ke dn' V némŽ dÓ

ar

clánek6

Dálií povinn6ti z Pojišrění

ín'l' pÓ néiý nebo opÍáVněná o5oba má oovnn.ý
za]'í( údržbu ýodovodnlhÓ 2alizéiiá dae 7a]ďt, aby Vo
doýodnizářÉen V nepoužilaných staýbá.h' i\!U
Vyba
'rim
v.ný bya Vypllzd énJ a udr'ována
a pli!.dy
Po

']/prázdnéna

s

š1ěnipoŽalem' Výbu.hem nebÓVÓdÓU

solý5

Po|Lrd ]e předmět po]]itěii lc dn, kdy d.]o k pol5t
né Úda Óí piÉdmé1emspo uvastn.1V' a por llény ré

lL]]'

]i.iz Vodovodni.lr zaiizeni]
pÓ(Ózéni nebo uničeni piedmětu

íor.kélrodnoty po]š'

pl.dňÓt pÓ]né i nebo s.Uboa, a e pouze na poško
zeni zn ieni' od.zenlnobo ztáiU ]ého a;s1' postŽene

od.zenim nebo pokusém o né]'
b) útrryllnépotkozeni nebo 7n ieni piedmě1u po
ý

lr

Pi Výpočtu po]índho pnéniné ibÍ.jn 7řetP na zne
h.{ln..eni (eku 1lteÍým se Íoz!ml ]édnollVé ÚÍťelý

za

Úňyrlňým porkozenim nebo znii€ním neni
poškozonl nebÓ a'Čéi naýPbni.h 5o!ťáíi

a)

nebo

1im' Že ý mis'é po]ttó
' bPzpr.Íř'édně pr150b o nělteÍeze s]cdna.
ňé1pÓ] néii
ný.h poj ííy.h n.berpeťi UVÉdený.h ýi ánl! ? bod! ]

edu

kohoU$),
Voda un la]i.iz Ýodovodn.h ralzenlv důled
kU ]e].h 1akoVý(lr z(oušek' opravnebo úprav
lÓ.hlo ,alizéni nébÓ nJVPb

n'

.odÚrenlmí!ťán í t]y nebo pokusem o né]
PÓrllÓV J po+Íne poríné p něni také V 1é.h plpa_
de.]r, polud by plédíléipoJ]iĚni nl..'"n ! přii nné

!ÓdJ UnkJ]i.i z tskváÍi, nad7emni.lr bazénú
matuÍ lnJDi Veni

vynďoŽené přměiené

nebo]o]1ťáí V dÚsédlu p.]ínéudáoí
]..] plédméténp!]tléniíavbd, po'lytne po] i1býna po
]íne p něniz po]Íóí od.4n kldé: V]olpjn m 7a
p.ilozeniíaýby' le keÍem! doio ý pfiannt !Ó!Vlon

i'zí!nián,lajen

a o1eýř.ný.h nádl2l ýlehÓ drUhU
Un la]i.i z neuzavÍený.h uzavía.i.h

zeno

nlnéb.lÍJtu Umé '"(|'Á

Už]V.Í]izdravotné le.hn.lého

e) Voda

zn ťeno nebo od.

1ěné ýavby

íře(hy,

pl

atia' býo i1o1o dio

Iady na ,hÓiÓ!éni]eho Uměe.ké nPb. uměe.lo
řeme5 né kopie Nc z.. dlo Ú!én do iJVU bPzpÍo
íředně pied po] ínou udáoíi iebo nclzo. lÓp
dia zhÓlÓV1 Vzn lá opravnÉnéo5.bě prá|o' aby]i
po] štovna ltp at l..ciÚ dLa u]ttéiÓU pode znale.
kého posudlU 5niženou o .enÚ připadný.h zbyllú
d a' nerýýšé VlJl pÍo bi. diá Íanovenou polí
no! iáíl! nebo ťáýlu s]odnaného mtu pněni'
pi'iPmž po]llovna qp atin žii z uvedený.h táíol
z po] i1ěni neEn ká práýo na po]ínó p nén ,a Zíén!e

vodou vytékájl.Í z vodovÓdňi.h zálizeni neni
a) ýoda Vyíupu]i.iz odpadni.h pot!bla lanJ
ZJLP V dÚ:edk! uýýšenéhadny spodniVody'
zap aV' poýod na nahlÓnDdéiý.lr !.d z a1í]o
ýéÍ.ký.lr ýáŽek;

dj

clrucieýědoměquŽivá
Přímým úd€rcm bl.9ku neni púsobeni přepé1i,
]

b]

nebo zn č.n1 pled'nélU pÓi'néii, k émUždošo
piimo nebo nepiimo
á) V dÚíédkU zLhátaé,5hn é n'ého ]nal pošlo
zene ířeini kryl ny, nosne nebo ÓnáÚli lÓn

ýÓda Un klá

Výp

ryna oŽené pi měiené nálady narho
UýÉden' dÓ nJV! LlPzpÍoíředn'ó před po]ínlu

pL]dy

nebo námrazy

abý ooillovna

a) p.ikoŽeno

kdy:

ýaŽo!áni,zVhaÓVáni,napl]é

přlstup.m kyslku an půsÓbeni U)lkÓvél]Ó Óh é
d ]eho tepa an púsobeni1epa př zkatu ý ook.
1r.kém Vedeni nebo zař'eni' polud 5e p|amen
Vzn lý zkÍaiem dáe Vaíni5lo! nero7jiř

z

Ó$bé pÍá!.'

něm!; dojo přimo nebo nepřimo

L) ýodaviPka].i7e 7ař'enipro ťíéni'myti

at' Že pro úiey lě.hlo DPPSP P
PÓžáíén nPnižhnulinebo doulnáni5 ome7enym
dá e p

l.m b.sku ncbo

po]íěninálladú na oprilu n.bo na
By.
znÓVupol'éni
'ednánoUmélellého ngbo Uměe.l. řemeíného
dia lteré ]e íaýebniloučáípo]!1éné b!dÓ'! nebo
]né po]'šténéíavbyldále ]en ,'dio')' Vzn lá opláVrrné

Tihou snéhu nebo nán.azy neni poškozeni

b]

ným' pÍáVnim piPdp 5y

ry.lr ost (napi Vypéněnla podobnó plipady) PlÓ
úťey po]íéf,iVýbu.hem neni reak.e Ve jpa ova
Iim pÍ.ýonr motoÍú'V h avni.lr íie ný.h zbrani,
an Vr ný.h lal4ii.h, ýé l1éÍý.l] !É énPÍqP VybU

4]

.]9

V náýaznoí na q]lad po]mŮ po]'íný.h nébezpeťlýé
P

na|adům na oplavu nébÓ ln.Vup
Vebné1!nlťnilro pnku po] i1ěne (avby pl.i.ho ío]nÓ!

nebÓ

'k.P
pÚ!ÓbÉ n] .ozpi'ráVoí'
b) doíruhVnim

Po]'itěni se dáe nevztahu]e na íavby ploýorÓVanÉ
V dobé Vzn lU šlodné udáoí V rozporu s obe.ně p at

VPPN4o

součáíitpiis ušeníýim po] néndía!bý po.
(yt]é pÓ] šLVfu po]ínép něniaŽdo Výieodpovida]i.i
lteÍáFoU

plPdmétýÉousoUČáípoš|ozenélro nebo
zn icnóho pl.dmétu po] íéni
l poilozeni nebo znieni došo piimo ncbo
népli
ýlženF, hou'"ným' VFtřeenými
'.
přodmély ĎébÓ Ób]ekiy
n.bo ló1J]i.inr

i

h) ÍlzÉý3vénPn3V dďasn'Áíavbý opunéne íavby,

2'

neFo! připady,

b)

ídny,

podzéÍ ]i nJVt]y'
'!biýeni'
q] dieýoíavbý íavby
použ1é kesl adovánlsona

)
])

udáo5ti 5niŽené o taovou.onu]clro zbylé ťaí
Ža uměe.ká un]rbďÓlémé!ná nébÓ llýoÍ(ká dila

promtráni nebo se5y.hánincbo
!é nénÓu réri úMybn ý dÚsledku podmáieni
an Ž by doi]o k porušeni rovnováhy lvahu
Pádém stlonů.3tožáíůnébÓiiňý.h piedmětú

J) iýl.

d) íavbynaVodni.h1od.hakolyté.h íybnly,iJdÍ.!é

É) m.V1é naýby,

4

pqíné

polid a nÓýý iéb. pÍÓhláli' že ]Plr. oprav!
nebo ]elro znoVuzřizeni nebude provádét' re por'!LÓVna
po! nna p n t nervýle do ťa5oVé.eny poí ženéhopřed
métu por\léni ý dÓbě bezpÍoířednéDřed po]ínoÚ

V dú5edkU ]ejilro

u]ednáno ] nal, po]ltěnl5c

po]'{l_Ániná novo!

et po ýznLlu

mí. n4

náVážkam

ý dŮs.dku obr.mový.h ,mén ,lL'dÓvé

Dálai výluky z pojištění

k1Prá]'oU

hJdJň'

]

UdJlnr neproká:e, že předmě1po] íéniopraýla piip

neúpnou nebo prov

je Íozumi podlopánl

Poii9tné plněni
PÓlUd éí'dá e UvedPno lnal, pojjtoýna po5kytne po
]ínép néniýelmysU pll! Ušný.h Una ÓVÉniVPPMo P
Polud byo pÓr šlě i lrédnáno na uovo!.en!' altak
bezproíiedně před vzn k.m po]'stné UdaÓn byá ťá
sová.eni předmětu po]i1ěninžiinež ]0 % ]eho novó
.eny' pÓiLllÓVna pÓíytíe por ýné plněni]aIo pi po] š
1ěni na iasoýoÚ .en! ve smyslu VPPMo.P
.enu' a opráVněná osoba do

tlto otvoÍy neýzn ky působenlm krupob tl
sésouvánlm púdy nén' \é\UV V dÚlPdku dské
ilnnoí (zásahU i oýéla dla přkody) např prú

nebÓ zn ťen]' k

pl.biha]i.im, nebo V nnuo5t

Má po]'tlo!na poslytnÓUt plnéni z

by a bé2 Ókén

za poškorcnin.bÓ unťén' pléd ]élU pÓJnén je
sUVem pr]dy 5e nepovažu]e takové]eho pošlorcni

clánek4

íné5mouvě

dveiiiis o'Jstraněno!

nlhÓlnln na svaui.h nálypy

Néni ] v 1é.hto DPP'P P dáe uvedeno nebo ý po] íné
sm oUVé UiédúiÓrnJl' por8hd] hodnolou piedmé1u

po]

souýsoí' s tim' Ž. budova

2.

pldiznuli lmykový(h plo.h sýahú nebo za'iže

PÍo úiey1ě.hto DPPsP P]5oU předmě1em po] šténistav
by íébdnákJdy na op.av! íavebni.h loliáíinebo
rnd !].dnané nálady (dáe 1éž,'piédÍ'é1p.]!iélr)'
Úýedené V po]ínésmlouvépo'l pooŽkam

Nenil v

ý

51dýebnim provozem

po]íén1].]elro nová.éna

1.

vn

']o stavebnim provozem'
ryjovým, dopÍ3vnim nebo
at ]Ž ploblha].lm nebÓ V ňnUIÓn UkÓn{é ýň
5esouvánim púdy neni pomaý (pižVý) jýahoÝý
pÓhyb .halákiéÍU plÓUženi an] ||e5áni 7em+ého
poť.lrÚ do.entla zcmÓ V důsedku půsÓbén pli
Íodni(h 5 nebo d5léčnnoí

PÓiríéni 4dálé!rédnál pro porýná nebPzpeii
]] úmysnépoškoz.nlnebo Úmý!né rnaeni;
k] o'J.zenilrádežiýoupánim nebo oupeŽi

1'

penka apod ) nebo V 5ouý5oí s 1im Že na
budÓvé byy pÍovádény íavebni pÍá.'",
V dŮs.dkÚ z.há1ralý.h' shn ý.hnébo]nakpo
škozený.h íiešni.h loní.ukci'

zÓÍné prÓvédé lu ířešni krytnou (fóie, le
penla apod ) nebo V louvl oí s llm, žéna
b!doVé byly pÍoýáděny íavebni prá.e,
b) Vdů! édlu z.hJtJ ý.h shn ý.lr nebo jnak D.
ikozený.|r íÍešni.hkonírÚl.']
.) Vniknutim deně' kop' 5nělr! nebo nei ío1
ne,alleným okny nébÓ r ýÍ' otýÓry, pokud

sesouýán púdy, Zli.énijlá] nébÓ zéňn, sPsoUVán

e]

poý

[nuliír délié'kÍup' snéhu nebo nei ío1
ne.ýřeným okny nebo ]lným olýÓrý pÓkud
lyto olvoÍy nPVzn ky pů5obenim ý'.lrí.e
KlupobilÍm nen potlozéni nébÓ unťénipled
mětu po]štěni, ]eí]žeškoda naíaa piimo nebo

a)

PÓ]itiéni zél]édn3l prclaiopo]íná nebeupeči
a) poŽál, Výbu.h' plimý Úder beskU' pád éladJ']ého

nebo

ji ]i

ílélnlkíylnou (fó é é

zolně pÍoý€denou
ÚvodnÍ UrtánÓvéní

plÓVo,ém,

neboje]i.h joučáí

VÝ1éka

Výkad po]mŮ uvodenýVé VPPMo P 5e dopň1']e1alto
Budovou !é rczumi 5tavba spo]ená se zcmi pévným
zák ddem, herá ]e Vhoana r p.il, ooo, mát neoo
k UmisténiVé.i,svým u5pořádánim]in p.lkyiu]eo(hÍanu

i1ěni
.
''
důsed

po]

ku d5kéónnoí(zásahuaÓVékadÓd]JplilÓdy)

přodpÓVétnÓýiimVl'./a]edona1ečněodoaáapévn;

oby1nou bÚdovou
k

í

obr'tným úlelům Za

rÓzunÍ budÓ

obÍnébudoqi

sc pÓýáŽU]' bytÓ!é

dlmy Íod'unédomyadomy5ouži.i'ndVdÚá nirekrca.

