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Kooperativa
vlEl{M lNsURÁNcE GRouP

Poiistná smlouva

č, 772o88L472

Úsek poii.štěníhospodářských

ňík

Kooperativa poiišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

ie síd[.m Praha 8, Pobřežn{ 66í21, Psč 186 oo, če9ká řcpub]tka
Ičo| 4?116617

zapsaná V obchodním reistHku u Městského soudu v Praze, 5p. zn. B 1897
(dát€

jen'poii3tit.l')'

Žastoupený ná základě zmocnění nťe pod€psanými

osobami'

Pracoviště:
Kooperativa poiištovna' a.s., Vienna Insurance Group
zámecká 19' 702 0o ostrava
tel.. 596 279 862

a

Povodí odry, státní podnik

31ovt9' Mořavská ostřavá, 7o2 oo ostÍava
Ičo: ru9oo21, DIč: c27o8Í,[/,,2l
se síd]em Varenská

Bankovní spojen{: Komerčn{ benká, a.s' ostráve' 9710476Vo100
zapsaný v obchodn{m reistHku u KÍejského soudu V ostrávě' sp. zn. AXIV, vložka 584
(dáte ien

'poiistník)

zastoupený In8. ]1řim Pagáčem' 8enerátním ředitelem
Korespondenční ádresá pojistníka ie totožná 5 korespondenční adr€sou

pojištovactho máktéře.

!2ev1lalí

ve smyslu zákoná č' 89/2012 sb', občanského zákoníku' tuto pojistnou smlouvu' ktérá spoLu

5

podmínkami pojistitele a přílohami'' na které se tato pojistná smtouva odvotáVá' tvořÍ nedítný célek'

poiistnými

Tato poiistná smLouva byla siednána prostřednictýim pojištovaciho máktéře:

FIXUM a.s.

se 9{dlem: Mug]inovská 27ď105'

Ič: 25:l888a5
(dáLe

',Poiištovad

Psč 7r2 m ostrava - Muglinov

tn.kléř')'

Korespondenčn{
adresa poiištovaciho mektéře
'en

totožná s V'i'še uvedenou adresou po'ištovac{ho maktéře.
'e

L'

článek I.
úvodníustanovení

l.
2.

Po'ištěným ie po'istnilc
K tomuto po'tštěn{ se yáahuit Všeobecné poiistné podmínky (dáLe
(dáte ien
á Dodátkové poÍstné podm{nky (dát€ jen

'zPP)
vš.obecné pdl.tné podnňnky
VPP P_10ď14

_

jen'VPP')' zvLáštni pojistné podmínky

'DPP).

pro poiištěn{ ma'etku a odpovědnosti

zlrláatn{ pdi.tné podnínky
zPP P_2oo^4 _ pÍo po'1štění pÍo pHpad odctz€n{

Dodattová poiiitná podm{nky
DPP P'52ď14

-

pro poiištěníhospodářsLých riák' sestává'íc{ se z následuj{ctch dotožek:

zabezpečen{
Doz1o1 _ Předepsáné zpúsoby zabezpeč€n{ pojištěných vécí(netýká 5e fi'nančníchprostř€dkú a cenných
předmětů) (1401)
Dozlo2 ' Předepsené způsoby zabezpeč€ni finančnich prostředků a cenných předmětů (1401)
Dozlo4 _ Loupež př€pravovaných peněz nebo cenin _ Předepsané zpúsoby zabezpéčenípeněz a aenin
přepravovaných osobou provádéiicí přepravu (1401)
Dozlos _ Předepsané způsoby zabezpečeni ' VýkLad poimů (1401)

ob.Cné
DoB101 _ ELektronická riziká _ Výtuka (1401)
DoBlo3 _ VýkLád poimú pro účetypo'tstné smtouw (1401)
DoB106 _ BoniÍíkace_ Vymezení podm{nek (1401)
DoDclo2_ Matby, nástříky nebo pol€p€ní
'tné

-

Rozš1řen1rozsahu pojištěni (1401)

č!ánek II.
Druhy a způsoby poiištění' předměty a rozsah poiištění

t.
1.!

ob.Gná Úédnán{ Pro poiištěnt m.i€tku

PraúdLa pro stánovení výše poístného p[něn{ isou podrobně upravena v pojistnýCh podmínkách
vztahuiících se ke s'édnanémupoi1štění a v dalš{ch ustanoven{ch této pojistné smlouw. Na stanovení výše
pojistného plněni tedy rnůžem{t vltv např. stupeň opotř€ben1' proveden{ opraw či znovupoHzen{ nebo
zpúsob zabezpečení pojištěných věct

L2. Pro poiištěn{ mai€tku je místem pojištěni úzcm{ če'kérepubltty' které pojištěný vbstní či po píávu Uživá'
popř{padě v nich provádí obiednanou činnost, a to včetně věcí uLožených v dopravním prostředku' není_Li
dáte uved€no jinak

z

Př.hLd r'.dn.ných po'tltěÍí
Pojlštěn{ se s'€dnáVá
tabuLkách:

pro př€dměty

pojištění v rozsahu a na místech poiištěni uvedených v následujicích

odclzétí

2,t-t

M{sto ooiištěnúúzem{ Českéreoubl1kv
RoB.h Doigtěnú Dojištěn1 Dro DHDad odcizení (s yÍjimkou louDeže přepravovaných peněz nebo Cenin)
Poiištětí 5G ř{dí: VPP P-L@/L4,zPP P-2ú/74 a dotožkami DoB101, DoB1o3, Do8106' Doz101, Dozlo2,
DOZ105
Poř.

č{.to

Poiistná
částtJo)

Př.ďnět Pdtštění
souborvta5tního

L.

movitého zařízení
]edná 5e o

9ubor

't@jú'

zá5ob
]éd.á se o subor zásob

)

Poiištění 3e
si.dnáýá n.

MRLF)

Přvní ř{íIď

1 00o Kč
zař{,éňí a inventáře (vč' DiHM)

SouborvLastn{ch
2.

sPoluúč..ť

9

Ýýtmkou silntčn{.h

1 00o l(č
s

e

5 ooo

0m Kč

ztáltníó

Wztdet'

.)

2 0oo 00o Kč

I

1 0o0

MRLP!'
zlomkova
ooiištěn{t)

výlnkou nedotonč6éstawbn{ výrcbý

Soubor vl-astn{ch a

ciách budov

a

ostetních staveb

a

10mKč

jejich stavebníCh

3.

0@ Kč

součást{ a

Dřístuš€nstvt
za 5tawbní součártíbudovy nebo stavby 9e Prc účéLytéto sňLouv'y pov.žÚjí věcl které k ňí podLe své
povahy patř{ a nemohou být odděteny áni' se tÍn budoE nébo st vbá znehodnott zpr.vldb Jde o
v&i' k..é isou k budově' nebo stávbě pevně přiPojeny' z. PřÍsUšénsMbodovy nebo st vby s.
považUívě<i ktéléjsou uíčeňy k tomu' aby byLy 9 budoýou nébo stlvbou tRaLe urí!ány a Jso!
zpavúti Ubitř .ébo vně k budově íebo ltávbě odňontovátélně přÍPoleny GaPř' obkbdy stěn'
anté.v' Ezs' EPs' oloDo' včetňě stáv€b' oNkú chénícÍ!č. ořéd odcizeníň'

4.

souborvlástních
Íinánčních

,

1 0oo Kč

soo 0oo Kč

umGtěné v trezorech v mGtě ooiištění na územícR' ktďé ooiištěňý {r9tnÍ nebo oo oláW uívá
Poznámky: pro potožky 1,2'3 s€ odchytně od čtánku 2, odstave( 1), p1smeno a) zPP P-20ď14 ujednává
bez překonání př€kážky'' se sjednáVá MRLP!)
bez překonání překážky''' Pro škody zposobené
'krádež
'krádeŽí
ve \/úši 10o o@ Kč á sooluúčast oro každou ooiistnou udátost ve \/ýši 1000 Kč'
n.ňí'Lí Uwd.ňó' íednává
íédnává se
.é po'ištění
Dótlltění 5špoiistnou odnotou uv.d€nou v přGt!šnýó
DřGbšnió pojistňýlh
fujistňÝ.h pod
mdňínká.h

v.ndllt

zz.L

mu

M('to lollttěnt ú2em1 ceské reDubt1kv
Rors.h ooiištěn{: ooiištěníoro oříoad vándalismu
Poitštění 3é řídí: VPP p-rco/r4.zPP P-2(lolL4 a dol'ožkami DoB101' DoB103' DoB106' DoDc1o2
Poiištan{.e
MRLPO
MRLP)
Pď' Př.dÍrrat po'ištěn{ Po't tná spotuúčt5 3i.dnává n.
Zlonkovó
)
Přvní řl'tko.
říslo
čá.tk.Ú)
DoiiIt&río
Soubor vbstn{ho
movitého 2eř{zen1

1

,

0oo (č

1.
]edná

s. o soubol strcJú, zeříŽ€n(

souborvla5tních
2

inventáře oč. olll^^)
1

zásob

ledná seo soubolzásob

a

s

'

!Ýiimkou

0oo Kč

s0mmoKč
a

'ilňíčních

zúáštníchvozidel

)

2 o00 00o Kč

t

1momoKč

Výjhkou nédokončené*'vebni výlobv'

soubor vlastních a
ci2{ch budov a
3.

ostatníCh staveb a
jejich stavebnich
součástí a

1mo(č

ořÍsluš€nství

za staEbnÍ loučáítíbudo!.y nebo stávty se Prc účeLytéto sňtouÝy poEž!íVěc! které k ní podte sVé
Dovahv Datř{ a nerchou bÝt odděLenv ánú ie tím budoÉ n.bo stavba 2nehodnotí zpÉúdlájde o

d-

věci' ktelé Fou k budově, nebo s1áÝ!ě pevně phpojeíý Za přGtušenství budow nebo ltavby s.
poEžují !éci' které
!óou trvate uívány a jso!
udény k toňu, aby byLy s budorcu nebo
připoj€ny (napt obtl'dy stěn'
vně k budově nébo st vbě odmontovateLě 't
zpEvidla umitř nebo'sou
anténv' Ezs' EPs' okáov)' včetně st Ýéb' prvkú chánt( věc před od<iŽenún.

Dte dotožkY DoDc102 pro škody zpúsobené úmystným poškozením vněišího obvodového puště Poiištěné

budovy malbami, nástřiky nebo poLepením se sjednává
každou ooltstnou událost ve vÝši 100o Kč'

MRLP' v€ výši lmo 000 Kč a spoluúčast pro

ňéní-LlW.déno' sjednává
siédnává se
!é pojištěn(
Dojištěn( š poiistnou
Doiistnou hodnotou lvédenou v ořÍstušných ooiistnÝ.h Dodmú

'

odcir.n{ nebo CalíI
23.1
M{.to DoigtěÍ{. úz€rní ČeskéreDubli'kv
Rozs.h Dotištěnú ooíštěn{Dro DřÍDad odcizen{ - Loupež přepřavovánÝch peněŽ nebo cenin
Poiištčd5. ř{dú VPP P-7cr]./74'zPP P-2ú/I4 a do|'ožkami DoB101' 0oB103, DoB106' DoZ104, Doz1os
MRIP4
Poiištaní s.
FŤ.dmět

Poř.

čÍg!o

neníti uwdeno' i€5i€ddňává
ňává

'
'
')
d
o
'
o
'
o

spo[uúč.3t')

čáttk.o

Pen{ze a

1.

!

Po'futná

po'tatěn{

n.

iilRLP'

Ptvn{

t

10@Kč
'e

si.dnáýá

rlákoa

z!omkové
oottštěn(o

5m mo Kč

pojtštění
PojÍštění s PoJistňou

nová cena
vyjádřen( pojistné hodf,oty vé smysLu ustanovení čt. 21 odst' 2) p{sm' a) VPP P-10ď14
časová cena'€ j€ vyjádření Pojistné hodnotyvěcÍve smystu ustanov€níčL 21od't' 2) písm' b)VpP P-10ď14
obvyku céná Jevy'ádřen{ poitstné hodnotyvěcivé smYstu ustanoven{ čL 21odst' 2) p{sm. d VPP P-10ď14
jiná c€na j€ vyjádřeÍí Pojistné hodnotyvěCt v€ smysLu čt. v. zvtáštni ujednánítéto pojistné smLouw
p-10ď14
Pruní rinko ve smYstu ustanov€n{ čL 23 odst' D pí5m' VPp

'

MRLp je horní hrantc( po'Ístného ptněn{ v souhrnu z€ všěch poj1ltných udáLostt vzntktých v l€dnom poitstném roce. t€'ti
pojištění s'ednáno na dobu kratš{ než jeden poiistný rok je MRLP hornt hranicí poiistného ptnění v souhrnu ze všéch
pojistných udáLostí \.zniktých Žá dobu trván{ pojištění.
ztomkové poiištění v€ smystu čL 23 odst' D písm. b) Vpp p-10ď14
spotuúčastm0žébýt vyjádřena pevnou částkou, p.océntém, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smystu
čL 11odst' 4) VPP P_10ď14
odchytně od čL 8 odst' 1) věta druhá zPP P-6mÁ4 poskÉne poitstttet na úhradu všěch poiistných UdátostÍ nastatých
běh€m íednoho Pojistného roku pojtstné ptněn{v souh.f,u maximáLně do Výše Limitu po'istného ptnění
odchyLně od čL 8 odst. 2) věta třeH zPP P'60ď14 Poskytne pojrstttet na úhradu všech pojistných udátostí nastatých
běhém Jédnoho pojistného roku poji'stné pLněnív so!hrnu maximátně do výš€ subLÍmitu pojistného pLnění
dobou ruč€nt s€ rozumí dobá ve smystu čL' 11 odst. 5) zPP PJóoÁ4
tehdn
inte8rá|'ní časová franšízá je časový úsék speciÍtkovaný někotika Pracomími dny' právo ňa pojistné p|něn1 vŽn1_ká
je_ti př€rušení pÍovozu pojištěného de|ší n€ž tento poč€t pracovní€h dní ]e-ti však přerušení provoru po'ištěného delš( než
'en
ténto počet pracovn{ch dní' nemá integlátní časová fÍanší2avtlv na výši pojtstného plnění'
agretovaná pojistná částb sé sjédnává v př{padě poitštěn{ souboru věcí' c€Lková pojistná částke se siednává v přtpadě
pojÍštěnívýčtu jednotLivých věc{ a součtu j€jich hodnot

člán€k III.
Výše a způsob placení po'Lstného
Poiistné z. i.d.n po|t.tný řok činú
Poiištčn{přo přípád odclz.tí

l't.
t'z

1.3.

'

Poiištatúpro př{pád v.ndelismu
Poiištěn{ pro př{Pad odct2.n{ - !,oupé' př.př.Yov.nýth p.něz ňabo aenln

souhřn poiistného 2. si€dn.ná poiištění zá iéden Po'tstný rok činí....
sleva za dobu trvání pojištění čini 15%
obchodní sleva činí15%

a uro'_ Kč

colkové poii'stné z. si.dn.ná poiištěn( po st vách zá ieden po'ňstný řok čin{ ............""""""""""""' 1o3 6q)'' Kč

t.

Z

Poitstné je siednáno jako běžné.
cojtstne oujobi p triměsíční.Poiistné je v každém pojistném roce splatné k dátům a v částkách takto:
částka:
25 900,_Kč
25 90o'_Kč
25 goo'_Kč

datum:
01.04.
01.07.
01.10.
01.01.

25 900,_Kč

Pojistnik je povinen uhradit Pojistné v uved€né výši ná účetpojistitele č' ú' 2226222/0800' variabitn{
symboL 7720881472.

č[ánek IV.
Hlášení škodnýCh událostí
Vznik škodné udátosti je poiistník (poiištěný) povinén oznámit pHmo nebo prostřednictvtm zpLnomocněného
poiištováciho mákl'éře bez zbytečnéhoodktádu na ieden z nížeuvedených kontáktních ÚdáJů:
Kooperativa pojištovná' á.s'' vi'enná Insurance Group

cENTRuM zÁKAzNIcKE PoDPoRY
centíáLn{ podatelná
Brněnská 634'

6&42 Modřice
T€L': &1 105 105
Íex: s47 272 602, 541 2L2

E,maiL

56L

pedalcbr@kepplz

wwwkoop.cz
Na \.ýzvu pojisttteLe je pojistn{k (pojištěný nebo iakákotlv ii'ná osoba) povinen oznámit vznik škodné udátosti
p{s€mnou Íormou'

čtánek V.
Zvláštní uiednán{
uicdnán{ o DodDoiištěn{ ({nÍLčnídoLožke)
ujednlv: se' :e'pokud pojistná částká předmětu po'ištění(souboru) v době pojistné události není nižš{o
úce neŽ ls,it než jeho p;jistná hodnotá' poitštovna pro toto pojÍštěnínéuptatní podpojištění ve smyslu
$ 2854 zákona č. 892012 sb.
AutoÍn.tické po'tštěn{ nově poř{zeného
'
sv,;'m charakterem do
i n" nově pořízený mejetek v souboru (patřicí
Pojištění se ítomattcky
'o'itřuj"
do pojištěn{
průběhu
poiistného
roku
e
zahrnuta
isou
majetku již poiištěného), kteď poiištěný nabude V
přÍrůstku
ma'€
t
ku
bude nové
pňpadě
či
úbytku
okamitkám,'kjy přeidou do Vlástnictví pojištěného- V
(pro
poiistné
riáko),
maietku
a
konkrétnídruh
Plátné
roení poitsine vypočitano za pouŽití poilstné sazbY
v DřJbiené nabtdce' v pripade dopojišténía odpojištění v prúběhu Po'istného obdob{ bude použit
princtp
álikvotni části z ročníhopojistného k přísLušnému datu' Tento mÉchánismus bude

mai€tllJ

Wpoitu

3.

t.

8arantován po ceLoU dobu plněn{ zakázky.
PojÍstné ptnění bude odpoúdát nové c€ně mejetku.
Po;istitei poskytne pojt;tn{kovi bonifikaci Ve smyslu Dotožky DoB1o6 ' Bonifikáce 'Vymezení podminek
(14o1).

Pojisti'tel ná Žáktadě pisemné žádosti poitstníka provede Whodnocení škodného-průběhupoiistné smtouvy
průběhu pojÍstné
za iodnocené obdobi' kterým ie jeden poitstný rok' Budé_ti skutečná hodnota škodného
smlouw nižšínež hodnota smluvně stanovená' přizná pojistttel bonifikáci následovně|

L-

Škodnýprúběh

výše bon1ftkáce

doO%

30%
20%
70%
o%
o%

dolO%

do 20%

do30%

nad 30 %

r

č!ánek Vr.
Proh1ášení poiistníka
Pojistnik Potvrzuje' že před uzavřením po'istné smLouvy př€vzal v Listinné n€bo' 5 jeho souhlasem' V ]'iné
textové podobě (napi na trv.tém nosiči dat) Informace pro zájem(e o poii'štěnt a seznámtl se s n1mi.
Pojistnik 5i ie vědom, že se i€dná o dúLeáté tnformace' kt€ré mu napomohou porozumět podmínkám
siednávaného poiištění' obsahují Upozornění na důl€áté aspekty pojištěn{ významná ustanoven{
poiistných podmínek'

i

2-

3.