Ý považUle ÍovněŽ sek.e bÍoýélrodomu
yfr ý.hÓdé^r' pokud ]e ]ipřděeno ýmo
lbIné ť!O pÓpMé a]é bk íJVPbné a te.hn.ly uspořá
za btlo!"/ dijm

Ý QlíÓnd

dána' Žc ]nť]Žc ÝmÓsblné

pnt {U l!' bylovéhod.mu

Dotasnou davbou 5e rczumiíavba' u niŽorgán íátni
!pÍlvý piédéčálové omPzl e idobU 1fuáni(napi naý

Dlévosiavbou 5e Íozumi íavba, ]eJiž nosnou kon
íÍUk. oii pnky ze nřeva nebo na báz dřeva přip
ný.h orqan ďý.h ňatérJ Ú (napi k.nírukini delkv
nebo sendvLčové pano yob!ahU]l.ldléVěíé iiÁly,

Jinóu 3távbÓu

Ý

p

ny,

rÓzumináVba 5poená se 7emipev

10. sítěmit€Ónkkého vybavenÍ !é íÓr!ňiýnéÉ'|abe
].Vá a Í!bni ýedenieneÍqii(napi eekú.ké,t.penÓ)
ploduhú 1napt !Ódy Dynu, Íopýl' odtadú (napi od
padni(h Vod) da1a 1eekomunka.ipřip )ná, laétné
podpúrný.h konílUl.i Žal]zéni á

íí' sÓuaártí

!

mět, 5 oUŽ1.l ía!béá
ipevné spoiený |terý nemúŽe
být oddélen bez současnóhÓznéhÓdnÓ.Pniiavby,
Že m
uá|adt 5ý5é no5né koníruk.. íropy' nlélni kÓí

ýÍUl.e kryt

ny

tylbe, had'.

a pÓUdn'.), zářÉenipro ohřev ýody,5dě

J datové íozvodý rynémy EZs ýť [Jňer té.hto
systémú' 5yíémy EP5, okence mlŽe, Žaluz'e' maÍlýzt
sUn. amy' 5větlovod' vzdu.ho1e.hn.ká a klmatraťnl

Movitou rtavbÓU

,allreni, zallZéni

opuštěno! sP Íozlmi V době Vzn ku škodné udáoí
pLvÓzié né4uživJná íavba' ne7abe7pečená prot ne
Podzénňi rbvbou se ro7umiíďba maji.'.eý ýů]
.b]éň pÓd úÍÓvni pileh ého lerénU, napi ene!]enďé
kanáV' ko].ktoíý É!2niá ármJtÚÍni ša.hl.e' tuneý
íoly ša.hty Vary, íUdny llopy' Žuňpy, dÍenáže, pod
zemniqaláŽe íavby pro úkry1osob
PlovozÚ*hÓpňÓíI návby 5e rozumi]elizpů5ob oí
k UŽŇánive 5myíU plnl!lný.h té.h .lý.h á pÍáVni.h
RozéstávěňÓU návbÓu se Í.z!m
zpúsob á l u'LVJn ýé ý.FlÚ přkuiný.h 1e.hn.|ý.lr

koníruk.e' vntňn

obkady 5.hody dýeře' VrJta,
okna p.V(hy podlah' Vytápéni' Vnlřnieehro nía a.e,
osýětleni' ble(osvody Vnllnl potfubn ÍÓ'Ódy (!oda,
kan3 Ža.e' plyn, lrašenia] l' zdravotné techn.ke Vyba_
Véni' íJbl ih3tr. z3iiueni(napi spÍnk eÍová]' lrydran
]ovaci

Íon]miíavba' k1eÍá nenispo ena

íře.h tlempi;5lé

a Vné]]lpÓVl.hy (Óňitky),

ným zákadem' ltcrá néni bUdÓVÓU, Venkovni úpEýou
dn/íaýbou naVodnim tokU nebÓ lÓlytU
se

J unÍ

budóvy nebo jiné íavby se rozumi pled

l

vý!ž 1i odpadniho 1epla (rek!oeralni

zařhenil zabUdoýané tézÓÍy, fol.lerm (k'Á koehory

an1én], osobniýýtahy' e5 k a lá1Ó
relábÓvé drJhy TP.h
'y'
nooq.lé nebo] né zařizeni]e souaáíistaVby]en
léhdy'

pÓlUd l íilvoii nedě telný lunlťni.elel' ]e do niza
budovánÓa íavba béz né]nen prcVozul.hopná' nebo
pokud toto zařheni zajšťU]. íab]tU íáVby

12' stavbou Q lÓzuňibud.Va nebo]nandvba
sbvbámi na Vodni.h lo.i.lr a koryte.h 5erozumlmoí
'3' ty' plÓpunly' áýky, hráze, nádÍže a daši(avby klelé
1VolikonÍruk. pÍÚlÓťného pÍýlL] lolu nebo do toho
14. Té.hnololi.wm záiízenim 5e rozumi íro ni zdřtreni
zabezpeau 1.l U.eéný diťi 1éd]í.oqj.ký pro.es, k1erý
může být

iÍobni (liíedkem

pro.ésu ié ÝýÓbek), po

ňo.ný VýÍobni(napi Výroba enerqÚ ob.luŽný !ýrÓbni

'

iďi:*i"*:iiť*ťJ.bq
p!.h! ohubnl\ qo;

opé m ,d dl loa.!qrp''
d! ro]y zemn í ep, hno|né p+Ó!né n] l'
lk eni[' Venlovni bazén' ÝmÓiatré íoi.i lú

íoja'/' dlLý

De

ooImnlzdh

JL]VJ

dfubni}h,

^!

mcj.)
" "-"'
tl't*"l
b!b!J-o2r]Pq-.\
zdbÚdol3nj lJLltel, \'b;!tr l' 'i

16. vybáýen'm budov ajiny.h
nP mo|]é

!P. UmíéneUln

.lryni, prá'Jeen zařz.ni]ako ]$U .hadn'čly pnť!

mrlly sÚsčlr maidy 'rVl] lwhnpoo, dícodI
oadl! dooilÓJl teoelne,dÍoe 1ele]onn uíÉdí
l. lÓn!!\!!ll zJrzPn' hefo" p'-1orÚ la'Úa/ k l
llvl t ill'ht !.lr"/ lshmý lonlo / plÚ.hÓL]U oTb l
p..hůzkovésyíémy cenÍá ni qsavaťé, záV jholi
syíémyWbdýenim b0dov a ]lný.h ýrveb Fou te.lr
svý]ňlÓU plipadů'
sou 5ouaáíl bud.Vy nébo I né stavbv

no oqická zď'zén1'

ldytatozař'eni

zamzáním vody vé vodovodnÍm pótubi5e

Íozumi

něném potíÚbiuÍťénémk zásobovánibudoly
ptnou a UŽlkÓýdu v.dou nebo k odýodÚ odpad.

v po]

V pÓrnÉném pollubi topnélro syíemu b!dÓr!
vťetně 01opný.h těles a armatÚ'

s naiédlem ]'é].h deíÍUk.e(ÍonrženiÓ'n) pÓlud
!poupú5obi. přiťnou deííUlc. nébyÓ ÓpÓ1řebeni

znďišlěňim

se rczumi ndneseni .

zi átty(íapl bafo'

ČesxÁ

ooplňkové poiistné podmínky
pro poiištěnímovitýCh věcí DPPMP-P-o1/20'l4

pollšŤovHn
podnikatele a právni*ých osob

ni

l&d.{

i'rel

2
]

Výbu.hem neni prudké !]rovnáni podtlalu lm
poze) 3n aeÍodynámi.lý ťPsk způ!Óbený pr.VÓ
Žéň étádlá VýbU.héň dáé nénlpÓŽVÓná lea[.é

PÓrííá nébopťi

Pťédmět pÓ nénl, poÁtná hodnola
Uky z po]iněni

s

alňÉt4 oalli\'

loníanlnlm píÓbélrem č m

rychoí lnapi lypěněnia

n má nizměnou
podobné připady)

Je]i

Po

abrer7

oalšipov'nnoí z polrštěni

úaely po] š1éni výbu.hem nenirealce Ve spálova
dm pÓíÓru motÓÍů, ý haýnl.h ý/é ný.h zblan,
an ý]ný.lr zař'eni.h, Ve kleíých se enerqie výb!

IABuLG ť

]

Piimým údéÍemble'ku néni piLobeni plepéii,

íU pné za

lm tý plnéni

beu péČen] a

l!1o DoplňkoÝé po]íné podminky pro po]ištěnimoý tý.lr

0]2014ldále En ,DPPMP P') dopňU]iUíanove

iiVšeobe.ný.h poiínýllr podhif,ék pÍÓ pÓ lténi málé(U
odplvědnÓn VPPMo P'0r/20ra (dáé ren ,VPPMo-P") 2.4
a]!Ó!úťnnAÓdl ] 20]4
Článék 2

sÓUČá*ly nébÓ

a)

V

b)

V

Pojríěni ze5]edna1 protato po]stná íebezpeťi:
a) požál výb!.h' pliňý Údél blélku, pád élád]a, pli-

d

padné ]eho

ťáí nébÓ íáladu]

ĎébÓzápava;

pÓvÓdéň

sÓUvsoí s tlm, ,e budÓVa byla bez Ólen,
dýeli a 5 odílaněnou, n.úplnou nebo proÝl
zorně proýedenou ířešni krFuou líó]e' e
penla apod ) nebo V souvEloí 5 tim, že na
bUdÓVé byy plÓVádéíy íavébnipÍá.é;

důsledkU z.hátíaý.h,5hn Iý.h nebo]'nak po'
škozený.h ířešni.h koníruk.i]
vnknutim deŠ1é,krup, sněhu nebo neč6tol
nezaviPný Ólíy nebÓ lným ÓtvÓÍy' pÓkud
tytÓ oÚory nevzn kly působ€nlm V.hř..]

e)
1]

nebo zři.eni sněhový(lr lav n'
pád íromú, íoŽárú nebo] ný.h předmělú;
tiha sněhu nebo námÍázy,

d) na ínlčnichnebo zváštni.h vozd e.h naé
za]ici.lr se na Voném proíranívi a dále na

h)

VÓdJ Vréká]k] Ž VÓdÓVÓdn

ninkám, s n]m 1]éťébapÓdlé loanihÓ ÓbdÓb'
a mlshi.h pomělŮ počltat
Křupobitin neni pošlozeni nebo unieni před
mě1lr poialéni' ]éíiže škodá nanaa piiňÓ íébÓ

PÓ účoyté.lrto DPPMP P ]sou piedmětem po]ištěni
hmotné movilé Věo k1eré 5o!Ži po iténémuuvede
nému V pojíné sm oUVé k ]eho podn kale5ké činnoí
a]9u Uýedeny pod položkam VpqííélmoUVé(dá]é

a)

a)

nová.ena pro piedmét

po]

i1éniýaíninebo.7ipo

zákadé pisemné 5mouv' neni
uveden pod pism .)tohoto bodu;
práVu UŽiýaný na

b) časová.ena

pÍÓ plédmět pÓrštAni.'z', plév2Jtý na
zák3dé snrlÓUvy Ó pla.i.h nébÓ VýkÓne.h' noni

a

Uvédén pod

P nebo ý po]

ťlán.l

Neni

ínésm

V po]

ty,

e)

ql

po]ištěni

minkam,

F

cizozemské íátovky bankovly

porÓíy,

)

50uboi do ltereho by

2

l0'

211

2

]2

Vý+Uvedenéýě. ]na| sVoU povahou pali y
V návaznoí na výklad p.i.iÚ pÓjnnýdl nébezpéalVé
VPPMo P dJ é plá1i' )é pÍo Úaély tě.hlo DPPMP'P
PožáÍémnen' Žhnuti nebo doutnáni 5 omezeným
přis1upem kysiku an pů5obeni UŽ(kového ohně
a ]elro 1epa anl púsobenitepla př zklaiu V Pek
1Í.kém vedeninebÓ zalÉen' pÓkud !é pam_qn

'.
2'

opravneboÚpíav

Krádéžívloupáním nenipaivaínénií předmč1u
po šléni'ehočá5tinebo eho Dři5 UieníViVpřioa
de.h, kdy ke Vn knuí dÓ Uzamťénéh. nÉta p.]l
těnidoš o ne4šlěným způobem (napt beze íop
ná! i, použtim 5hodného L iťe)
Úmyslným pošI(ozénimnébo zničénim n-"ni
á) poškozeni nebo znťeni stavebni.h ouiáíi
v sÓuv6oí sÓd.zénlm nebo pokuséň Ó íé],
nebo zn'čeni předmět0 po

]1.l z

Vodovodnkh ,ařÍr€ni

zlí.éňiňskál ňébÓ zehin neniziiceniV dús]ed
ku dské činnoí(záÝhu čověla do dia pnlod'
napi průmysovým dopravnim nebo íavebnim
pÍÓ!.zeí]' al ]'ž probihá]l.im, nebo V m nuoí