Pojistn{k potvrzuje, ž€ před uŽavř€n{m po'tstné smlouvy mu byly oznámény informace v souladu
s ustanovením $ 2760 občánského zákoníku'
Pojistn{k potvrzuie, že byt informován o rozsahu a účeluzpracování ieho osobn{ch údaiůá o právu
pHstupu k nim v soutadu s ustanoven{m $ 11' 12, 21 zákoná č. 10V20m sb' o ochráně osobních údaiú.

4.

Poiistník Potvrzuie' že Před Uzavřenírh poiistné smlouvy př€vzaL V tistinné n€bo jiné t€xtové podobě (nápř.
na trvatém nosiči dao dokumenty uved€né v čL I' bodu 2. této poiístnésmlouvy a s€známil sé s nimi.
Poiistník si je Vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást poiistné smlouvy a upravuJí rozsáh
pojištění' ieho omezení (včetně výLu0' práva a povinnostt účastntkůpojištěnt a nástedky je'ich porušeni
jimi vázán st€ině iako po]istnou smtouvou'
a detšípodmínky poiištění a po'istnik

5.

'e
pobytu/míste podnikáni a kontaktY eLektroni'cké
Po'istník potvrzuje' že adresa ieho stdb/bydtištďtrvátého
komunikace uvedené v této poiistné smlouvě Jsou áktuální, e souhlas{, ábY \íto údaie byly v případě i€jich
poitstníkem
rozporu s )'inýml údaji uvedenými V dřÍVe uŽavř€ných po'1stných smtouvách' vé kte.ých
n€bo pojtštěným' využívány i pro úč€ty tákových pojistných smtuv. s tímto postupem poiistník souhlasí
'e
ipro přbád' kdy pojistiteti oznám{ Žměnu jeho sídta/bydl'iště/trvátého pobÉďmísta podnikání nebo
kontektů elektíonické komunikace v době trván{ této pojistné smlouvy' Tím není dotčena možnost
používáníiiných údajůuvedených V dHve uzavřených po'tstných smtouvách'

6.

Poiistník prohlašuje' že má oPrávněnou potřebu ochrany před násLedky poiistné události (poiistnÝ záierÍD.

7-

Poiistník prohbšuie' že věci nebo jiné hodnoty poiistného záimu pojištěné touto pojistnou smLouvou
neisou k datu Uzavření Poiistné smlouvy pojištěny proti' steiným nebezpečím u jiného pojistitete, pokud
nenív této po'i'stné 5mLoUvě V,ýslovně uvedeno jinak.

článek vII.
závěrečná ustanovení
1.

Nen{]'i uiednáno jinak, ie poiistnou dobou doba od 01'04.2015 (počátek pojištěno do 31'03.2020 Gonec

2.

Poiistník ie povinen vrátit poiistit€|'i' v€škeré slew poskytnuté za siednanou dobu po'ištěni, jesttiž€
poiistník pojištěnívypoví př€d uptynutím poiistné doby n€bo iestliže po]'ištěn{ zantkne z
důvodu

pojištěn0.

před uplynutím pojistné doby,
3.

5

\^ijimkou zániku poiistného záimu poiistn1ká.

'iného
pojistit€lé ne uŽavřen{ této pojistné smLouvy (dáLe jen
s dodatkem
'nabídka!
nebo odchytkou od nabídky se nePovažu'e za ieií přiieti, a to ani' v pŘpadě, ž€ se takovou odchylkou
podstatně nemění podminky nabíd\.
od pověd' po'istn{ka ná náVrh

Poiistník prohtašuje, že podepsal pojištovacimu mektéřt ptnou moc' na jejimž zákLadě pojištovací makléř
Vykonává Žprostředkovetélskou činnost v pojištovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této plné mocl
smluvní strány se dohodly' že veškeré písemnosti ma'ícívztah k Pojištění sjednanému touto pojistnou
smlouvou doručovené po]istite[em pojistn{kovi nebo poiištěnému se Považuiíza doručené pojistnikovl
nebo pojištěnému doručením poiištovac{mu maktéři. odchytně od čL 18 VPP P_1o0/14 se pro tento případ

písemnosti maiící
,'edresátem" rozumi Pojištovací máktéi Dále se smluvní strany dohodLy' že Veškeré
poiištovácím
makLéřem za poiistníka
vztah k pojištěni sjejnanému touto poiistnou smlouvou doručováné
poiistníke
nebo pojištěného' a to
nebo pó1itrneho poiistiteti se povážuj{ za doručenépoiistiteLi od
doručením po'istiteli-

5.

6.

4 stejnopis€ch, pojistn{k obdrží 1 steinopts, po'istitel si ponechá 2
stejnopisy a poiištovac{ makléř obdrž{ 1 stejnopis'
Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran á 1 přítohu. ]e'1 součástí Jsou poii'stné podmínky poiistit€te
je
uvedená v čL I. této pojistné smlouvy a dokument lnformace pro zájemce o poitštění'V případě' že
poiistné
jakékoLi Ustenovení uved€né v Informacích pro zájemce o pojištění V rozporu 5 ustanovením
smtouvy' má přednost pHstušnéustanovení poiistné smlouvy.
Poiistná smtouva byla vYpracováná

Výčet přítoh:

Ve

přítoha č' 1 - V'ýPis z obchodního reistříku

.fii-

V ostravě dne 26'3'2015

za poiistltele
Ing' Blanka Hrušková
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výpis
2 obchodního rejstříku, vedeného

Datum zápisu:

spisová značka:
obchodníÍirma:
sídlo:

KlaislýÍ! soudem V ostravě
oddíl AxlV. VloŽka 584
26. března 2001
AX|V 584 Vedená u Kíajského soudu V ostíavě
Povodí odry, státní podnik
Varenská 31oU49. lr,íoravská ostrava, 702 00 ostrava
DoÍÚčovacíčÍslo|70126

ldentiÍlkačníčísloi

708 90 021

Píávníforma:
Předmět podnikání|

státní podnik
Č]nnosti podle Živnostenských oprávněnÍ a rozhodnltÍ o

udělení cence:

\.ýroba elektňny

plojektová činnost ve \^i'stavbě
silničnÍmotorová doprava
hostinská činnost
pÍovádě staveb' jejich změn a odstraňovánÍ
Výroba' obchod a sluŽby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona

Předmět činnosli:
HlavnÍ předmět činnostiI

Výkon spráVy povodí' kterou se Íozumíspráva Úznamných VodnÍch toků'
činnostispojenése zjištbváním a hodnocenÍm stavu povrcho\.ých a
podzemnich Vod V územnÍ působnosli státnlho podniku Povodí odry a další
činnosti' které Wkonáváií spráVci povodí podle zákona č' 25412001 sb.' o
Vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon), Ve znění pozdéjších
předpisů' zákona č. 3o5/2o00 sb.' o povodÍch, a souvisejícíchpÍávních
předpisů' včetně spÍáVy drobných VodnÍch toků, iejichŽ spráVcem bylpodnik
ulčen, což zahrnuje zejména|
- slédovat stav koM Vodních toků a pobřéžníchpozemků z hlediska funkcÍ
Vodního lokui
_ pečoval o korýavodních toků, udžovat břehové porosty na pozemcích koý
vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korýem vodního toku v šířce
podle 5 49 odst' 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemoŽňuiící
plynutý odtok vody připovodni;
_ provozovat a udžovat V řádném stavu VodnÍ dÍla V korytech vodních toků
nezbytná k zabezpečenífunkcí VodnÍho toku' popřípadě VodnÍmu toku
převážně sloužÍcí,která správce Vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného
práVního důvodu;

koM VodnÍch toků, pokud sloužík zaiištěnÍ
ÍunkcíVodnÍhotokui
_ Vytvářel podmÍnky umožňujícíopráVněná nakládání 5 vodami související5
Vodnírn tokem; při mimořádných situaclch naVodním toku jen pokud to
umožňujíhydÍologické podmínky a stav Vodního toku;
- oznamovat příslušnémÚ vodoprávnlmu úřadu záVaŽné závady' které zjstí ve
Vodním toku a jeho korytě' způsobené přírodními nebo jinými Vlivy; současné
navrhovat opatření k nápravě;
- spolupracovat při zneškodňování havárií na Vodních tocích' a V povodí jim
spÍavovaných Vodních toků' pokud mohou ohrozit jakost Vody;
- udrŽovat splavnosl VyužÍvaných dopravně Významných vodních cest a
oznaČovat a Wtyčovat plavebnÍ díáhu na vodních cestáchI

- připravovat a zajištbvat úpravy

Úda]e plaLn€ ke dnl: 2' prosince 2014 03:29
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_

řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodařenÍ s

VodamiV soustavě vodních dělvzájemně se ovlivňUjících;
- podávat podněty ke zpracování' úpíavám a ké koordinaci manipulačních řádů
Vodních děl jiných VlaŠniků;
_ předkládat VodopÍávnímu Úřadu' na jeho VýzVu, ke schválení náVrh
komplexního manipulačníhořádu, kteíý koordinuje manipulačnÍ řády
jednotlavých Vodních děltvořícÍch soustavu Vodních děl\rzájemně se
óVlivňÚjících, a navrhovat vodopíáVním úřadům změny povolení k nakládání s
vodami, pokud jsou schváleným manipulačnímřádem dotčena;

spolupracovatse spláVcidrobných Vodních toků přiřešení úkolůýkajících se
VodnÍch toků v povodí odry;
- požadovat předloŽení povolení nebo souhlasu VodopráVního úřadu ýkajícÍho
se vodního toku a Žjištbvat, zdajsou tato íozhodnutÍdodrŽována;
- dáVat pokyny p.o manipulacis Vodními dílyjeiich uŽivatelům v rámci
komptéiníhomanipulačnÍho řádu soustavyvodnÍch nádrŽí na Vodním toku,
ookud to \,\žaduie mimořádná situacé;
] zaiiŠťovaíahoánotit stav povÍcho$;'ch a podzemnlch vod' zpíacováVal'
ukládat a předávat údaje do informaěních systémůveřejné spráVy V rozsahu
oověření zakladatelemI
: zaiištbvatzDÍacovánl Vodohospodářské bilance povodÍ odry;
- po'ri'ou"t pián dtlčÍho povodÍ v územnípůsobnos stálního podnikU Povodí
odry;
- spólupracovat na pořizování národních plánů povodís MinisteÍstvem
zemědělsfu í a Ministerstvem Životního prostředíl
- iníoÍmovatpřislušne úřady o nahlášené havarii;
- plnit úkoly při ochraně před povodněmiI
_ spolupracovat při prováděnÍ VodopřáVního dozoru na základě VÉádání
vodopráVnÍch úřadů;
- prljíma1Výsledky měřeníod přÍslušných osob opÍávněných k nakládánís
vodami;
- zpÍacovávat stanoviska a Wjádření vodopráVnÍm úřadům z hlediska zájmů
sledovaných schválenými plány povodí odry a jejich záVaznými čáslmi' a z
hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem;
_ zpracováVat a předkládat návrhy na stanovení záplavových územíu Vodních
toků v jeho spráVě;
- stanovovat cenu za odběr povrchové Vody z vodních toků v jeho spíávě a
WbÍrat platbu k úhradě správy těchto Vodních toků a spráVy povodí;
_ dodržovat podmÍnky a poúnnosti' za kterých bylo VodnÍ dÍlo povoleno,
zejména schválený manipulaěnÍřád, popřípadě provoznÍ rád, a předkládat
Vodoprávnímu úřadu ke schválení náVlh najeho úpravu tak, aby bylv souladu s
komplexním manipulačnímřádem soustaw Vodních dělVzájemně se
ovliVňujícíchi
- provozovat vodohospodářský dispečinki
_ pÍovádět na vlastní náklad u vodnÍch děl, k nimŽ má práVo hospodďt neboje
uŽíVá z jiného právnÍho důVodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto
dohledu Vodní díla podléhají;
_ provádět na svůj náklad opatření' která mu Vodoprávní úřad UloŽil k odstranění
závad zjištěných naVodních dílech, zeiména při VodopráVnÍm dozoru;
_ zpracováVat a předkládat příslušnémuVodoprávnímu úřadu návrhy na
stanovenÍ ochranných pásem Vodních děl, se kteými má pláVo hospodařit, je]i
_

to třeba k jejich ochraně;

wtjŽÍVaných dopravně významných Vodních cestVčetně
lozrušování ledoýých celin Ve veřejných přÍstavech stanovených Whláškou a
označovat a Vylyčovat plavébnídráhu navodních céstách;
_ osazoval plavební znaky navodnÍ cestě;
_ zpracováVat a předkládat příslušnémuVodoprávnímu úřadu návrh na

" udÍŽovat sptavnost
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stanovenÍ ochlanných pásem Vodních zdrojů vodárenských nádrŽÍ' s nimjž má
právo hospodařit nebo je uŽívá z jiného práVního důvodu;
- VykonáVat Veškerá Vlastn]cká pÍáva majetku státu, se kteÚm má stální podnik
právo hospodař]t s podmínkou souhlasu zakladatele při práVních úkonech 5
určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčíÍady v rozsahu daném
zakladatelem ve statulu podnikul
_ posMovat informace' Vydávat odborné účelovépublikace z oblastisVé
působnosti a spolupracovat s VeřejnostÍ;
. WkonáVat činnosli souv sející s uŽivánlm hmotneho majelku ve vlaslnictvÍ
stáu' VČelně majetkopÍáVního VypoíádaníakcÍinvesličnÍ\^istavby a opÍav a
pÍodeiůnepotřebného majetku na vlastnÍ účet;

spolupracovat přiworbě pláVních předpisú, lechnicLých norem' sméínic'
doooručenÍ a pokynů souvisejícich s vodnÍm hospodářstvlm;
- piánovat' p?ipavovat a Íealizova! opatřeni a akce v rámci píogramového
progÍamů;
f inancováni zakladatele a přÍslUšných krajinotvorných
íondem
pozemkovými
úřady
a
Pozemko\.ým
přísluŠnými
- spolupracovat s
pozemkových
úpíav.
př]
komplexnÍch
náVrzích
Českérepubliky
]

6.'

statutářní orgán:
přvní zástupce generálniho ředitéle:
lng. PETR BŘEzlNA, dat. nar. 30' prosince 1963
odboje 90i15' 739 32 Vratimov
Den ýzniku funkce| 24. března 2003
druhý zástupce geneíálního ředitele:
lng' PETR KUčÉŘA'dat. nar. 6. únoÍa 1958
školnÍ 365/35' ŠumbaÍk,736 01 Havířov
Den vzniku tunkcel 6. srpna 2001
třetí zástupce generálního ředlt€le:

lnq. ČESTMíRVLČEK' dat' nar. 31' ledna 1953
Vrchlického 402is' Radvanice, 716 o0 ostrava
Den vzniku funkce| 24. čeNence 2003

geneřální ředitel:

způsob lednánÍ|

lng' JlŘí PAGÁČ, dat. nar. 1. února 1956
Korunní 970/72, Mariánské Hory' 709 00 ostrava
Den vzniku Íunkce| 1. listopadu 2014
stální podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel a Vjeho
nepřítomnosti pak zástupce v určenéposloupnostiv případě nepřítomnosti
předchozích'

zakladatel:
Ministersfuo zemědélsNí' lČ: 0o0 20 478
TěŠnoV 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
osoba opláVněná jednat jménem zakladatelel
JUDr' JiříGeoíqiev Ph.D., dat. nar' 2.6.1976
vrchní ředitel sekce spráVní l\4inisterstva zemědělsfuÍ
býem: HradešÍnská 35, 10100 Praha 10 - VinohÍady
den Vzniku opráVnění: 21'3'2014

KmenovéjměnÍ:
Určený majetekI

1 519 186 oo0'_

Kč

Účetní hodnota určenéhomajetku ke dniýzniku státního podniku činí:2 328
57l 732,14 Kč.
Akluální hodnota ulčenéhomajetku ke dni 31'12'2013 činí4 136 397 579,35 Kč.

Údaje platné ke dni: 2' prosince 2014 03i29

3/5

oddí AXIV. vloŽka 584
Určeným majetkem jsou pozemky a stavby' Včetně VodohospodářsLých děl, k

nimŽ vzniklo stálnímu podnjku práVo hospodařit'

ostatní skutečnoslil
Rozsah a podmínky podnikání stanovené zakladatelem:
l']žÍVánÍmaietku, k němuž Vzniklo ŠátnÍmupodniku práVo hospodarenÍ, je
směrováno k trvalérnu V!'tvářenÍ souladu mezi potřebou a fuorbou finančnÍch
prostředků a k hospodiírnému vyuŽíVání Všech zdrojl:. Podrobné podmínky
stanoví zakladatel Ve stafutu státního podniku V souladu s s 4 odst' 3 zákona č.
305/2000 sb.
Dozorčí Íada:
Počet členůdozorčíÍadyje stanoven na devět'
uolení zaměstnanci:
čl"nouédo*čÍ
'udy
lng. lvana lvusálková' Í'č'605409/1549
tíVale bytem: Mánesova 474, Fýdek - MÍsték, PSč | 738 01

š.

lnq. lvana Mojžíšková'r'č. 606030/0367
tNale býem: Brušperk' Dláhy 427, PsČ739 44
!ng. Radek Pekař, r.č. 800710/5458
trvale bytem: Bílovecká 357/85' 747 06 opava - Kylešovice
den vznikU čl€nsNí V dozorčíradě: 15.10.2013

členovédozorčírady jmenovaní zakladatelem:
lng' Aleš Kendík, r.č. 730901/1743
trvale bytém: V zákopéch 527l2o, Praha 4 - PÍsnice, PsČ 142 00
den \rzniku členstvív dozoíč'Ádě| a.L2.2oo9
N4koslav Novák' r.č. 720625/5243
tNalé bytemI HlavnÍ třída 867/38, ostrava-Poruba' PsČ 7o8 oo
den \zniku členstvíVdozorčÍ radě| 1.12'2009

JUDr. Jindřich UÍfus' r.č. 560916/0161
tNale bytem: španielova 1329' Praha 6, PsČ 160 00
den vzniku členstvÍV dozorčÍradě| 27'9.2011
lng' Peler suchý' í.č.85o225la770

trvale býem: ŠVédská27, ostrava' PsČ 712 oo
den lzniku členstvíVdozolčíradé|10.9'2014

lng. Michal sirko, r'č' 611017/0869
trvate bytem: Nad AlejÍ 1850/6, Praha 6' Psč 162 oo
den vzniku člensfuív dozolčíladě'' 22'5'2oL2
l\4gr' Daniel Havlík, r.č' 77020215425
lrvale bylem: Na NáVst 784/56 747 14 Ludgeřovice
den Vzniku členstvív dozolčÍ'adě'.22.I7.20L3
Povodí odry' státní podnik\r2nikldnem účinnostizákona č. 305/2000 sb. ke dni
1.1'2001aje práVnÍm nástupcem společnosti Povodíodry a'5. ' oddílB vložka
761' \ymazané dne 9.3'2001z obchodnÍho reistříku Vedeného Krajským
soudem V ostravě. která zanikla dnem účinnostizákona č. 305/2000 sb' ke dni

1.1.2001.