Pokud nen'dáe uvedenoJ nak, po] šlovnJ poskyhé po.
]'Íné plněnivesmy5U při5 uiný.lr uíanoveniVPPMo P
PÓlUd bylÓ pÓjíénr srédnánÓ íá nÓVÓÚ .éíUBltak
bezpÍoíředně pied Vznikem poj51né událoí byla aa
5oVá.ena předmělu po] š1éninižti než 30% ]eho nové
.ény, Vzn'ká ÓpÍavnéné ÓsÓbé pÍáVÓ' abyripÓrllÚVná

á) zá pÓllÓzéný plPdméi pornén' ťáíku odDovida
].l přmaleným nákádŮm na ]eho Óplavu ! tlň'
Že po]ištovna poskytne nál]ady na opravu ne]ryše
dd ťáslvé.éíypředmĚtu po]íéniVdobébezpÍo
ýledně před polínou Událoýi 5n1Žéné Ó aasovÓU

.enu zbÍků na

lr

razoýa

n

ých

čáíi'

b) za zíťeny Ód.LzPný nebo zlE(ený pie.]měl po
] štěničáíkuodpoÝida]i.i ]eho časovd..na Tak1Ó

stanovenou částku sniŽi po] ilovna o ia5oVoU.enu

Pádén *bmú, stožárú nebojiný.h pň.dmětú

3'

l pojštovna posk',tnoul pněniz po]íénina noýou
.enu J opÍJvnéná o:oba do ] le1 po VŽn(r po íné
lý]á

Udáoí nepÍokáŽo, žépředmět

součáíi]

b) k poškozenidošo přimo nebo nepřimo Vrže
ným' hozeným, t!íiPlenýď nebo étlri.iň

plédnély nébÓ Ób]ékty
tkoda naíaa na ý n'čni.lr nebo zvlánnkh Vo
z d e.lr na ézali.i.h se na ýo ném proírar]'tvi
a dáe na piedméte.h po]'štěnina ézali.i.h je
ná ýÓ nén pÍÓí/aníVi, 11éíénéisou ýý'ob.ém

takoi.lr zkou+k

Článék 5

nepřimo V dl]nedku ob]emový.h změn zák adové
púdy ý dŮsedku ]elilro promnán' nebo sesy.háni
nebo 5e změno! leJiÚnosnon V dÚsedhj podmá
aéňi, ánž by dÓlo k pÓrušéni lÓýnoýáhy svahu

.)

Je]rch

iÉ.htÓ zařizeni nebo staveb

Poii'tné plněni

llÓuéninebÓ rnaénl' k němuŽ došo pllmo n.bo

]e poškozený předmět po] štěni

nádí)l !tého dÍUhU;

slavébniň pÍÓVozenr !e ron]mi podkopáni svahú'
podřlznu1i smykoÚ.h plo.lr ýahŮ nébo zJlrenilroÍnn na 5vazi.lr násypy' lraldami naváŽkam

Zd poškozeni nebo 7nieni předmétu po]t1éni
seluvánÍn pÚdy sé íépovJžUfiálÓ!é rho pÓ

pÓ]lÓzénéhÓ

voda
ze zaiiéni pro Č štěni' my1i' za
'lléla]i.i
VažÓVani'
zýhťováni' áp4éíi, z f!n1án' kašen

íénipÓžáÍéň,Výbu.heň neboýodou qtéka

atnÓíél.lýň pod.

plédnél!pÓ] štěni nébo téhoŽ soubÓlU'JéhoŽ

UživánizdráVotně techn'.kého

b) úmyínépošlozeni

n m Ž]eťeba podle ročniho obdobi

a) týo pied rěty FoU !ÓUťáni

Uňlá pl

lu

rodnkh 5lnebo idské čnnoí

27

VÓdá

neuzavřený.lr Uzavía.i.lr ar
malur (např ven1lú' (ohoU1ů),
Í) Voda Un ka]'.lzVÓdÓVÓdni.h 2alhéiiV důléd

s1avebnim prcvozem 5e Íoa]mi podkopáni nPbo
pÓdřiznuti ýnykoýý.h plÓ.h ýahů nebÓ zatizénl
horn n na sýazi.h násypy lradJn nebo naýážkam]

y

diisedhr zvýšené hadny 5podniVody
záplal povodnla nahromadéný.h VÓd zatmÓ
íér.lý.hýážel,
V

a Ó1é!léný.h

óza]l.l.h sé na Vo nam

a1]Ž pÍobilrali.im' nebo ý minuosti ulončeným
sesouvánim púdy neni pomaý (pližVý) sýahový
p.hyb.háÍakiéÍÚ pÓUžéíi'íléláni zénEléhÓ
povrchu do.entía zemé V dŮs edkÚ působenipři

p á

h) leladla a zařizeni pro élijnivšelro drulru
lodé a ]iná p aý
ýšelro druhu;
)
'l]a
h íor(|éhodnoi}, 5taÍož
Vě. zvlášlnilu1UÍnia
r)
noí ' Umě e.té piedméty a sbirky,
seno' sáma, žvéÍÓnlny á

s

ryíupu]i.iz odpadnich potíUbia kanal

za.e

e] voda Unka]i.lz

mysoÝým' dopravnim nebo íaýebnim provozem

palébnlnebo kl.dtnikats

ý pa'padé' Že]e pojš1ěn

íěnl na

Voda

d) voda UnlIa]i(i z alVÍi' nadzemni.lr bazénú

a mi5tni.lr poměrú počitat

J Iéínrnáy prÓ plíémnebo Výd.] penéz,
.énin' zbÓŽiapod, Vtptné ].]'.lr obÝhu;

an

.]

s€'ouváníň půdy neíi sélJv V dú!edlu ldlké
ťnnÓí (rásahU a ÓVéka do dla pllrod' napl plů.

ný pro]ekty, ]akékolv no'če data záznamy na n.h,
pokud ne]ru Vedenyjalo zá5oby;
vzoÍky ná7orné mod€|y pÍolo1vpyá Výýáýiiérpo

a 10

b)

U5kadnéni' neilu odolné pÍoti p.lkozeni

i'néÓbdÓbné dokumenly'.enné papiry a.en ny]

l) aJtÓň

pÓ]

nébÓ zniťeni nÓÍňálniln'

d) pBemnoí, ob.hodnikn h' kanotéký {ýkres'

a]

oken,
provi

nJ VÓnéň plÓíÍánnvi J dllé na

ná s hi.h nebo aášhi.h Vozde.lr nié
za]i.l.h se na ýo nóm pÍoílaníV'a dae na

VodoÚ !.l4ékaiÍ.lz vodovodnl.h zállzénl néni

povahou určeny l ýenlovnimu použ1i n-"bo

a oběžné m n(e V hotovoí (dá e ]en penizP)'
drahé kovy a pied étyz .l] V'yÍÓbéné' nérasazéné

.) Vládíiá !élÓýA knizky'

9

pÍoíraníýi,které neFou výrob.em nebosýo]l

ouvě

ínésmouvé u]ednáno ]'nal,

Ý

plédměto.h

/t

Dalii výluty z pojišténí

a) oalné luzemsrc
b)

zari.i.h

pkm .)'ohoto bodu;

á .ena pro předmé1 pojíěni Vaíni nebo
.izi, k1oíý ]e lpe.íkován V čánlu 4 bodu 1 pi5m ])
obvyk

lé.hlo DPPMP

souv5oí s tim Že budova by]a bez
dýeÍi č 5 odíraněnoU, neúplnou nebo

V

zorně prcvedenou stie9ni krytinou 1íó]e, e
penb ápÓd ) nébÓ V sÓuvÉlÓn s ti žéna
'
bUdÓVé byy pÍovádany íavebni prá.e]
b) V dŮnedku z.hátÍaý.lr,5hn ý.lr nebo]rndk po
ilozený.h ÍřeŠni.lrkonírul.i,
.) vnlnuiiň dé!té,krup, lnéhu nébÓ néťnÓl
nezavléným olny n.bo ]nýml o1vory' pokud
qlo otvory neýzn lly púsobenim krupob1i'
d) na 5lnČni.lr nebo alá!1ni.h Vo7de(h naé

DPPMP'Pdáe UvédenÓ nebÓV po] íné
urednáno] nak' po]'ínou hodnoto! předmětu

ý té.h1Ó

ÓUýé

2

nebo námra4,

předmě1e.lr po]]štěni ndléza]i.kh se na Vo ném
prÓílaníVi' l1éíA íeFÓJ VýÓb.enr étjo lvo]'
poýalrou Úrteny k ýenkovnimu pouŽti nobo
Uslladněni, nesou odo né pÍot poštozeni
nébÓ ,n ťen' noíná niň atmÓíéÍ.kyÍpod
minkam s nim ž]e třeba pod e ločniho obdobi
'
a mi51ni.h poméÍŮ poiila1

piPdméte.h pÓr íéniná ézJri.i(h Ý na vÓ]ném
pÍÓíÉníýl,ktélé né]sou Výr.b.em nébo ýo]'
povahou určeny k Ýenkoýnimu pouŽ1i nebo
uska'lněni' neFou odolné pÍon poškozeni
nebo zn ČeninoÍmálnim' atmoíéÍ.lýmpod

.h zařhenl

clánek 3
Předmét poiišténí'Pojistná hodnotá

f

d

plédnéty pqnén'

c)

PÓjnén' ze dá e lednat pro poJíná nebezpeči
) od@enlkrádeŽiVoupánim nebo oupeži'
]) úmyínépoškozeni nebo Úmyíné 7nťeni

z,

íJ pÓdÓbné

ý.hř.e nébo krupob ti
d) seso!ÝánipL]d' zřiceni5la nebo zemin, seouýáni

Nenil

íÍuk.enře.hy,

b) d.ííUhvnlm pŮsobonlm lÓzpinavoý' édJ

Vióň.í neni poš[ozeninebo znienipředmě1u po
jjtěni, Eílžešl.da naía a pňm. nPbo népřimÓ

Poii'tná nebé2pečí

b)

'něhupředmélu po]šlěni l ném!Ž doalo
nebo zn'čeni
plimo netjo nepiiňo:
a) V d'Jsledku z.hátralé' shn é nebÓ] nak pÓ!lÓ_
zené ífešni lryln' nosné nebo oíatni kon

a motory eeltÍonické pru|y a eek1rcle.hn(ké

ýé(i

nébo námřázy nén pÓakÓren

TlňoU

rem b esku nebo z J né přič]ny' na e ektr.ké nebo
e etlron.ké piistÍoJe' spolřeb če' elektÍ.léstro]e

.

1,

23

[lélévun klÓ ndUk.iVsÓUvÉl.í ! neplimým Udé-

clánek r
Úvodní usranovéni
DPPMP P

n.bo svo] povahoÚ ulteny k VenkoýnlmÚ po.
užtinebo Usk adněni, nefou odo né pÍo1 po
!kÓzéni nébÓ zn čeni no nálnim j atmoJén.ký
m podminkam, s n m Ž]e třeba podlé rÓanlho
obdobia mGtni.h poméÍúpoiilat

4'

po]'!těnioprav a' p'ip
misto ně] pořid /a nový nebo proh ási, že jeho op.aýU
nebÓ znovu'izeninébJde provádě1 ]e po]alovnd po
v nna pntr ne]Ý!^e do časÓýe ..ny poíŽénéhopled
mětu po]líěni V době bezproíředně pÍed po]Línou
Udá Óni' !nižené o časoýou.enU ]eh. zbyé ťást
Byy l po]ínou udijloíipoíŽenyzásoby,VznkáopláV.
něné osobě pÍáVo, aby ripojjťovna trplal d

a)
b)

.)

ý přiDadě plllÓuénlzásÓb

ňéřénýňnákadúm

aáíku odpoýida'.i př

od. zeni nebo nráty zá5ob, ktéÍé
opráVněná osba ryÍob a' čáíkUÓdpÓVida]l.l pnměřeným nák adÚň, ktélébyo nulno q,na]oŽ1na
nébÓ jdé.l o zásoby, kteréopráVněná
Ó!Óbá né'.yíÓb' a čáíkU odpoviddji.inák adúm na
'e].hVýrbU
]é'.h noýé pořheniV době bezproíředně piPd p.
Tak1o stanovénÓu

PoJštovna poskr4ne
v připddě,

plsm. a)aŽ.) 1oho
tÓ bÓdu jé omézénoaástkou' kterou byopÍáVněná
osoba obdÍŽela př prodel zásob V době hezplo
íředné před po]ínou udá

pcm

Byy

íano
čáílUodpovidal(i
nákadÓm na Uýedenido púVodniho íavu nebÓ Čáílu
odpoyida]i.i nák adúm na zhotÓVéni Uméé.kéč UmÓ.