Výše lezervního fondu ke dni Vzniku státního podniku' ktelá je jeho
Výši' činí23 532 482,16 Kč'
Údaje platné ke dni: 2' prosince 2014 03:29
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Minimální Výše kmenového jmění činí1 519 000 000'00Kč.

I

\.,
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Yeřejný rejstřík - výpisy platných

ověřuji pod pořadovým ěíslem Y 36612014' že taÍo listina, která vmikla
převedením výsfupu Z informačníhosystému veřejné správy z elektronické
podoby do podoby listinrré, skládající se z 5 listů' se doslovně shoduje

s obsahem výstupu z informačníhosystému

podobě.

ověřujícíosoba: Jiříčková Markéta
V ostravě dne 03.12. 2014

veřejné správy

v

elektronické

,9J

Kooperativa

P-Smlft

VIENNÁ INSURÁ CE GROUP

DoDATKoVÉ PotIsTNÉ PoDMÍNKY
PRo PotIšTĚNÍ nospooÁŘsrÝcH nrzrr
NásLédUjíc1 doLožky 2 těchto dodatkových poirstných podmínek rozši'řUjí' UPřesňují, PřÍPádně vymezují U'tánovení

pojistných podmín€k'

Dotožk. ooz1o1- Př.d€p..né

o401)

1'

2.

zpotoby z.bézp.č.n( Poíštěnýó věcí (netýká se ftnančních prostředků

a c€nných

zvllštní.h

Př€dmětú)

Tato dotožka ltanoví požadované ŽPl]roby zabezpéč€n1 poJištěný(h věcÍ proti krád€ži s překonáním překážky' vandattsmu a
v uvédénýchpř{padech proti loupežt v návaznosti na ujednání zPP P_2o0Á4 á stenoví odpovídájÍcÍ timity pojístného ptnění'
A pokud ie sjednáno PoÍištěnípřěrušení n€bo omezení provozu dté ZPP P4ooÁ4 s dotožkou DPR109 stanov( požadované
zpl]soby zabézpečen{ věCi stouž{ťÍprovozu pojištěného'
Bez ohtedu na jtná uiednání této Pojistné smLol]vy je poiistné pLněn{ pro každou pojistnou udátost' která nastane z př{činy
krádeže s překonáním př€kážky nebo vandatismu omezeno m.xlmáLnÍm kumutováným timitem pojistného PLnění (dáte jen
podt€ skutečnéhozabezpečení pojištěný.h věcÍ protl krádeži s překonán{ín překážky nebo vandatismu' Tento
'LPPU)
sjédnaný LPpu neruš{ dttč{ s]'€dnané timity plnění uvedené v poiÍstnésmtolvě Pro Pojištěné věci á Pojistná nebezPeči'
V případě pojistíýlh udátostí nastatých krádéžís přékonáním překážky nebo vandatismem a nás|'€dným př€rušením provozu
je uvedený k']mutovaný timit po]istného ptněn{ podte skut€čného zab€zP€čení horní hlánicí PLnění z obou dluhů Pojištění
(v

souau).

ob€.né po'.d.vly n. zpúsobY zabézP.č.nípoltšiěnýCh věcí
3. Pojištěný je povinen z.iistit' aby v době poiistné udátosti byLy v závislosti na požadovanémzpúsobu utožení a zab€zpečen{
Pojištěných Věcí v konkrétntm pHpadě:
a) uzat'tací a uzamykacÍ mechenismy f! nkční'
b) otévíráteLnéotvory,
Fou okna' výtohy' světLíky aj'' z€vnitř uzavřeny, a Pokud jsou otevíratelné zvenčÍ,i uzámčeny,
d dvéř€' vrata, vstupy' Ú€'ako
zdy.Pod' řádně uŽavřény á lzámčény'
d) ostátní otvory o véLtkosti 600 cm'z a větš{ zevnitř zneprú€hodněny,
e) PoPL.hový z.b€'P.čov.cÍ . tí.ňový ryitáÍ (pzŤs' dříVéEZs) funlčnÍa ve stavu střežen{'
í) scltřáňtY . tÍG:ory řádně Uzávřény a lzamčeny'

5.

6.
7.

8.

Pokud jsou kLíčeod dveří a vstupl] utoženy v místě pojištění' vé kterém jsou uLož€ny pojištěné Věci' muslbýt tyto ktíče
uLoženy (lschovány) v uzavřeném a uzamčenémtrezoru nébo schránc€' nebo v uzavřeném plostoru' kt€lý má shodné n€bo
ktíaéFol] v něm utoženy' Mus{ být řádně uzavřen á uzamčén
Vyššízabezpečení ve srovíáíís uzavřeíými prostory'
vrátnic€)' V opačnénpřípadě musí být tÉo ktíče
nebo truate střežen fY'tctou oíř.hou Gapř. nepřetržitě
obduhovaná
'ejichž
Utoženy mimo místo pojištěnt've kterém isou pojištěné věci utoženy.
K[íčeod t.€zořů a..hřán.k nesmí být uLoženy (uschovány) vtomtéžm1stě pojištěn{' ve kterém jsou pojištěné věci utoženy.
DaLšÍ Požadavky ne uLožéníá zabezpečen1pojištěných věcí podte jejich (haraktelu a hodnoty vztahujícíse kiednottivým
timitúm ptnění pojistit€te jsou uv€deny v násLedujících tabutká(h 1' až 4.
Nedíbou součástitéto doLožky je výkLad pojmú uvedenýv dotož(e Dozlos'
za pojatěné věci se považujípoiištěné zásoby, vLástnÍ movité zařúení a vybavení' ciŽí předměty uÍvané, cin předměty
př€waté,

9

věci uměte(ké, historické nebo sběratetské hodnotya dokuméntace.

Byio-ti odcizeno mob 'ní etektronické zařízení , motorového voádl2' wniká poiištěnému právo na PLnění Pouze v príPedě'
pokud ísou současně splněny násfeduíCí podmínky:
motorové vozidto, , něhož byto zaříz€ní odciŽeno' byto uz.mčeno' měLo Uzávřená okna á měto pevnou střechu'
zaříŽení byLo v době vŽnilu škody umístěno v zavazadtovém prostoru a n€byto zvnějšku vtditetné, nebo byto
b)
odciŽené
'
umístěno v uzamčené přtručn{ schránce vozidta'
d škoda vznikLa plokezateLně v době od 6'00 do 2200 hod.i ustanovení tohoto písmen€ nep|.att' pokud byto motorové
voídto odstaveno v uzamčené 8aráá nebo na htidaném parkovišti'

Poitštěné včci utož.'év uz.vř.ňári přo.toÍ! typu

',A"

Tabulk. č. 1 D.tši požadavly n. zPůsoby zabezpeaeni Proti křád€ži s překonáním překážky a vandatismu' ,působ zabezpečení
véci sLoužici provoŽu
zPP P4ú/14
rovněž

do sO

q!

DodrtkÓVé rcit*né podminkv Dro

9oádoEď Mini!ÉliÍBolÓb2.b€Žoďalt

(Ád

Fiišiěni

hospodářských

rtz( P52o{a

l! !řg*to'oí!íri i'l':'::'{;].i; l:.

1 ! &lJa:+;ini ;iati

b.'P.čn6t ( vt$G(
A!

Žámek s

do IOO OOO

b.t

'eóo
čn6tní
Gvt|ndř|cko! vto*@

áň.k t b.zP.čnoídcyt{ndřtd(o! vto'ka . b.tP.čno5tnúnkoýáíúňnebo
' zámek 5 b.'P.čnostň( cYltňdřt<kou vto'k@ a současně otevÍlitéLňá f!ňka mří'
nébo funkčň( rcLt. Ebo
. dvá b.ean6tu( vl..<( lmkY
-

do

Žb.'b.a.nt Drc.kLňÝ.h čáttídEř(

3m(m

.

h.zP.čnoitn{ Úamvk

_

zámek

<Í

..h.2p.č. PMkltíÚGh
A5

do 5OO

.vrtam rebo

l b.zP.čň6tn{ qttndft.ko! vlollou

a rcučasně oteýÍratetná

flnkčn{ ňř('

t..hd.ký(h otwrú s

aáttí ok n, dv.ř{ a

ptochou

'irý.h

olr'

b.'P.anGtní uamyll.í tytta a součásňě přúLvný b.'p.anottd ánk rebo
b.4.čňctn( i{n. tř{bodový rc8o.oÚ zán.k .eóo
- mú. tříbodový lozÉrcvý lzávěr dveř( ovládaný b.'r.óF.tl!ún lDiryká.ín
_