Vzn]lá ÓpÍáVnénéosobé píáÝo, pokud nenidá e

eďořemeslné kopé' nérvý!éVlak obrykou .enu Vě.
V lktshžkU VznkU po]istné událoíi N-"]ze ] Věc 1vě.]
Uvéý dÓ p'lýodniho íavu nebo neze 7hotov1 ]€ji
(ai'.h] kopl Vznká oprávněné ojobé pláVo' aby ]ipÓ
]šíoýnarypJtla oblfkoU .enu VéŮ (vě.i) ! ÓkamzlU
vzn ku po]'stné udáoí Tál1o íanÓVenou čáík!sniži
poršlovná Ó .énU plipadný.h zbr'tkL] vét] (Vé.i) nebo
Ó.énU plipadný.h zb'4ků nalrrazovaných čáíiVě. př

6' Byd

po]istno u

''

B'

ý připadé

íav€bni.h

1'

součáí'pokud k němu došlo

po]ďnou událoíipoškoz€n' zničeny nebo od

.zeny íavebni souťáí uvedené v po]rníés

lÓUVé,

po5kltne pojšlovna porstné p]íěni Ódpoýlda]i.i pl'mě
řeným náládů Aá opravÚ polkozených íavebni.lr

2'

!tÓ!ňa íÓVnéŽ po]útné plněn'za poškozenineboun
ťéni řádnÉ inía ovaný.lr Vodovodnkh polÍubi, aÍmálUl
a pl po]enýclr topný.h 1ée5 (lad álÓrú).ébÓ Ódvádě.l.
pÓr

pr piedhél

DÓ]dé-l k od.zenl pledmé1u po]&ěni krádeŽi VoUpá
nlm nebo oupeži' posk},tne po]š1ovna po]]íné pnéĎi
oodle oíalntrh uíanovénipÓ ýné !ňÓUW a lé.hlo
DPPMP P PÓ] štovna poslytne po] ínép néniý součlu
za Vše.hny předměty pojštěnimaxmá ně do Výše im
1ú' kleré FoU Uvedeny V TÁBL]LCE ť ] ná kon. té.h1o

bezpočeni klelé pa.hate

2.

''

'2'

sP

.-...

a 5bÁú
lozum pÍo+ lené !.l ll,./.h Jé

apod

I ,.;'?;;i

'i|

.ozem

ďádat ĎiarÓVáíé áňky beklťol

s;r.l

o"r'".'.ar"e ]ó J"i
lh*]
l;";;;;;';;;,J," "-''*"*'^"l ilí
p"

xlalifikov.nou o9llahou se rczuml ostÍaha lLl Vni

totr

lií

býl fyz.ky zdatná ' zdraýolně způoÚá a k
tol
Lo V}lonu iadně prošloPná a
Dá
byl
3ti ďa mlad3 60l
bv' pÍÚ'adé
;.
bv eden čen l \ae"bJVp'padA[é.énnÁÓýd
nd {á em mÚtě oílalrv
dl
ce' lr ]av n i Íanov'ště oíralry);
bÍ Vybavena spojová.ilé.hí kÓJ tJk, aby pl pÍ
Vádénl po.hůrek byilednot Vič.novéoííahy!
spqeni Dáe musi býl ostÍaha Vybavena takolo
spqova.ite.hí LÓu' tsby ňÓh á bézÓdl adné
al pÓ .' a ]'nou ÓbdÓbnou pomo. V přlpadě
n' krádeŽevoupánim nebo V připadé oupeže;
provádél lonlrcU opo.eni uzavien á uzaňťen

pouťena

áLl

(rár

provádél po.húzky pod e kn hy pochŮzek (záležirt
ve

*oí, čen toíi rz lovoí atd

ířeženéhoob

ňnJt,

5 UVe

denim času po.lrůzly nebo ]ným pÍokazalenýr

zpú50bem Vést eVden. á piipádié z]'!těné ŽáVád!
zapÝt dÓ kn hy záVad apod ]
b''1 kontÍoována ]menoýtě Urťeným zaměínan
.em k ien1a, heÍý bude konto oV uýlÓí á lvá]1U
píÓVádéné ÓíÍahy' vťétnékoníoly Vt..h záznami

Mřižíse rozumimřiŽ'

k1eÍá splňu]e poŽddavky pii5 ušné

mnmáně ý bezpeinoínitiidě Rc 2 resp 2'
íébolalÓvá ňřd' rérižÓ.élÓVé plvky (p'Uty)]sou z pnóho materál! o průřezu mn]málně ] cm? Ve kost
ol musi být max má ně 25 x 15 .m (nebo obdobná
5 p]o.hou oká háx 400 cmr) Mliž ňUsibýtdoíaiéťné
pevně
iUhá (napl svařeno.)a mUí být, vnéÉlírany
normy

po]ištoýna pÍáVo pl

ne.ozebÍatelným způsobem' ukolvend (zazdéna' zabe
lonována' přpevnéna apod) nébÓ Uzámťéná bézpéč
íoínLňýÝdn' 2ámký V záV 5 oí na Velkoí mřlže
m n má ně !,šak Ve ť1yle.lr bodech (kotýeni.h)' Za miiž
5e téžpovaŽuje miiž ryrobená z ]iného mateÍá]u a ]
noU te.hno Óq i, lterá V{ák VykaŽUrÉ ň n nálné íérnoÚ
me.han.kou odolnoí pro1 krádeŽ vloupán'm ]ako
miiŽ Výše deÍinovaná ýlom1o bodě Miiž ]ze z ýenkovni
(vnéiš'írany demontoÝ pÓUzé h.Ubým nál iň (ta_
dVéň' séléťém,p lÓU na Žeezoapod )

výklad poimú
BezpéaňÓrtní.ylindÍi.kou vložkou se Íozumi .yin
která je
do bezpečnoýniho
'níaovaná
zad aba.iho zámku a ktelá
5plňu]é pÓžádáýky plisUlné
normy ňnmáné ý bérpeťnoíniíidéRc 3, resp ],
vaetně odo|noíl prol nedeíruk1vni melodé bumpn9
BumpKeys (dáe ]en ,odonÓí pÍÓti frPtÓdé BK']
BézpéčnortnÍnidv.lmi se rozumidýeře' kleré kom
pélna splňu]l poŽadavky při5uiné normy mn'máně
v bezpečnonni 1řidě Rc 3' re5p ]' Vťé1né ÓdpÓýidJ i.l

dr.lá voŽka

metodě B(.

1'.i;:"",!,
lÓlsel)tem

ka'dÓU pÓ.hůzku zapsa' do knlhy pochŮzek

Porul a l opÍáVněná ooba poÝ'nnoí lvedenou
ý bodu ] loho1o ťánku a to1o poÍušeni mélo podía1ný
ýý na ýzn l pojínéudáloíi nebo na Výš pÓr nného
p néni nebo dÓllÓ ké Žti'éni zrnénl pláVniho dÓýodu

noí prol

"'.á "é

]ek1!) ne]ménévšak lxzá 60

dÓdÍžÓVát ÍÓzÝh a Žpůsob Vedenlúčetnctýia ]eho
pÍůlaznoítak, ]ak ukáda]iobe.ně závazné práVni

odo

b^nebolÉ

{r'a"""v*

plI
zjíl

Étil uoženi po š1éný.hzásÓb nébÓ ny.h sk }
dÓVáný.h Vé.' pÓllod ený.h Vodou mnimálně
]2.m nad úÍovnipod ahy' přip nadúrovniuprave
ného terénu, po|Ud ]sou u ožéiyňiňÓ budÓlu;

aňá

P]Á

ýari

za

obrannýň pbstř€dkém 5e Íozumi zařizeni' lteÍé
5ou:ik osobniochÍané neÓzbÍqéiým způsÓbém a ma
pá.hatéé odrad od oupeŽe nebo ho parayzovat
(el paralyzér nebo pepÍový sprayapod
15,

ro

p,ú.A,u.'n ]L'íáiálou

10' Kámébvým sy9témem ý lozumi'ýPm ccw h| . ÉL
neDÍetÍ71é24 hodn dPnné monloÍue zabezoeťl
p;ýÓÍ (' p padé néd.Jdlé.néh. -,é;(l'
""1bJ'591
12l noťnm ýdénlmra ob azow zaham e ď.hwl

'

zumi dýeřnizávoÍa, k1erá splňU]P pÓžadáVly plnLtné
nÓÍhy ňnmáně ý berpeťnoínl třldé Rc 3, resp ]

lnl' hladl(

dlanvzasÚnut zamlÚl radaene,m bvlmo,| ieq'll

PÓrnnjk, pÓiíéný nebo opráýněná osoba mj povn

Bézpéčnstnidveřní dvou9l.annou závoru se

nonl

rousr PnPnr.h.he
\ p'padé plÓ'l ent.h dleh ne\m bJ'1z ]e]!h

Výklad po]mů Uvedený Ve VPPL/o P5e doplňuré tál1Ó:

3.

07 ntnLmáLn oo!

n
dVé'ép osllénéba lónoýé dvé'g !ětl ld d|,"[oa]l
'nymi
{le1n olna a Vltr proí ene {én? 5 Vl's'hitni

clánék3

2.

o

olmla

něnize smlouvy přměřené 5nižt

1'

zánk.n \e

e oozada!|v p6lujnP

po5llenymi (ánmi

oí

Úše' má

m odo'tJsTJlli'ili

denl\alUpon!MHD dob e!ltoeronnin€bo]né|.h,*ou

Článek7
Další povinno'ti z pojištěni

p něnl' ]eho rÓzÝhU nebo

"

céninafii 9 rÓzJn p!ýÓVn znónl,lÓlÝ

íUpně zabe.peťeniA] l až A]4 télÓ lábUlly
PoVnnoí umiiénidotézÓ/U nep]all pro íUpeň zabez

b)

'ld ' u'

maodonÓíprÓj 'HÁRDENED
ňétÓdé br

odonoý

Ve 5mysU

a)

CÝlnd

,,-,.',","#n*: l:;:,
'-nro"n't'"l'va".on'o*tun" tť']"u;
::ir.iT:lll i"fjliljT ;i J'""';'l:'1Í'l:l]], h"]"1 :
sp ňU e pÓ2adaýl\ pl \ Ulne no m' .
;[:r:]ft

pře
V době po]'Íné Udá
za piedmě1y po,]štěniuvedénéV ť án(U 4 bÓdu ]
pi5h a)' b)' r)a d)pÓskytné po]iltoýna pojíné p něni
]én lehdy pokÚd byly Umistěny ý uzamčeném tÍezoru

l'

'9
m '\*_'.
mt€ch poDoo
ozlo( áf,ÓCen]í pÍoL

r*Ť' "*J:f'l]f*j:.:]iif.|!

nazp']sobÚakval1épNki]za

lona

nébÓ znÓVupÓliŽéni pÓ'

ikozený.h nebo zn'Čeny.h íáýébnkh souaáíl' které
tvoři Vntřni prnÓÍ pÍÓnaraié aáí bÚdow posk}'tne

po]stné 5m ouvé

V

'

,'d.'c . ,"'o : *l touu,".n
"
.o'l
nébo Ldl Ó!1, béz!é.noslrfDrcD
e pledeBlm odo]ný pro[ Whmd á|idá loŇ

:J$ř;J;tÍany

V piípadě srednánéhÓ pÓr íén'prÓ pÓ]istné nebezpeči
ÓdciŽénl kÍádéŽi Voupánim nebo oupežise u]ednává
Že po] íná p něni
a.ená z poj stný.h událoí' nánJ
'1p
pÓrýnéhÓ rÓku nebÓ dobé u!
ý.h V prúběhuÉdnÓhÓ

DPPMPPátÓVŽáVsÓí

kÚ sn'Ži po]Lštovna

rí' z po]š1ěninálladú na op.avu

3

souvEloí'

Limity plněni

hornilrÍan.r qednanou

sÓUčáíinébÓ.ákadnaznoVUpořizeniznťený.hnebo
Ód.zený.h íavebni.lr součáíi Talto íanovenou čán

o.enu případných zbytků íavébnl
souiást' nebo o .enu pfipádný.h zbytkŮ nahrazova
ný.h Čéíinavébn'
sÓUaáí pl éim poškozenipo í

V

lftry

'

opaÍen kmenPm

ýŽn]ké pÓ]istným ne_

Čténa kté'oUlépo]iatěnl sjednáno' nesmipie5áhnou1

9' Byly

í0. Býly.

ííéudáÓí

l

_'

zamel lLery

ťáý poíŽené

Článek6

ský.h slá1ovek' banloýek a oběŽný.h ňn.iýhÓtÓVÓí
(dáe jen penize] poskytne porÉloýna pÓr ínépnénl
Dodle hodnolý pénéz pÓ ÓdédenÍ náhradv k1eÍou lze
zislá1 Ú bánky Ve smysu pláVni.h predpúů upravu]'
ci.h posk}'lovánlnáhrad za n{e -Á d poŠlouenépenize
V připadě zn ťeni, od( zeninebo ztá1y péné2pÓskÍné
po] štovna pol ínépněniV hÓdnÓtě
lě.hlo zn lených,
od.zený.h nebo nÍá.éný.h péněz

po] štěné pisehnÓí, Ób.hodnlkn hy kano1éky
výkesy, pláíy' prÓrékly' ]akékÓ ý nosťe dala záznamy
ná n.h pÓ]lÓŽény' znič.ny' od.zeny nebo ztÍa.en'
Vznká Ópíavněné osobě práVo' aby jipojšiovna vypla
1 a táíku odpoýida]ki piiméřeně Vynaožénýmnákla.
dům na ooravu U vě.ipoškozéný.h nébo matelá ovým
nálladúm na ÍépÍÓduk.' U Vě.i znčený.h, odcizený.h
nébÓztá.éný.h' od kleré odečte.enU zb},tkú poškoze
nA nébozničenéVě. Pokud opÍáVněná osoba nálady
na reprod0kc' nebo opÍavu nevynaož a, ré pÓr šlÓVna
povinna vyplal1 pouze hodíÓ1U ňatéÍálU ýorénéhodo

pÓ]

N

abe

J

'olnu
mane v bezpe(noín

s odczenim předmělu po]ištěninPbÓ pÓkusu Ó né]

V přlpadé poškozeni pla1ný.lr tuzemský.h i .'zÓzéň

Byy_l po]lš1ěné Vkadninebo Šekovéknižky pálébn'
nebo ked1ni(leeÍonniapod ) |arty Vk]ádÓVé lný..nné pdp'ry a ]né podobné dÓkuňénty pÓakozony, zn]
čeny od.zenv nébÓ írá.énýVzn ká ÓpráVněné oobě
pÍáVÓ' aby]ipÓ] íovna !ýlat la čáíku lyna oženou na
ÚňÓlénl Úýedený.h dokumentů ]estiŽe Uvedené do
kumenq byy v dú5edku pojíné událo*' íéÓpÍáVnéné
uŽtv, vznlá oDÍávněné osbě pÍávÓ abý ]1po|šlovna
qDla1 ačaíku,Ó ktélÓUsé rc i ma]etek timto neopráý
néíýmUllim zménši Po]ištovna nehEdi ušéúro|y

á

a), b), d)'

5biÍka'

a

#i"l:;'

č€ný.h stavebni.h 5oučáíi']ež 1voři zabeŽpeťeni
Uzamčenéhoňisla pojltéíi, pÓskytné pÓ]'tlovna po'
lnné plnéni2a poškozen1, zn teni nebo od. zeni téchto

udáoíi

zniČena' od(zéíá nébÓ ztra.ena.eá po] néná
lznká ÓpÍávněné o5obó práýo' aby]ipo]štoýna
qpLai a pnénistanov.né Ve smys U bodu 5loboto Čán
kÚ Bya. znlena' od.zena nebo
po] štěné sbiÍky nebo by
po' šténá sbÍká pÓlkÓŽéna'
vznká opÍávněné o5obě práVÓ, áby lipÓ]šlovna q/plal a
iáílu odpovidá]kináladLln na UVedeni do pŮýodniho
5tav! nébo ťáíkU odpovida]l.i nákadům na zhotoveni
Umée.ka nebo Uměe.kořemes né (opie post žené ťá*
sbirky P nénipojíovny F Však omezenÓ čánkou ía.Óvenou podle bodu 5 tohotočláíkU pÍÓ znČénÓu, od. z.'
nou nebo ÍÉ.eíÓu ČáípÓ] šténésbÍky

i

bezpéaiň UVédénýň V tánlu 2 bodu ] plsm a) té.h
to DPPMP_P poíiŽeny věci uveden é ý článlu 4 bodu ]
pism a), b)' .) a d) těchto oPPMP P, Vznká pÍáVÓ na
p]néni]eí zá pÓdňhly' Žé tylÓ Véo by]y ÚoŽeny V uza
ýřený.h a Uzam.enýclr olrnvzdorných úÍhovný.h ob
jekte.lr, pokud nenis]ednán l ný zpú5ob uožéni
z pqlténlnákadŮ na opraýu poškozený.h nebo zni

aby jlpo]lštoýnaryplatla

omp et lvolen / bezpe.no-h m zdd

bF aÉ''

'ndr.lou ly .*
t-J
TFD lo'np!Ďl
*o, m""
'-l"'"
" nolmt mlnmahé ! b?ellomen nee
oo2ddavlý ohíulné

Id! by plédňéi pÓ] jtěn' pošlÓzen nebo zn .

zen', znteni' od.zéni nébÓ ztátu réhÓ

-

9v"e...

uzámykádň

zamlem' bezoe.nostn' o

pledmě1po]šlěn' nebo soubor), ae pouze na pÓško

n.h ryrobené' nezásazéné péry a drahokamy
lúže,kožešiíyá ýÍÓbky Ž n.h a hudebni náíro]e
měly z

i

l

] chÍdi !l"!"r.o/b z n."" "

\tran!d\{'

B€Žpé.nÓrtnlm

e),l)q)nebo h)1ě.h1o DPPlr']P P
Pn Výpoťtu pornnéhÓ pinén' nénlbíán zřele na zne'
hÓdnÓ.énl .élku (kte'ým se rozumi ]ednot vě U.č-"ný

po]ínou událÓí' poškÓzény' zn tený od. zeny
nébÓ nÍá.ény vě. zVáatni ku tUÍnia h íor.kéhodno
ty íarÓ2tnoí Včetně íaroŽ tnélro nábytku' Umě e.ké
předmětý Vě. sběÍale 5lého zá]mu' drahé kovy á pléd

réiim poalozen

po]ínép néni z po]štěnj Ódlzé

ru-o

o2lu pled Íozlomen'm d nesm byt dÉmrÍBsn$'anÝ

zvne(

mělpo] íěnibezpÍoíředné pÚsÓb lÓ nékteÍéze s]ednanýíh pÓjíný.h né bézp é.1 uvéden ý.h V ťánkÚ 2 bodu ]

Byy l]

nal'

\

oí

_9

oíi

vénÓ]

n!an'i/déRc]

něni

aén]édnánlm pa.hale e, kl€ré 5méiova ok]elroodczeni
Po nbvna po5[ý1né po ínépnéni laké v té.lr plipa'
dé.h, pÓkÚd by plédmrt polšténl zÍa.en v přičinné
souý5
s 1lm, Že ý mi51ě po]iíěninaía o a na pied

ťáíkU lnDlpÓ.

štoýna o Cenu plipadný.h zbÉkůl

d) pojíné p něňiíanovéné d

llovna po'kýne polínép

ý připade.h, kdy
došo k poškozeninebo zn ťenipiedmělu po]š1éni, kte
ré nastalo Flo bezpÍÓnřédni nállédék pÓllozénl nebo
znťénidÓsud bezvadný.h a fUnkčni.h íavebni.h sou
láíibÚdol Ýe kterých ]ou umi5lěny předmétypolště
ni púsobenim po]Étných nebezpéči UVédéný.hv Čán.
k!2 bÓdu ] plsm a)aŽ h)lé.hlo DPPMP P
PÓ]

v přlpadě zn ťeni'

]

5'

1oU

]línou lrodnotou V době bezpÍÓířédně pléd pÓ]is!
n!u udáoíia.eíÓU, ktérÓÚ by Ópráýněná osoba
!bdÍžea]éi'.hpÍÓdéjém bezpíostÍedně po pol íné

]ínou udá osti

BězDe.no9Íllm tovanim 5e lozÚ. l.:, \'na * '-"n
nu]e po,adatl) pfl.Uhe normy mnmal^!]úŇ noJ i'
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jsou dá e ly1o dveře opatřeny zabezpečenim pro1 !}háťkoýáni.

Nebo e éklr.ky oýádáná vrdta, která nelzP oV ádai z Ventovniírany a k1eÍá Dou

VíUpnldvpře plné Vé smýs

U a

V

Uzavřené poloze b okoýána prot ná5lnémU o1evřmi
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Óbíannýň pÍÓí'édkém

!:!91"j!!Š""!j]!t!!ry1.

t ačnékapÓd, lé lvédénia Pco i
m'n má ně ]ednočennou lyz.kou ostrahou

např 1GňoÚ.h

íiPženy kva Í kovanou

-

'

i

75o 000

]elÝdoběpo]ínéudáoízapo]ensyíémEZs']ehožpopla.hový5qnáztisňový.hhá9čůpřepadeni,např í5ňoýý.h1ačnekdp.drrédÉíÍJPco
'
pol.P nebo bezpern.íniaqenn]ry se íál.! obíuhou, a p.hrd jsou Vé. tBa e ířeženy kva íi|ovanou m nimálně ]ednočennou fyzdou ostldhoul 200o000
ozbÍÓ]enounab ous!Žebnikíá(oupainouzblanincbodoploýázonou!Užébnlmpsém
oílaha nésňi mit ň.E.Ón zJpnÓll nPbo Vypnoul Ezs
i
Pod e

a

áttniho u]ednáni UVedenélro v po]istné smlouVé

Příloha č.í

Příloha1

a}

_

I

oHM00004

2

oHMm005

3

D!{Mm006
DHMO0oO9

5

DHM00010

6
'|

DHM00011
oHMO0013

8

oHM0oo15

9
1o

oHMO0016
DHMooOIT
DHM01329
DHM01384

11
12

15

oHM01499
DHM01525
oHM01614

16

oHMO1621

17

DHM01644

13
14

u
19

20
27
22
23
24
25

26
27
2A

29
30

31

DHM01709
DHM01721
DHM01812
DHMO1a25

oHM01a49
oHM01a74
oHM01954
DHM01992
DHM02047
DHM02059
DHM02107
DHM02170
DHM02174

oHM02176
DBM0217a

33

DHM02192

34

oHM02316

35
36

oHMO2320
DHMO2325
DHM02327
DHMO2341
DHM02406
DHM02425
DHM02433
DHM02499
DHMO2S0o
DHM02609
DHM02619
DHM02683
DHM02685
DHM02792

3a
39
40
41
42
43

45
45
41

48
49
5o
51

s7
s3

Vyjmenóvané budow a haly

PrMtní Éříz.níHrušov '

dílnv
sklad
vDKružbeú'doň.k hrázného
vD Morávta _ dómét hrázného
vD olétná _ doh.l hráznéhÓ

vo (lužb.lt_ dlnY

ez vYšní Lrlotv

01.06.1983
01.03.1984
01.03.19E4
01.10.1962
01.09.1982

a

n. Moráwe km 11.334 _ domét iezného

Íěrlicto _ dohét h.á'ného
ýD 2.ňáňiČé_ doněk hrázného
ýo Žémáni.é _ orMzníbudová
ýD z.mánicé _ lárážé. škladvllÓdě PHM]
léŽLhÓtk. ná odřé km 1a.940_dohék i€Žňého
PfuÓ'nl DřÍ2ění su.hdÓl nád odrou _ orovo'ni budova
ýD

VHP {ňÓý

_

Órďo2ní budová

PrÓvÓzní2ařÍ2.íÍsÚČhdÓl nád odro! _ hálá
v0 sáň.é 'dóň€l hrá'ňého
Provo2ní zářÍ'eňí stárÉ Háňfu č.o' 181
Je! Lnotb ná odře km 14,940 ' ofovo'hí obJekt
v0 2.rmánicé' rvbné hosoodářdví _ Drovoznízaňzeňí

PrMzňl

2.řIzéňl

táflná

_

DrÓvÓrňÍbudÓvá

PňvÓ2ňi 2áří2énl volkÓú.€

A.éállwdu Frúd.k_Mí!t.l' Holm|rová

_

ŠÓráÚí bÚdová

vHP oltrava ' orcvo?ní budova č.o' 525/26
vHP ostňýá _ dínvá Šklád

01.101945

01051945
01.05 19aa
01.01.1983

640 872

5967 574

11647088
38573583
5 553 463

z 4!o ?02
3

3 983 028

010119A3

I 372 05(

01.02 19a/t
01.06.19a3
01.11.1984
01.06.1968
01.05.1983
01.11.1985
01.02.198!

3 147 301
5 2t8 rt45
6 49S 65a

749lzÍ
1!25 487
34 268 006

71494 424

01.01.198/t

3 630 009

01.10.1985
01.02.1986
01.10.1971
01.07.1989

3 579 955

01_0s.1981

01-10'Éa5

s72 671
4 662 295

4395! 242

1oÍl673

31594 741

01.02.1983
závodu ooava. xolofÍkovo nábřeŽí_
vHP ostrává _ <klád PHM
Ar€ál

P@Ó2ní'ářÍ'.ní

l(áfu lňá

soráFíbudová

Aléál rávÓdu oóává. (ÓlÓfíkÓvó

{féálzávodo Fďd€k_Mkték.

nábřé'I_.árá'é. dnňÝ' órod!

HorYňírcva

01.01_198t
01.12.1974

_.árá'.

_

halovýsklád a ÍaÉ

Al€álzávodu Fďdek_ Mííek, HoÍYníotž_ dÍlnv aaalále(os
lézsmilovlcená Rooičáncekm8.u0_domékl€tného
PbvÓ2nl2.řÍ2ěnl su.hdÓ| nád odrÓ! _.ld.d PHM

01.02.1986
01.11.197{
01.04.1986
01.04.1986
01.01.1983
01.10.1984

vHPoďl.va

_

ofMznÍ budóve

ptovolníbudova č' 52512t
VD (.Užbért _ óróW2níDřÍzénÍ
VD Morávlo _ ÓrovÓznÍbudďe
VD 2érmánl.ě _ dílnv 3Ďé.iálňlč.tv
ýHP c8lý Ťěšíň_ olovornÍbudová
ýHP céslý ÍěšÍn_ lerážé
_

A.eáluáÝodu oÓáv.. fuloÍÍkÓÝ. ňábř.žI_ 9llád PHM
Ar.álzáÝodu ooává- fuloaÍlovÓ ňábřéží-hálový Šklád
ýo ŤěrlickÓ _ Óróvozhí bldová
vD Ťěrlickr _ lklád PtIM

ssP várénŠká _ láborátÓřé

DHM0309A

srá'koňěrná Šrani.ékotář

192 t3C
2

95! 209

2

559l1é

3 545

47!