-

- b.'P.čtt6ttíuaňyt.C( sy.ran a současňě otevÍ.atélná funkčlíňřa

dwře
zámékdwří
pzrs

(Ezs)

l
l
I
I

A6

n.bÓ

b.'p.bo.t ÚDiiYk.í.v.tam
strnáL! na akustický htásič

do I 0OO O0O
-

b.zp.čňÓétní !ÉmYL.í.Yitam a současně příd.!iý b.'p.čn6tnÍánk rebo
nebo
b.'P.čn6td ittn. tHbóddÝ loercý
yk cí'n
mú. třÍbodový rczwrový UŽávěř dv.řÍ ovládaný b.tP.čno*.ún

ánt

pro.kLíÝ.h čatt( oLn' dwň

'.b.'p.č.n(
větí
než 600 cď]

a

E

,inÝď t6.hií.kÝ.h ótwrú

s ptochou

mřÍ'( ňebo funkaň( rcLtou rebo
v kátéso rtl od otno stt mú. P3A
b.E.čndtnún
'unkční
- PzTs (díE Ezs)'.5kLňíň
s pulÍowu a prostorowu ochBnou 5 vyvedeňim popl'choúho
sí8nálu na aku9tický htáíč ň.óo
-

-

PZTS Gzs)/ostraha

_

do 3 O0O O0o

tM[e

'třežeň

iédnočt.nno!Ívd.lou o.tr ttou

b.+.č.ottdň Ú2.ňyká.ún .yttamm rebo
á 9oučasně b.'p.arc.t mln. tříMvý
b.'P.čn6tníqtmyt Gí
bezpečnostní dvéře přestavené z pLňýth dveřo fuóo
.oM.oÚ zám.k $tát{ jén prc'y'taĎ
_ mi.. tříbodový rcz@rcÝý uáVěl dwřÍ ovtádaný b.zFót$tnún |lteyt ťtn
.daň.h (.l'ť i.n nró h.Žó.číórtní dWřÉ nřéŠt'vénéz olrúth dveřo
_

dcebÓdoýý Úzávěl dveřÍ oýádaný

_

PzTs (Ezs)/ostÉha

_

PzÍs (dř(V. Ezs) min' ve stupni zabezpďeňí 3 s

ochranou

s

t o.Př.ir'ttdr sl!'bo! ..bo

tMte

AA

do 10 O0o Ooo

'třežen

jednočLennou

flnL
BlLi{ň

A9

e

prostofovou

ÍYtt ko! o.t .hou doprovázenou služ.bnímp5.ň

z.b.2p.a.n{ PMkbný<h čáitíok.ň'

PzŤs Gz9/ost.aha

PLáštovou

wÝ.deňirn po9tachového siBnáLu do PPC (dřÍ@ Pco) nebo do ttítt

dEí a

t

chntďýth otwŇ

s ptochou

'tt'ý.h

r.btoo n.bo
6.'
v katébrií odolnosti min' P4A
_ PzŤs GřÍÝ. Ezs) nin' ve ltupni z.bezpečení3 s Ptáštorcu a prostorovou
' ftlnkčn{ mřížÍn.bo
čnetňíň
'

ochranou s !ryved.n1ň popláchového si8nátu do PFc (dřÍve Pco) fubo
- truaLe střežen dÚučLennou Ívttclou 6tr.hoq
lndiúduálně ujednaný zpúsob ŽabezPéč.ní'
V přÍPádě' že v pojistné smLouvě n.n( lndÍ!'iduálnÍ zpúsob zabezpečení ujednán' pLti požadalty na 2pÚsob
zab.zoéčén1orc timit ooiistného otíě.( do 10 o0o 0@ Kč'

Dodatkové pojistné podm1nkY prc poj1šténíhospodáiský.h n2ú P'520^a

,

timit poíÍstnéhoptnění Pro každou pojistnou udátost, která nastané z př6ny krádéže
V případě poiistných udátost{ nast.Lých kádeží5 překonáním překážky n€bo
překážky
nebo
vandatismu.
spřekonáním
LPPu

_ maximáLní kumutováný

;nd.tismem a náďedným přerušením provoŽU je uved€ný kuňulovaný timit pojtstného pLnění podte skutečného zabezPeč€ní
horní hranicí plněníz obou druhú pojištěni (v sou&u)'

Poltštěna věGt utožena v uz.vř.nóň přostoru tyPu ',B''.

Í.butk č. 2

B1
92

p_40oÁ

do 20 0ol!
do 50 ooo
-

B3

proti krádeži ! překonáním přékážky a vendalismu' způsob zabezp€č€ní

Datšt požadavky na způsoby zab€zp€čeíí
Věci s{oužící

b.'p.črcstn( vtE.{ rebo
ámek l

b.'D.aí6ttí cvttndřkk vtožt4

do 1@ 0oO
3

b"'p.t'-t"{ ď'"d'i.to'ií.'k@ . t

=frk
' zámek ! b.2p.an6tn( Gyttndřt*ou
nébo f!ňkčí(rcLt. *bo
dÉ b.ečnst vtg.t mlY

kor{řln

nebo

Íunkčří'

'P.čno.tň{n
otevíÉteLná
vtožkou a současně

_

zauezpetot proskLených cast( ok n' dwří a íný.h t dltíúÝth ot6r0

B{

do

3@o0o

85

d6

sm dXt

b.4ď.o"t,'ňffim".í .y.Ú*

_

b.'p.a*t"í ,.-vk

-

b.zP.čňGtn(

mř{ž nebo
-

louč.sně ote!'tEtelná flnkčnímř(' ňebo

a

současně PřG.ný b.4.óÉ.trrt Ím.*
n.óo
2ám.k a souč ně ote!'ÍrateLá funlčrí

"í 'y5téň
hří' n.bo fuňkčnírot
otevtBtetíá f!ňkčíÍ

a součásně

třÍbodÓvÝ

'{ň.rct
funka

min' tříbodový

w.tamm

n.bo

r.e@ý

rozrcrcÚ uzávěr dwří

a současně

b.''.čnGt''{

t

ovLádáný b.tP.čno5t rlm

{Rtam a

'oučasně

n.d 5llt OOO

lamyk ctÍ

otevtatehá flnkaní mřQ nebo

(dhÉ E75) r puštowu a prÓstorovou ochta.ou
IsrrnálU n. .kusticlý hLá9ič

86

t

oteúratetná fuíkčníBří' nébo fudlčn( roht.

'-.Yr..í

s ptochou

3

tryvedením popt.Chového

rnatfi uetnl,,l"a*V tp,tsoU..U"tp"C""l

Ý poiist é 3ňLo!vě nenÍ údivíduátnízpúsob 2abezpečení ujednán' ptatÍ požadavky na zpÚrcb
zebezDďenl'eoro LWit Doii9lného ptněn(do 5o0 o0o Kč

v přÍpadě'

-PzTs

u udátost, která n.stáne z přÍčtny krádeže

překáŽky nébo vaídaLismu. Vpřípadé pojistných udátostí f,astatkh kádeži s překonáním . přékážky nebo
;ndaLism€m a násLedným přerušentm provozJ je uved€ný kumuLovaný timit pojistného ptněnt podte skltečného zabezpeč€n{
horní hranicí ptněniz obo'] druhů poiištění (v součtu)'
s

př€konáním

Poitštěnévěct utož€né v uzavř.ném proitoru typu ,,c'

T.butkr č. 3 Datší Požádavky na způsoby zabezPečen1 proti krádeá s překonáním překážky á vandattsmu, zPůsob

.^--:;
věcl a"'';í.í
stoužícínrňwň'!l ňójištěnéhÓ
lovněž oLát(
^r.'r Dro
^.^.a;

t"dffiffi!
c1
c2

d.

20

tx'o

do 90 (xto

.
_

c3

vé smvsLu ZPP
zpP P_40ď14

do 100 OOO

b.'P.čn6t r.b..(
zámek

aebo
GYtt drtckou vlož*ou

b.'!.anctn(

'
rrrnrt r b*petnortrt <Ylt"dřt kou vtožko! . b.'p.an6td'n kďátím í.bo
- zámek s b.'p.an6tn( Gyltídí*ou vto'kou a současně otevirateLíá Íunld.íňří' nebo
-

_

ct

dó !(x)

|xl'

dva

b.aan6tn{

''h.rm..n{

vtŠ.C{

ó,BllmÝ.h ']Íňlv
řátt( .lsř(

Dodatkové po'istné podminkY

-

b.tP.čn6tní uahyloc(
zámek

s

n.bo

'ystén
vlorkou a současně otéviratélná flnk
b.zP.čno't í .Yltidrtckou

ab.4.č.n( PEkLltýlh

t

ěl3t( ok ň' dv.řÍ a
'tnÝ<h

P:aÍs (dř{ve Ezs) s pLá$oÉ! . prostorcrcu ochŘnou

-

pb poiiitěni holpodářský.h rinl

b.rp.an6tn( uaňYloc( lY.tam

P

52ď14

ňřl'

n.bo

.hnt.kÝ.h otsrú s ptochou v&lí íež
5

a současně

b.4ďno.tn( mtn. tř{bodoÚ řfudÝ ám.k nebo
- ňiň tříbodový rcŽÉrcvý u2ávěr dveří ovl.ádaný b.'p.čň..ttíňuanyloún .y.tam.h
_

. souč.sně oteúrateliá fi/nkúí mř{'