4798161
6t7 427
104

6?l

4 565

A7t

01_05.1987

13 516 a45

01.05_19t7

2170 S/lt

01.02_1985

2 {aS 47J

01_03_1984

5

01.10_1982

2 397 Z9C

01.03.1984
01.04.1984
01.04.1984
01.07.1980
01.09.1980
01.05.1984
01.05.1984

1A OSa 497

01.06.1983

0HM02793
0HM02346
oHM02884
oHM03093

136 448

54248025
1352916

01-05'Éa3
01_10.1984

VHP skotnl.é

5!1707

35 889 787

f90 734

77 6a4427

I 893 835

812ltl

5 768 013

9910122
346 496
I /ro5 387

01.121982

650 710

o1.12.1989

2 503 307

01.o2'Úa9

4 038 00(

01.12.19t6
01.09.1987

869 20(

54
55

56

s7
5a

DHM03106
oHM03156
oHM03353
oHM03490

Aleálzávodu FrÝdék_M ht.k, HorYmílova ' rodinný domek č.

uH' oštrau _ so.lálnÍŽářI2.ňí

'

01.06.1980
01.07.!987
01 12 1947

odla _ sklad
HP vitlovic., ort'ávic€ lm 8,760 _ 3llád

89 30{
5a oa4
2

01 11 19aB

HP zábřěh,

$4

724 561
354131

66

0HM0428S

67
68

OHM0434S

DHM044TI

v.řňoťicé na olši kň 7,530. prowzníz.řiz.ní
srážkÓňěrná itánic. Á.éNký vrch

69

OHMo4SOS

VHP

70

oHM04942
DHM05010
DHM05013
DHM05014

Vo

Ťě.li.lo _.eráž oro ol.vadlá

01.12.1988
01.12.1988
01.09.1989
01.12.1991
01.12.1991
01.08.1992
01.12.1992
01.01.1993
01.03.1993
0r.08.1993
01.12.1993
01.09.1995
01.12.1995

VD

sléatá Háňá

-

Drcvozníbudov.

01.09.1996

14 053 785

Vo

sléaká Hártá

-

dn.v

01.09.1996

6 329 319

01.09'199€

3 078

oHMO5o17

01.09.1996

8 852

01.12.1998
01.01.1999
01.10.1999
01.12.1999
01.12.1999

9 441

DHMO3S.a2

59

oHM035!4

60

Dr{M03645
DHM04012
or{Mo4t'13
ĎHM04t'76
DHM04120
DHM04211

61
67
63
64
65

71
77
73

ýHP o3tJáýá ' halá slládÚ
/D sl.ŽŠká Há.tá _ úbr.vná Ýodv '
HP

Jlléoý.é' oDava

km 10.840

-

st.v.b.íčáí
obi.h

provozní

ýážlÓňémá 3táňi.. Novďéslď vr.h
Pétrůvfubn|l

_

Ď.ovoznl

obl.k

rybné hosDodářýÍ- Drovozní
!!iP Váréňitá _ sÓlávn{budÓvá
ýo 2€Ínanlc..
r'o

xrulb.rl ' aráž Dlo

obÍ.h

člun

HP

slotnl..

-

sl.atá

ořístřéš.*

H.rte
VD sléatá H.rte
Vo

-.a.áž.

75

DHM05:142

dvoidom.k hdznÝch
Aneluátobvá stanice Bohumln na odře tn3.245_Drcvozní

75
77

DHM05355

lé' Hodoňovic.

7A
79
80

DHM05463
DHMO547S
oHMO5500

a1

oHM05521

82

VD

83

DHM05587
DHMO563S

DHM05636
oHM05697

Provoznízaří eníNďá P!áň

85

86

DHM0S758

ýHp

8A

oHM05759
oHM05760

u
a,

89
90

oHMO138o

92
93

DHMO5765

91
9S

oHMOs856

96

oHM02083

97
98

oHM0$54

99

oBMO3445

100

105

DHMO6025
oHMO6173
oHMO6241
DHMO6276
oHMO6312
oHMO6S81

106

oHM06S9a

107

DHMO6S99

108
109

oHM06600
oHM06601

110

DHM077!17

101
102
103
104

na

ostr.vicikm 31'495

_

orďozní obiekl

ouMo5425

oHM02797
DHM03636
oHM05015

91

-

oHMO5a59

DHMOOOo2

VHP

skot.ice

VD 8aška.

-

obiekttéchni.tého zabez*čéní

př.hÉdníhláz - budov.

'trciovny

b€zpečnoínl}o

s.ážkoměmá steni.e Bahen.c
VD slezská Ha.ta - plovou.í ga.áž prc člun

skotni..

01.12.2@O
01.10.2001
01.02.2002
01.02.2002
01.09.2@2

6láž

sk!.d náhdí
ýHP stotnk. - oc.lový oř{střéšel
Areál 2ávodu ooeva. Kolďítovo nábřeŽí-.aláŽ
Rék.e.čnístř.disto Dom.šov
-

ýD sléBlá H.rta - ořííř.šékGkladl
limňi.Eíi.ká stani.. na Hvozdnici v otitích kh
Plovo2nl !.řh.ní Nová Pláň - skl.d dřN.

4 433 2

1537 35E
1262 02C
3129 61Í
7 309 9sC
184 821692

1s62

1.675

tlP na Bělé v lm 2,8/6 _ sklad hav.íinítechniky
.z vít*ovicé n. oíÉvi.ikh 8.765 _ so.iálníbudova a sklad
ez wš.íLhotv n. Morávcé th t1'334 _ orcvou ní budova
Pbvozni zaříz.nÍ Hrušov - dohěl iezného

:.rDa.l .t'anic. n. ostÉvici _ st'vébníčáí

821

364192
r 073 199
3

39415t
438 5or

23t
64!

Be

723 474
1 112 402
2 048 281

1542181

01.08.2000

sl.zslá Herta - tEfostani.e
Provozní ĚřÍ enÍNoVá Pláň - orcvozníbudova
-

359 21C

3199 041

338 261

!41
191344
10419 83C
819999

1834169

o!.12.2@2

740 624

01.12.2@2
01.12.2002
01.06.1985
01.01.1984
01.12.1989
01.09.t996

342 461
3

750123

14 516 862

u

549

2!6

276578
3 998 995

28.02.2003

670610

31.10.2003

I 960 869

31.10.2003

01.05.1984
01-05.1984
01.o5.1.9E3

3t 796
427

LU

3 580 787

2511204

29.03.2005

79 274 3U
2 419 368

Plolozni zařh.nízávad. - larážéa dína
Pbloznl zařl2éní Bruntál - laráŽ a sllad

29-05.2006

4641315

ýD Morávka, .Ybné ho9podářství' plovozní budova

30.05.2007

2733863

29.09.2@7
30.12.2010
29.04.2011
29.04.20!1

4594 437

ýHP

skďni..

ý6dnÍ nád.ž

_

bUdovó

za říz.nÍ ve.nlŤoÝicé _ st.!óá cov
škollÍ zařízéňÍVernlřoÝi.._ tŇhnÓlo.i.
VD Žérmani.. _ Štolárnáá 3kl.d

!kÓlí.Í

30.12.2006

oro strci€. lklad
'řÍstřéšék
Pďh.ň
n. Čižině_ oíovou níz.řeenÍ

ikolí.ílaříz.nÍ v.rniřovice

01.08.1988

cov

29.04.2011

681316

1362 98!
19 092

756 575
280 563

29.u.zoL1

176 940

30.07.2014

3 087 800

9415t5 Srtit

Vyjmenované stavby na vodních tocích

Uprava zlatého

oHM0@28

l€z

3

DHMOO029

4
s

DHM00035

6

0HM00043
DHM00047
DHM0004a
DHM00055

ÚDnva 8élélrn 23'900 - 24.735
lDádový íuoeň n. Hvo'dnid km 18.710
er LuhY ná Hvo2dnicitm 17,390
éz kyléšovice n. Mo.avlcilrn 3,945{tavební část
et Brank. na Mo..vi.i km 7,650
lez Podhr.dína Morávici_ stav€bní čá3t lm 27,860
Upr.vá Molavice km 76'790 . 76,950
stupéň na oDavě km81'110
stu!€ň ná oDavlcl lm 26'110
]é2 Krnď ne "R'' oDavě km 65.540 _stavebnÍčást
opava { Městlké sádY ) ne opávě km 39'4Eo

7
8

DHMO0035

10

DHMO0059

11

1E

oHM00064
DHM00079
DHM00080
oHM0oo81
DHM00082
DHM00084
DHMď)096
0HM00278

79

DHM002t9

20

DHM00318
0HM00319
0HM00368
0HM00369
oHM00370

12
13

14
15

16
17

km o'0o0-z,830

Milulovice na 8ělé km 5.655

'.z
l€z stítina n. op.vě tm 2&450

l€! smolkov na opavě ln 18,9965t.vebni čiií
é' Třebovice na op.vě km l'41o _ stáv€bníčáí
ÚP.ava opavY lm 33,935 _ 39,0oo
e' Rál na olšl km 25,640

zouoná Lhot' ná olšl !6 3!.80o
lDádovÝ snjDeň na Morávce *m 1t.130
ez

26

DHM@371
DHM@379

27

DHMOO4l0

2a

oHMOO418

29

0HM00419
0HM00420

spádový stupeň ná Morávcé lm 17,045
]ét vftkovlcé na ostlavici km 8,760 - stavební část
Jez { stolb€rk} na ostráviclkn 18'645
spádový stuD€ň na o.travicikm 21'605
spádovÝ stup€ň na ostravicl km 24,570
LB opěfuá zeď na ostr.vicikm 3.380_ 4'467
jez Ry.hvald ná orlovslé slružce km 4,305
l€z Poíubá ná Porut€€
km 5,535. stavebníčá9t
ÚDrava Porubkv km 1.690_2'000
Upráva Porubkv km 4'555 - 6,225

21
22
23

24
23

30

1.10.1984
1.10.1984
1.10.1984
1.6.1946
1.6.1908
1.6.1933
1.6.1929
1.4.1944
1-E.t9E0
1.10.1984
1.10.1984
1.10.1984
1.6.190E
1.6.1925
1.12.1990
1.6.1949
1.8.1990
1.3.1984
1.3.1984
1.6.1963
1.1.1962
1.5.1984
1.6.1901

s2
93

DHMO1852

45

46
47
48
49
50
51

ě't

'pádový
ltupeň na MoÉvicikm 86,2@
;tLJp€ň na Čelnémpotolu lm 6,690
JeŽ].martke ne Podolstém potoku lm 2,340
]€z osobl.ha na osoblare km4.754
stupéň na sl.říčikm5'633
Jer Šiío\ý8lod na Bělé tm 7,4s8

24 a7B 656
6 336 257

22 577 059
40 593 047
20 458 91!
24 267 095

15183 57C
3 344

a93

69 441 294

1/l41333
052
052

13 865 852

1025 540
10 392 777
117 9rro 559
88 888 730

DHMOO48l
DHM01211
DHM01331
DHM013n3
DHM01357
0HM01360
oHMO1422

43

4 336 859

41870 719

4 733 568

14

ér (unovna opávě km 92'995
vD sance, př€hradnl hláz_íavebnl
loádový stuoeň na olšikm 29.095
et sovinec na olšikm 2o'39o
itupeň na osoblázé km 12,726
stuDéň ná olšikm 31.890

5 289 604

1.5.1084

1.6_1943

0HM01520
DHM01619
DHM01620
DHM01622
oHM01780
DHM01802
DHM01819
DHMOt822
DHM01823
oHMO1854
oHM01a61

2S1A77r

1.5.19t4

9,618' 10'850

DHMO1497

20406815
21081551

74752r11

PB hláz ne odře km

38
39
40
41
42

1677! 594

1.5.1984
1.5.1983

PB hráz na odře km 12,6oG17'886

35

2 497 101

2Š92s678

1 205

DHM0o42A

wšnÍ t}oty na Morávce km 11,334 _ jtavební část
Vo Těrllckó, přehEdní h.áz - íav.bníčást
lézJetubčovi.e na odře km 88,180
ler L}otka na odře tm 14'945. stav€bníčást
lez lúankovi.€ na odře km 78.400
LB opěmá 2éďna BÍlovc€ km 13,336. 13,370
spádový5tuoeň ná olšikm 26,1170
lez Přívoz ná odie km l1.E3o_ stavebničást
€z (omárovna oDavě km 32.190

4 906 29!

1 205

DHMO0425

l€z

3 360 952

29053106

7.6.!947

32
33

DHMOOa6I

24 840 020

1_6.1930

1.5.1984
1.2.1983

36
37

L

potok

0HM00023

1

z

1.10.1989
1.2.1984
1.5.1984
1-S.1984
1_S.1984

1.5.1984
1.4.1984
1.5.1944
1.6.1964
1.10.1984
1.11.1985

3 033

44r

722 26e 334

491013C
41418458
7 326

zSA

142 503
7

3!4 753

90353427
23 666 33!
3

624 209

51160833

1.4.798/

7

1.3.1984

8 137 013
5 890 88.4

1.10.1984
1.4.1984
1.6.1926
1.6.1925
1.6.1926
1.10.1984

004977

6 557 234
5 329 29€
3 221 45A
2 427 408

8012073

1.10_1984

3 338

1.10.1964

6

364

694187

54
55

56
57

ša

DHM01a63
DHM01A7a
DHMOlE6O
oHM01935

59

DHMO1936
DHMO1937

60

DHMO1950

61

0HM01951
oHM01969
DHM01993
oHM02052
0HM02070
0HM02121

67
63
64
65
66
67
68
69

DHMO2142

7t

0HM02177
DBM022E3
DHM02294
oHM02295

72
73

DHMO2440
DHMO24E3

74

DHM02484

70

?\

DHMO2485

a2
a3
84

DHM025S2
DHM02562
DHM02563
oHM02646
DHM02730
DHM02776
DHM02805
DHM02816
DHMO2al8

85

oHMO28/t4

a6

0HM02881
DHM02893
DHM02954
0HM03015
DHM03037
DHM03038
oHM03104
0HM03122
0HM03360
DHM03393
oHM03632
0HM03663

75
77

7a
'?9

8o
81

87
8E
89

90
91
92
93

94
95
96
97

98
99

to0

DHMO3880

DHM03996
DHM04602

101
102
103

oHM046s9

104
105
106

DHM05349

1r7
108
109
110
111

DHM04948

oHMos338
DHMO5462

DHM05467
0HM05469
DHM05470
0HM05554
0HM05556
DHMOS55T

!L2

DHM0555a

113

DHMO5559

114

DHM05560

soádovÝstuDeň na Vidnáv.é km 2'830
ez Píséčnáná Bělé km 9.033
é' sřokl Niv..ě op.vě tm 98,550
et Vretlmov n. ostravici kň
é' Baňošovice na odře km 50,750
ét Befuarllce na odře km 58'E55

13,770

1ol7z

é' č.ská v.s na Bělétm 12.977

lDádový stuoeň na stař{či- lipová km 8,310
lét Návsí na olši tm 62,985
le! odry na odře km83,535
léz lés.níknád odrcu km 75.595
l.z Pdno ná ostl.vici km 32.970
telJes€nft{ sm€tanowsadv ) na Bělé km 17,388
.tě, ŠirokÝ Brod na Bělé km 6,800
Jé2 smilovicé ne Rooičancékm 8.u0_ stavébnÍčáí
ÚDráva ondřeinic. km 3,000' 6,320
lerzábřeh na odře km 2o,40o
soádovÝstuDéň na 8ělé km 16'662
soádovÝ stuoeň ná ostrávlci kŤr 33'600
sDádovÝ íup€ň na olšikm 38,850
soádový stuDeň ná olša km 39'190
soádovÝ stuo€ň na olšikh 39.690
soádový rtuoeň ná ostravici km 34,030

Jé'Třinecn olšikm47,920
Je. (onsH ne olšilm il4,237 _ í.vébníčáJt
soádovÝ stuo€ň

na Mo.ávcé km 12'145

Jd]ablunkov ná tomné km 1.9t]o

tl

ooěmá zéďne Bnovcé km 9'257 - 9'352
JeŽ studénká na odř€ km 47.090
soádovÝ í!D€ň n. Lučině lm 21.145
|ez Žimlovlc€ na Moravicil(m 11.095
lez stáré Ťěchánďicé ná Molavicikm 43'725
éz oětmálďlc€
na olši km 15'610
é' Háina oDavě km 16'360
loádový stuoeÍ na Lučině km 5'4s0
ioádovÝ stuoéň ná ooavě km8'540
ÚDrava sédlnlce km 12'106" 13,722 (kámenné dlažbY do
Úoráva s.dlnice km 13'600 - 13'722
ě2

Jilešovjc€ na oDavě k'n 10'720

jpráva Bělé km 16,800 - 1&750
Úoreva Hnblntv km 0,22G0,38o

n. oílavi.ikm 31,495
km L9,25L - L9,76a
Mikulďi.*Bukovéc n. Bělé km 2'863

er Hodoňovk€

Úprava gělé
e2

Nomá stěna Hrušov na odřé kÍn 9,091
ÚDrav. Husiho Dotola km 11,000 _ 12,ooo
íupeň na odře km 23,150
'pádový
9oádový stuoeň ná olšlkm 7'496
l€, kóÓÝ Íkiňo Mful n: ooavě km 7o'88o
orava Oo.w km 39,203-39,311
spádovýstup€ň na ondřejnici ' Fryčovic€ lm 9,750
o.áva

st.říčékm 4.140_4.724

Úprava staříče km 1,082- 1,97s

ÚoÍava Bělé km 26'090 - 26'516
Úoravá stáříčékm 5'14ý5.846

srádový 3tuoeň ná ooávě knr46'960
Úplava staňče km 6'87o7,E5o
ÚDrava Bělé km 12,670'13,385
joráva Bělé km 13'870- l4.4a0
Úorava Bělé km 11'880- 12,670
Ú9r.ve Bélékm 25,500-26,090

1.10.1984
1.10.1984
1.10.1984
1.5.1984

14330174

1.5.1984
1.5.1984

19 420 642

1.r0.1984

5 442 753

1.10.1984

2142140
1494061

1.3.1984
1.5.1984
1.s.1984
1.3.1975
1.10.1984
1.10.1984
1.1.1985
1.10.1985
1.5.1944
1.10.1964
1.17.1974
1.4.1984
1.4_1944
1.4.1.984

LO2a5 722
6797 649
14 511269

tš 425 0'1

t!o14

432

9 293 751

23 392 57C

1220 391
196 607
8 904 043

18 584 718
7 0a5 626
6 557 250

31558283
12168068
13 041390

162É3a4

1.3.1980
1.6.1937

20966781

1_10.1943

13 944 258

1.11.1980
1.3.19E4
1.9.1982
1-1.1983

16474555
1317090

1.3.1983
1.3.19E3
1.7.1983
1.4.1984
1.5.1984
1.3.1985
1.11.1985
1.4.1986
1.4.1946

29 459 796

3

98132E

2 286 000
4 675

294

12

5730m

7

96012C
351200

7 963 800

10 638125

B

774 aZA

1523 645
41000c

1.12.1986
7.2.1947

35 803 235

1.1-1988

1.4.1948

10 586 398
544 131

1.a-1989

161!2 612

1.9.1989
1-1.1991
1.10.1991

280983C

1'10.1994
1.12.1994
1.1.1996
1.12.1994

D

474

$Z

$

s765314
34081778
E !14 37i
1

046 733

23 000 556
8 345 435

1.12.1998
1.12.1999
1.12.1999

2 163 602

1_12.1999

2594284

1.12.1999
1.12.2000
1.12.2000

5 384 407

1.12_2000

1.12.2000
1.12.2000
1.12.2000

811006
s 716 474

3 813 754
7 579 845
10 657 664
3 210 91É

4924 429
9 042 473

115
116

Ll1
118
119
120

DHMO5625

121
7ZZ

DHMO565?

123

DHMO5656

124

DHM0565a

tz5

DHM0566l

126
727
128

0HM05665
0HM05657
oHM05669

129

oHM0s670

130
131
132

oBMO5676
oHMO5678
oHMO568o

133
134
135
136
137

oHM0s682

13E
139

lito
14L
!42
743
744
145
145
147
144
14E

08M05527
oHM0s645
0HM05654

oHMO5684
0HM05686
DHM0S706
DHM0570A
DHM05710
0HM05712
DHM05715
DHM05716
DHM05t61
DHM05769
DHM0šB29
DHM05830
0HM05832
DHM05852
DHM05Bš7
DHM05858

150
151
152
153

DHMOSB6O

154
155
156
157

DHMÓ5910

15E
159
160
161

162
163
154
165
155

t61
164
169
170

711
772
171
174
175

L

DHM05561
DHM05562
oHMO5570

0HM05862
DHM05905
DHM059o8
DHMO5922

DHM0593o
DHM05954
DHM05966
DHM05974
0HM05976
DHM05979
DHM0š98a
0HM05989
0HM05996
DHM06023

oHM060!6
oHM06!14
oHM06145
DHM06147
0HM06159
DHM06192
0HM06193
DHM06217
0HM06244
0HM06245

Úp.avá Bělé km 13,385- 13,870
J'ráva 5t.říč€ kň 4,724 _ s,146

1.12.2000

6 990 014

1.12_2000

1430 t62

odléhčÓÉ.iráňéňo Bělá'Mikulovice
e! Adolfovice n. Bělé kh 21,710
jpráva stállče lm 5,846'6,870

1.12.2@O

979

1.12.2m1

10136191

1.12.2001
1.3.2002

6 7ZA 147

;tupně na Bělé v km 20,720; 20,850; 20,980
jplava staříče km 1,975.2,370
lel Jéséníkna st.říči v km 1.987
ituDně na oo.věv km 104'820105.046a 105'1o2
;tup€ň na op.věv km 105,540

62t

14.)742
2!4 449

1.5.2002
1.5.2002
1.s.2002

a 643 955

1.5_2002

3 336 713

ltuoně na ooavě v km l02.7E0.103,043
na středníooavě v kn o'125 - 0,644
'tuoně
é' ná opavě v km 104'130

1.5.2002
1.5.2002
1.5.2002

stumň naooavěv km 108'5t5 a 1oE'530
ltu!éň n. opavě v km lo8,570

1.5_2{tO2

2
2

S!411r

4 597 089

!4 274111
149617S9
3912303
2369120
10430551

13'320;13'420 .13'810

1.5.2002
1.6.2002
1.1.2@2
1.7.2@2

l4,30o;14570

a 14,940

1.4.2m2

3 233 329

nulně naooavlcl vkm 15'160;15'420

a 15,300

1.E.2@2

3 289 015

18.2m2
19-2m2

11906 234

JoEv.

Bělé km 15'590
Jorava Bělé km 14'480
stuoně na oo.vlclv km
ltuDňě na opaviciv km

!tu!ně

_

-

16,425
15.590

ooaviciv km 22'400 - 22'710
na ooavici v km 17'040| !7 .s75: 77 '42o| 17 '660 a
naooaviciv km 25'875: 25.935: 26.170: 26.380 .
na ooaviciv km 21,E5a''z7'94ai2z'o75 a 22'079
na ooaviciv km 22,857;22.935
na

stubně

ltuoně
ituoně
ltuoně

Úpňva Bélékm 1,760.2,597
n. Bělé v km 1.806j 1'891j 1.995j 2.190j 2,350;2,590
'tuoně
ltuDně naopaviciv km 15,720;15,8ao a 16,060
na

ooavi.iv

km 16'405;16'800 a 16'980

'tuDně staříčekm 0,@G1,082
Úpráva
stuoeň na ooavicik'n 16'220
|ez

MěíoAlbř€chti.€

|e! vrbno Dod

na opávicikm 13,865

Pladědeň

Úpráva Poíubky km 2,425

ná ooávě v kÍn 108.120
-

_

silničnÍsiezd

HavarllnÍ DíoÍil na Bělé v km 2,Ea0
stuoně na ooaviciv km 18,460; 18'680; 18,800 a 18,E60

soádovÝstuD€ň

na

L.9.2002
1.9.2002
1.10.2002

3

olši km 66.380

soádovýstuoeň na olšI km 67'380
Je' na olši km 68,270
ÚDEva oo.w km 69'0oc75,o15
na 8ělé v tm 19,089
UoÉve Bělé km 18'75G19'251
stuDně na opaviciv km 24,400 - 25,100
stuoně naoDaviclv km 23'299 a 23.580

stuo€ň

stuoně ná oDávicjv km 23'780-24.400
stuoně ná ooavi.l v km 25'10o - 25'800
stuoně na oDáviciv km 2o'4tl0j 20,580á 20,945
Jorava 8ělé km 16'425_ 16,800

543197

4750145
!19792
5001291
9

3 004

20

525

464751
116 26t

1'1o'7ú2

a

31.1.2003
31.3.2003
31.8.2003
31.8.2003

4022 aO7
6

52t91t

4 628 983
2 089

A4t

3r.8.2003

12082508

30.9.2003

1s 308 702

28548t

31.10.2m3

2,460

HáváriinÍ o.ofil ná Bělé v km 2'880

L'9'2ú2

t3 990 283

31.10_2003

1412tLS

3t.10.2@3

725 369

31.10.2003

7 393 AO7

31.12.2m3
31.12.2m3

311655
213 616

31.12.2003
31.1.2004

15 139 069

160 545

29'4.2lú4

9 252 850

30.4.2004

14611721

3t.8.2004

7 347 574

29.9.2004
29.10.2004
29.10.2004

3 956

00(

9 878 615

11761519

29.11.2004
29.11.2004

s 907 477

24.L22@4

14 034 34.!

ÍJoravá

30.3.200s

15 992 904

e'

30.5.2005

é' na Huím Dotoce
ná

km 1,475

MorávlGýíhonv km 8'350: 8.75G9'0o0;9,15G
oldřišowlém potocé kh 8,993

ÚD..vá staříče lh 2'370'3'350
siup€ň na staříči km 3,037
srebili'áčňí oníh ná Prudníku
lez P.skov ná ol€šné km 3,096

-stávebníčást

Hava.iini lroíil ná olešnékm 0,2lt0
Havarijní pÍofil na olešnékm o,z4o-přijerdová á manipulační
PB ooělná rédolšekm 23.825 _ 23.980
Úprava Bélékň 24,735.25,500

sDádovýstuoeň na Bělé kň 25,257

7

424125

527

86!