ň€bo

funkan( řot

rebo

t

PiaÍs (dřÍve Ezs) s plášto@U a prc'torcvou ochtanou vyv.denim poplithového \iBnáLu do
PPc (dřÍve Pco) nebo do mÍlt t n.Dř.tržttou slu'bou '

v přÍpadě' že v poiistné smtouvě nen{ údiúduáln( zpúsob zábezpeč.ni ujédnán' pl'tl pož.daÝkv na 2Aisob
rc tímit Doiistného ďnění do 50o 00o Kč'
LPPU'maximální kumutovaný timit pojistného ptněnÍ pro každou poiistnou udátost' ktelá nastane z příčÍnykrádeže
s př€konáním překážky nébo vandatismu' V případě poji'stných udátosti nástatých krádeží s překonáním překážky nébo
uvedený kumutovaný timtt pojistného plnění PodLe skutečného zabezP€čenÍ
vandatism€m a nástedným Přer!šením provozu
horní hrantcÍ ptnění z obou druhů pojištění(v součtu)'
'e

vt itn{

věCt utož€tté ntÍho

u.vřénÝ pío.toř Íl. optoc.ném přo*r.n.tv{

Pojištěníse vztahuje n. škody vznikté krádéžís překonán{m překážky na věcech' u kterych j€ obvykté vzhtedem kjejich

vlastnostém á charákter! (hmotnost' objem, druh materiáLu .pod') uLož€ni ná optoceném prostranstú. Pojištění se nevztahujé
na škody vzniklé na €enných přědmětéch, věcéch umětecké' hÍstorické nebo sběratetské hodnoty' dokum€ntact' finančních
plostředcích' ručnímnářadí výpočetn{ technic€' €L€ktronických
zaříŽeíích(pokud neFou součástí nebo přtstušenstvím jiné

věc

apod-

T.bulka
rovněž

D1

č.l Datší požadavky na způsoby zabezpečení přoti
ro věci

do

SO

íoužidprovozu

krádeá s překonáním překážky a vandatismu, způsob zabezpečení

ěného ve smvsLu zPP

l'l'o
s b.2p.aňort .Ylndřt lou vlo'k.U
b.'D.čň6tííú9.íámk

zam.l
D2

do

ldt (m

vÝška 18o cm
_

DI

dó 5oo

z!m.t

0o

_
_

0q)
_

-

ost6ha/PzT5 (EZS)

o5

b.tp.ano'tnl qttndřt.ko! vto'ka n.bo

.ánk

áň.k s b.'P.čn6tn( Gítndrtd@u
b.rnanďllí vtg.( Ímú
v

- v

do 2 (x)O

s

' b.t!.čn6t'í ú9Gí
v mtmÓÓř..ovní době Štřéžéné
Wlně
-

tt4

do5O@OO

mbíháitún htíd..íno$ň
vtožkou n.bo

tfuaLe střežené Jednočtennou iríďou Btnhou rebo
mihopracohí době opto@né PBtr.Btv( osvětténé á střežené @tně pobihaí.1ň

miňoprá.oúldobě

b.4.čno.tň(u'.ňyt d.yÉtÁn n.bo
b.E.čnctí( vtE.(
..
*hr.ňo! třň.m

úsacÍhozámk!

'výš.no!
v ňimopracoňí době'an.k
osvětténé,
tMte střéženélednočLennou fyttctou ottnhou n.bo
. v mimopr..ovní době chráňěňé PzTs (dřÍve Ezs) s obvodowu (perinetrickou) ochrarou,
jéjo ooobchoýý šisnáL jé Wédéňdo PPtc (dř{ve Pco)
_

vÝšk. 1Bo.m. Ďo.étémobbdě

s

vr.hoLovou o.hEnou bŠtnátúdrát ámd

b.zp.aňoíní!Žnytá.l .y.taň n.óo

ostrahďPzTs (Ezs)

{
Óchřáno! třmň. úsácÍho2ámku
'!Ýš.íou
době osvět{ené'
tNaLe střežené drcučtennou ird.kou Bt. h@ rebo
(dříve Ezs) i!tn. Q .tupnt Éb.'p.a.ní3 s obrcdovou (pértmetrickou)
jeiížpopbchový stnát jé !.yvédéído PPc (dříve Pco) á prostrnsM je

b.z..čnoštnlvG..( zaň.l

. v ňinopracoÚ(
. chóněné PzŤs

ochEnou'

monitofuváno
D6

ň.bo

lstam.h ccŤv šézáznaňeň

IndíVíduátně utednaný zpú50b zabezPéč.ni'
V případě, že v pojistné smtouvě není inóiúduálil zA]sob zábezpečení ulédnán' ptatÍ požadaltv na zpúsob
zabézĎéčéní
Dro Limit Doiistného Ólněňí do 5 ňil' Kč

Dodátkové pojistnó podmínky pro poiišténíhosPodáhlď.h riák P 52o4a

_ maximátní kumutovaný Limit pojistného ptnění pro každou pojistnou udátost' která nastane z příčiny krádeže
překonáním překážky nebo vandatismu' v přípádě pojistných udáLostt nastaLÝch lrádeí s překonánim překážky n€bo
vandalismem a nástédným přerušením provoru je uv€dený kumutovaný LÍmit pojistného pLnění podLe skut€čného zabězPéčéní
hornÍ hranicí pLnění z obou druhů pojištění (Vsoučtd.

') LpPu
s

Doto'ka Dozlotr

1'

2'

_

Přéd.psané zPůsobY z.b€zp.č.ní

íiÍrířn{.hPro*ř.dkú á ..nnýGh Př.dmětú

(1101)

Tato doložka stanov( požadované způsoby zabezPeaén1 pojištěný.h věcí proti krádežÍ s přékonáním překážky, vandatismu
v náváznosti na ujednánÍzPP P-20oÁ4 á stanov{ odpovíd.iicí timity pojistného ptnění
Bez oht€du na jiná ujednání této pojistné smtouvy jé poJistné ptnění pro káždou pojtstnou udáLost' kt€rá nast.ne z příčiny
krádeže s př€kánáním Překážky nebo v.ndatismu omez€no maximátntm kumuLovaným timitem poíistného phěnt Gáte j€n
podte skutečného ŽabezPéčéní
ftnančních prostřédků a cenných Přédmětú proti krádeí s překonáním překážkY nébo
'LPPU)
neruší
diLH siednané timity ptnění uved€né v pojistné smtouvě pro pojištěné věci a
vandatism!. Tento siednaný LPPu
pojistná nebezpéčí.V případě Pojistných udátostí nartáLých krádeží s překonántm překážky nebo vandatismem a nástédným
přerušénímprovo je uvedený kumuLovaný ttmit pojÍstnéhoptnění podte skutečnéhozabezp€čenÍ horní hranicí ptněnÍ
z obou druhů Pojištěn{ (v součtu)'

ob..íá po'adavkY n.

3'

způsobY zablzP.č.ní po'tštěných včc{
Pojištěný je povinén zajistit' aby v době pojistné udáLosti byty v závrstosti na požadovanémzPůsobu utožení a zabezPečen1
poiíštěných věcí v konklétním případě:
a) uzavÍlací á uzamykacÍ m€chenismy funkční'
okna' výLohy' světt{ky aj'' Ž€vnitř uzavřeny, a pokud isou ot€vtrat€tné
epod'
řádně uzavřeny a l]zamčeny'
vrate'
vstupy,
dveř€'
Úezdy'sou
ostatn{ otvory o v€tikostt 600 cm'z a větaí zevnitř znePlůChodněny'
popLchoÝý z.bezp.čov'cí. HsňoYý tYstóň (PzÍs' dř(ve Ezs) fonkčn( a vé stavu střež€ní,
schÍankY . tř€zorY řádně uzavřeny a uzamč€nY.

b) otevíratetné otvory, j:ko

d
Ó
€)

0
a'

5'
6'
7.

zv€nčí' i Uzamčeny'

Pokud jsou ktÍčeod dveří a vstuPů uLož€ny v místě pojištění, v€ kterém isou utož€ny pojištěné věc1' musí být t}to kLíče
utožďy (uschovány) v Eavřeném a uzamčenémtr€zoru n€bo schránce, n€bo v uzavřeném prostoru' který lná shodné nebo
wššízabezD€ťení Ve srovnání s uzávlenými prostory' jeJichž ktíčejsou v něm utož€ny' Musi být řádně uzavřen . uzámčen
n€bo truate střežen fY't.lou o'inhou (naPř. nepřetržrtě obsLuhovaná vrátnic€)' V opačnémpř{padě musí být tyto ktíč€
ULožény mtmo místo pojištěnt, ve kterém jsou poitštěné věci uLož€ny.
Ktíčeod tř€zoró a jchrán€k nésmíbýt utoženy (uschovány) v tomtéžmístě pojištění, ve ktérémJsou pojištěné věci Utoženy.
DatšíPožadavky na ulož€ní a zabezpečeni Pojištěných VěcÍ Podté jejtch charakteru a hodnoty vztahujícÍ s€ k jednottivým
Limitúm ptnění Poiistitete jsou uv€dény v nástedujících tabutkách 1' a 2.
NedÍtnou součástí této dotožky je výktad Poimú uvedený v dotožce Dozlos.