29.12.2@5
29.12.2@5

a 225 469
z 494 674

29.11.7@S

z 226 s60

z7.2.2006

854281

29.6.2006
29-6.2006
29.11.2006

26s 0@
123 000
1l !4/t 556

30.12-2@6
30.12.2006

2931113
309 737

Příoha č.7 soubo.!.bulek t částaL 1- PojaštěnÍ protižlvělním Pohromám
176

D8M06252

777

DHMO6260

778

DHM0629S
oHM06296
DHM06297
DHM06296
oHM06299
oHM06314
DHM05324
oHM0632E
DHM06329
0HM06330

179

Ú0

141

Laz
183

1a4

$5

1E6
147
184
1a9

t90
191

L92
193

jpř.va

20'597

_

Bělé km 20,985_2r,?20

|éz lipová

n.staříči km 7,053

o.hráňná hrá2 táliščák
,éz BEboliá na
PB hráz

12.010
23,900

_

79'11'1ú7

l.2 oomášovná Bélélh 23.553
Uorava Monívkv_ výhonv km t1.13o - 11'460
LBhrár ná odř.tm 11'558_ 12'135
PB hráz na odř€ tm 11,Eo0 - 12,600
PB

hrá'

na

29.71.2@7

oo.vě kn 74.o4o

Úorava ooav'c€ km 19'0@ _ 19'600
rtuoně na oD.vici lm
'oádové
P8
héz na odře km 5,500_ 9,618
PřotioovodÍovÝ u!ávěr na silničním D.oousttu 9ilnice

DHMO6520
DHMO5521

198
199
200

oHM06555
0HM06568
DHMO6559

Protipovodňový Uzávěí ne pÍopustku silnicé llll0u36,
UpBv. Op.vY km 33,600 - 33,935
PB Hrá2ná ooávě kn 3'6m_ 34.'m

201
202

DHM06570

PB tomunikac€

203

0HM05685

DHMO6$A
o8M06555

DHMO6571

LB Hráz na odře km 9'959-

ooava km 33'945 _ 34'700
záústěnl PB vodotéčé_ opáva km 33,945
Upráva Heráhj.kého Dotoka lm 00oo _ 3,090 vč€tně vakového
rz_ UDÉvá vélkékň 0'000 _ 1.940
rz _ Úorav. Bečw km 1'281 - 3'8oo
rz - suchá nádrl Hllnstý 1
rz_ suchá nádá Hlínský 2
r2 - su.há ňádrž tÚtvň*á

zu

oHMO66a9TZ

205

0HM07171',t-Z

206
207
2oE

OHMOTZ4TIZ
DHM0724at-2

209

DHMO73EA

ÚD.ava Hvozdnice km 2'310

210

0HM07396
0HM07397
oHM0739a
oHM07415
oHMO7415
DHM07448
oHM07449
DHM07450
0HM07451
DHM07453

tB hřá' ná Ščučí
km 0,063 _ 0,523
PB hrá. na cerném příkopu tm !'474- 2'091

212
213
214
215

216
217

2Ú

219

220
221
212

223

224

oHMOT2SZIZ

oHMO7513

DHM07514
DHM07523
DHM07603
DHM07604

oírava-

uDrává céméhÓ ĎříkÓóU

-

2'838

kn 1'504_ 1-53'

hrá. ná ondřeinicikm 5.820_6']'70
PB hrá' na ondřéjn|clkm 5,815 _ 6,5clo
LB

Up.áve Porubkv
U'ráv. Pofubkv
JoEva Porubkv
Úordva Porubkv

4 91375A

4009 297

1082838
11 745 4S8
7 a67 7Ó7

7564813
10164529

30.5_2010

u.250

1784091
1a953127

27.2.2010
27.Z.ZoLO
30.3.2010
30.5.2010

- 74'300

5 596 985

29.1z.zú7
2'.7.7010

8,793

-

1972 92t
1397 279
4 933 64t
10 361261

29.11'2ú7

n. Bělétň 23,620.23,720

elava BilovkY km 6.990

9 236 536

2f.2.2rr7

29.9.2@7
30.10.2007

oír.vici km

ÚPrdvá Bělé km 23,120

30,12.2006
29.7.2@7
29.7.2@7
30.8.2007
30.8.2007
30.8.2007

ítjoně na Lohné lm 0,465.0.880

jDráv.
'DádovéBělé lm 19'768

194
195
196
197

zl7

t

DHMO6340

DHM06508
0HM06509
0HM06511
oHMO6S12
oHM06519

9oádový !řírodnístuDéňna MoláVc€ lm 10.700
íupně na Bě|é km 22,6\5' zz'67q 22'722
'pádové
L8
opě.ná zeďna lomné km 0'310 - 0,425

30.5.2010
29.9.2010
30.12,2010
30.12.2010

9

28\

5 E99 283
a 923 797

36905799

$748t

32 614 2ÁÍ

5!744
622 AS2

30.1..2011

30.1.2011
30.1.2011
30.1.2011
29.7.2011
30.12.2013
30.72.2073
30.12.2013
30.12.2013
30.12.2013
30.1.2012

810231

6 179

35 877

i21

3 555

672

939 999
5 588 297

18 332 SA1
1

908 288

!

710

t74

7 223

294

724749
8101813
3

30.3_2012

16 203 626

30.3.2012
30.3.2012
30.5.2012
30.5.2012

29 o42 40€
137

ogt

5076 S2C
zo 4zo 492

29.9.2012
29.9.20!2

861s93

2.0@'2.426

km 2.460- 2.993

29.9.201,2

km 6'225 - 6.960

29.9.2012
19.9.2011

618 364
z 723 323
58 944
4 646 599
9 734 429
3 852 269

km 0.9oo
km

-

1.690

J€' Po.ub. na Porub.e l@ 5,535'pípoik. NN
PBhráz na Moravicikm 79,955 _ 80,320
Úorává Morevicé km 79,015 _ 79.948
BalvanitÝ slluz na Bášticikm 2'925
PB hrár nas Petrůvce km 9,925 - 10,256
P8 protioovodňová zeďn. Peřůvce km 10.287

_

10'445

29.4.20L3
29.4.2073
29.6.2013
29.11.2013
29.11.2013

464591

3

20615a

4038419

Přílohá č' 7 souboítábulek k částič'1- Pojištěhí ploti živelním pohlomám

239
240
24L

DHM07605
DHM07606
0HM07607
oHM07635
oHM0764E
0HM07649
DllM07666
DHM0766a
DHM00026
oHM0004o
0HM02919
DHM04949
DHM0s563
oHM05564
oHM05S65
DHM05664
0HM05668

229

226
221
2ZA

23r
237
232
233

234
235
236
237
238

242

oHMO5671

243
244

oHM0568l

245

oHM05707
0HM05711
DHM05850

246
247

DHM056A3

244
249

DHMOs861

2S0

DHMO5956

251

252

DHM00100
DHM019a7

253
154

DHMO23OE
DHMO5849

255
256
257
254

2@

0HM06065
oHM0624o
DHM0&t53
oHM05458
0HM06459
oHM06463

261

DHMO6q85

287

259

oHM05A70

266

oHM06988
0HM06989
0HM07669
oHM00027
DHM05460

267

TPE OO12

264
269

o|M02212

263

264
265

270
271
272
273

274
275
276
277

274
279
280

24L

0HM02213
oHMO22t4
0HM02221
DHMO2223

DHM02224
0HM02225
oHMO2226
DI1MO2Z27

oHM02229
0HM03395
DHM05542
DHM06247
0HM06248

ÚpÍáva Petrůvlry km 10'369_ 10'465
LB hláz na Pétdvcé km 10,293.1l'500
Úplava P€truvkY rÍň 11,230_ 11,280
Úpnva sedlnke th 6,470 '7,601
LB odsá2éná h.áz n. o.lovŠkénru'.é
|suchá nádá Lutvňka _z9evněné olo.hv

Ro'dělovaciobiett na Bí|ovce km 2.503
|]ét na starém r.mé.U BíIovkY km 3'893
práva osoblahy km 19'000 ' 31.000

plava c€rného Dotoka km 4.04{!6'290
|Upřáva Podolského potoka km d00o _ d850
pBva Černéhopotoka tm 6'4fo ' 6'600

|Úpravá op.vic. km zt'2oo_21'7oo
lUprava Opavice km 22,97G23,218
luprav. oDavicé km u'70o-18.250
tJprava střednÍ opaw krn 0,0oco'9oo
ÚpŘva opavY kh 107'465 - 108.960
lUp.av. Opavy km 108,960 - 109.325
UDr.vá ooávlcé lm 13'82o15.120
Upráva op.vice km 15,120_15,500
Úprava opavicé km 25,EoG26'67o
Úpravá opavic€ tm 22,73G22.97o
Uorava 8íléoo.vY lm o'o0o-0'850
LJoráva oDavice km 18.250 _ 19.mo
Úprava opaw km 98,900 - 99,4oo
Úpřavá BíléopavY km 3,5oo4.o5o
Uprava Bllovky 9,849 - 11.499
t8 hrá' na Lubině lm 9'100_ 10'208
Úprava Husího potoka 5,cl05 - 1'o,8o2

upňva sedlnice km5,778 _ 6'470
upravá s€dlnicé km 4,825 ' 5'77E
LB hrár ne Lubiněkm 12,824_ 17,125

P8 hrár na odře lm8q125-81,4{,0
tB hlá, n. sedlnicitm 5,484 _ 5'765
PB hťáz na s€dlnlcl km 5,36l - 5'720
Ll hláz n. odře km 83'052'83'530
iprava Gručovky km 5.0oo - 5,600
Upráva G.učovkv lm 5'600 _ 5.113
J9nva Gručovkv kín 4'484 - 5.000
lhYbk. na Mlýnce km 14.688
Úp.ava vjdnávky tm 0,0oc5,38o
uprává Bělé lh 0,270.0,835
upEva cemého Dotoka km 0.o@ - o.32o
BálvanlÚskluz n. Morávc€ *m 21'960
jprava Mo.ávky km 21,100 _ 21,525
Jpřáva olešnélm 14'250 - 16.860
UpEva skállv km 0.420 _ 1.100
ÚDÉva stonávkv km 26'962 _ 31.640
Prala stonávkY km 24,451-25,303
prává stonávkv km 25,303 - 26.952
pr.va stonávkv km 23.483 _ 24'45]
prava stonávkv km 22'1{ - 23'483
pEva stonávky km 18,427.2o,7o2
plav. slevíče km 0'0oo _ 1.100
uprava Morávky tm 18,32cl8,652
Bálvanitý skluz na Lučiněkm 33,l82
Balvanitý sklu' ná Lučiněkh 33,250
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1.6.1914
1.12.1963
1.1.1954
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1.1_1965
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Příloha 1c) - Vyjmenované vodní díla _ strojní část

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

72
13

74
15
15
17

18
19
20

Kylešovice na Moravicikm 3,945_strojnÍ část
DHM00452 J€z vyšnÍ Lioty na Morávce km 11,334 _ strojní část
DHM004a0 Vo olešná, př€hradníhíáz " nrojní část
DHMO(M42 vD Těrljcko' přehradnÍ hfá2 _stÍoiníčást
DHMOOO44

DHM00487
0HM01254
0HM01330
DHM01386
oHM01390
DHM01739
DHM01796
DHM01851
DHM01883
DHM028s8
DHM02865

l€z

VD zeÍmanice. Dřehradníhrár -

stroiníčást

1.10.1985
1.10.1985
1.9.1982
1.11.1983
1.1.1983

2a90 42\
34 9S3 26:
5 109 34t
16 995 55(

56 884 99t

VD Moíávka, přehradní hráz - stroiní část
]e! Lhotke na odře kÍn 14,945 'stroiníčást

1_10.1982

1.S.1984

8

část

1.4_1984

5 994 034

vD Kružberk - hráz _ strojníčást
Jez Přívoz na odře k'n 11,830 -strojníčást
VD Šance, Dřehradní hráz _stÍoinÍčást

1.3.1984
1.5.1984

38 648 782

1.11.1983
1-5.1984

47 049 70!

Hráz lobník_stroin

Í

léz Vítkovice na ostravicikm 8.760 - stroiníčást
VD 8aška, přehradní hráz

stroiníčá5t
Jez Konská na olšikm 44,237- stroiníčá5t
_

J€z smilovice na Ropičanc€ km 8,110 _ stroiní část
DHMO3440 J€z Rjviera km 24,822 - strojníčást 0783
DHM03546 Vo sl€zská Harta _ úpravna vody _ strojní čá5t
DHMO4124 ŠtolaVD KíUžbeík- strojníčást
DHM05584 vD slezská Hena'odběrná Vě', stroiníčást

21

DHM06160 Jez Paskov na olešnékm 3.098 - stroinÍčást
oHM06164 Přéhrádní hrázVD slezská Harta _stÍoiníčást

22

DHrV07452 Jez Porubá na Porubce km 5,535

_

strojní část

!17 519 28a

98910i

13 347

3A

13 031484

1-1-L996
1.10.1983

9 513 299

1.1_1985

2 510 558

1.4.1988

3

1.9.X989

1968 32C

228 513

70s 56S

r.72.1992

7 226

1.10.2001
27.2-2006

7 773 446

27

'2.2Ň6

29.9.20!2

743

439 60(
258 045
1 478 372

389 816 040
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Příloha 1d) - Vyjmenované MVE (malé, vodní elektrárny}

1

2
3

4
5
6
7
8

L

DHM04894
0HM05s85
oHM05586
0HM05836
DHM05838
DHM06410
DHM06411
DHMO5412

MvE studénte - stev€bní čá!t
ýodnÍ elektrarna slezská Harta - stavební část
VodnÍ elékt.árna slélská Hartá -stroiníčást
VD (ružb€rk MvÉ -Trafostanice' stavební část
VD xÍužberk MvE _Trafostanice' stroiní část
MvE Jez Lhotka na odře km 14,945 - stevební část
MvE Jez Lfiotke na odře km 14'945 _ stroiníčást
MVE'lez Lhotka ná odře km 14945 ' trafostánice

1.11.199:
x.10.2001
1_10.200r

31.8.2003
31.8.2003
30.10.200E

30.10.200!
30-10.200t

ffi

3 304 54:

18 298 25f

133119(
189 82:

754 21(
47 7r5 021
8 476 48(
647 SU

aoB513t