Ftírnčn(Pro$ř.dky. GénnéPř.dmětY utož.név u'.vř€ném prostořu tYPu ,'A".
krádeži s oř€konánim

č.1 DeLši oožadavkv na

AI
ai2

H'né
b.4.čnostn( ú..ct rebo

vb'kď

záňek

s

b.'Bčňďff

.

táml

s

b.'p.anďtn( .yttndřlďo! vlo'k . b.zPďnďtňúň ko9áÓún n.bo
drl.*o! vlo'k4 a současně Ót.vÍEtetná funtčn( mň'

_

dva

A3

.Yttndrtckou

zámek s b.'p.čnstní.Ylt
nebo funkčnířo&t řbo

b.r!.andtní vts..Í áňkv
nhrLléňú.hčástÍ dwrí

''h.'ň.řpní
-

b.tp.čňosti{ lamYt

_

2ámek s

b.4.ótÓitnt

.{ 5ystóň

í.bo

Gílndrt kou vlo'kou

a součalně

otévhtetná furkčnínř{'

zabe'pečeňí PrcskLených částíok n' dv.ří a ínÝ.h t..hňi.kÝCh

A5

+.'P.číGtn(lahyt.cí sYstaň

a současně

_

dveří

b.2p.an6t uanYká.í .vdafr a

s pLochÓU

Přť.6ý b.'P.anďt án.k

roedý t'n.t

- b.tp.čnctň( ňtn. tř{bodovÝ
. mtn' tř6odový rozvorcýý uzáv&

otEd

rebo
oÝLádáný b.zP.čňo!tn{n

n€bo

u'.mYk <tn

současně otéýÚ'.tetná funkčňíňřír nebo

oodztkÓvg

'y{

po]1stné podminky prc po,tštaní hospodáÉkFh

riík P-s2ď14

- l Páliii;/iÍr'nín{ňálníŽdsb z.húiŘ.nr ls !ígú}i'
h.'ň.lnó.rňí Uáml..í.sta6
PzÍs (dřÍVe Ezs) plášťoÉua prostorovou

PZTS GZS)

d!ňál!

_

ná

' hlášú
akuŠti.b

b.2P.čnBtnt uamvt cí systaň

h.zP.čn6t n{n.

ochránou

a rcučasně Příd.ýý

roedý

třlbod@ý

s

vweden1n popLachÓvého

b.'FanBt ámk

@bo

n.bo
.mú' tříbodový rceorový uzávěr dvéřÍ'am.k
ovtádaný b.4.čňo3tníňEnylo<{.n

-

prc.lLnýd'

'.b.2p.č.
' funkčtí ňřŘ

nebo

t

č|st{ ok ň' dWř( a

fukčníroLtď í.bo

chntďý.h .trc.ú 5 pLochou

'iný!h

' b.!.čňGtnúňaíd.núÍv kátesoňl odolnosti mú. P3A
- Fzt51dív€
Ezs) s pl.áliovo! a prostorcÉ! ochraňou s vyvedeňún PopLchového

PzŤs (Ezs)/ostrahá

sttíátu

-

tMte

na akustický hlástč ..óo

iednočbnňou

'třéžén

6..t

kou

6tr.ho!

viceuoao"ý u'rwr awrt ovtadaný b.'p.čňortĎ{fr uamyk.GúÍ .Y!tam.ň rebo

b.'p.an6tní uahyt.d .Y.ta6 a současně b.'!.čň6ttíňtň.iříboddÝ
bl-atí jen Prc bezpeč.o5tn( dwřé PřestáWné z ptnýlh dvéřo í.óo
'ám.k rcercVý !2ávěr dWř( ovtádaný b.tp.čnBtnÚn u..mYk dtň
_ ňin' třÍbodo!Ý
rÚt.fum (bl'tt jén oro b.zoečnostní dwřé Dř€stawíé z Dtnkh dvéřo
_

rwÓřoÚ

PzIs (Ezs)/oltrahá

-

PzTs (díve Ezs) ňin' ve

Žabezp€čeň{

3 s pušťow! a

prostorowu

'tupni 5igňáLu na PPc (dřÍE Pco) nébo do ttíí.
ochÉnou ! vywdenlň Popl2chového
. ň.př.tržitou sbrbo! ň.bo
. tMté střežen iednočLennou fvdctou $tr.fiou dÓproÝázenou í!ž.bnúIpsM

Aa

ab.zP.č.n( prďkt nýó čl5tíor.í, dv.řt r
větlt než 600 cň'Ž:
- funkční mřÍ'( ňebo

flnkč .ot tou

íú.ht

Ghntckýd!

otý.řů s pL@ho!

rebo

b.tĎ.ar6t ím -skL.r(tn v katelorii odolnosti mtn' P4A
Ž.be2Péč6í3 s puštovou á prostorcrcu
- PzTs (dř{ve Ezs) ÍŤnn' ve
't!pn|signáLu ná Ppc (dřÍvé Pco) iebo
ochÉnou 5 v}v€dénim popbchového
. tMte střežen dwučLennou Íyd.kou 6tnho!
_

PzŤs (Ezs)/o*.aha

rffiffi

Trbltk č.2 DaLší
EI

do50@

E3

do

50lxlo

do

Íx)0|ll'

do

3OO OOO

a.

čent Droti kráden s Dřekonáním pře

záb.zlečení V rcz$hu kÓdu A3
v rÓz..h! kódu A! a současně obžení v.
''hph.ř.ní
'óraňC.
_ zabeu pečén{v rozýhu kódu A3 a součásně utožsí v tr.eřu nezíštěňékonltruke nebo BT 0
'zabezDďenív rc2ýhu kódu
_

-

E5

(m

E6

do SlIt

É7

do

EB

do 5 ooo

E9

í.d50(!(x)o

.
_
_

_

l

ooo O@

(m

.

současně uLožení

[

^{ae současně uLožení v
zabezpečeníÝrozsahu kódu A3

'.fi.áňc.
mtň.8T l
tr.'W

ablzpéčen1 V rczsahu kódu A. . sučasně utoženív t'.'oru ne4É!é!É]9E!ry&94!9E!
ab.zpečen1 v rcz9hu kódÚ A4 a současně uLožéni v tř.Dru min' 8Ť u
zabezpéč.n( v rozýhu kódu A5
Žabézpečenív rozýhu kódu Á5

a současně

ubž6{ v tř.eřu

a současně

uto'eňÍ v

záhé2bďéní v roŽsahu kódu A6
zabezpečení v roŽsáhu kódu A6

a

BT

l

tnpru 'ún'
nil' BT u

souča'ně llolénív tn'.řu mú' BT
min' BŤ
současně uLžent V

I

Žáb.zóéčéníV rozghu kód! A7a 9uča5ně ulo'éní ý t'.'oru mú. BŤ
rozýhu kódu A7 a současňě utožen{ vt .&ru min' BŤ

t

' 2abezpečení v

a

tn'@

lt

m
tl

rozýhu kódu A8 a současňě UtožerÍv trepru Ein' BT
Individu áln ě ujéd ná ný z pů'o b za b€zP.čén1'
v přÍpadě' žév poJtstíé smtouvě n.n( lndivíduální zpúsob zabézpečeníujednán'
zabéŽoéčěnioro Limit miistného olněn( do 5 ooo 0oo Kč'
' záb.zÓéčéni v

ptltí požadávky na

Dod:tkNé po'tstné

p.dmín]<y pro

rjíštóníhospodáĚký.h rtík P'52o4a

kumulovaný Limtt pojistného pLnění pro každou pojistnou udátost, která nastane z přtčiny kládeŽe
va;deLismu' V případě poÍrstných udátostí nastatých kádežís překonán{m př€kážky nebo
pLnění Podte skutečného rabezP€čeni
vandatismem anáíedným přerušením plovozu je uvedený kumutovanÝ timit pojistného
(v
horn1hranicí ptněn{z obou druhů pojištění souftu).
_

maxÍmál'ní
'LPPu
s překonánim překážky nebo

Loup€ž PřcpÍ.vovaný.h p€íěz n.bo céntn _ Před€psáné zpúsobY zábezp€čení peněz a cenin přepravovaných
osobou prováděiicÍ přepravu (1401)
1' Tato dotožka stanoví požadované ,působy zábézpečeííproti odctzení Péněz n€bo .entn' ktelé Př€pravuje pojištěný nebo
ptnění'
osoba Jím pověrená, toupežív návaznosti na ujednání zPP P_2mÁ4 a odpovíd.jicí ttmity Pojistného
minímáLně odpovtdato
záb€
z
pečení
je
tak'
aby
toto
polr*éný
p€
n
íze
ostatnt
ceniny
a
povinen
z;bezpečit Přepravováné
z'

Dotožk. ooz1o|

-

uiédnántm této doložky'
na způsob zabezpečéntp€něz a céntn přepravovaný(h pověřénou osobou Fou uv€deny
Neďtnou součástí této dotožkv l€ výkbd pojmú Uv€děný v dotožce Doz105.

3' ú[šípo:adavky

4'

ffilFW

dát€

vtabuLce č.1.

T.butt. L 1Datšt Dožada!
G1

dó

l(x)0(x'

do 2lXt

G3

dófioll('

GT

d.2

vybávenou ob..ňnÝm

prcstř.dkm.

cenúv ňus( bÝt po dobu přepŘvy uLoženv V uavř.M k b.L n.bo kufříku.
pr"pr*
být p.o'eaaa dvěma povař..ÍD o.ob.mr oedna zosob ňúžebýt B.bou dopřďá'ltco'
'nu<
atespoň jedná z nich musí být wbawna obÉňnýĎ P.6tř.dk.m'
p.ňi. a céninv muí bÝt Do dobu Dřeo6w uLžényv uavř.ňá k b.b n.bo kgfříku.
Fiiiáva,-,sl bvt oroutdln. dvěEa p.v.ř.nýnt 6obáňr (edna,oŠobmúžebýt oroboo doPrová"lt<o
osorrrm
];dň. zosob autoňobú h a druhá ňusÍ bý vYbavena o6Éňným
'-'r."n
'utohob{Lm
vozldt! n.smÍ béhem v'vttádky a nakudkv na wřetně pístupnén nííté
pr6tř jt.n Řid(. ptepEmiho
Pd1Že

(m

62

@'

a

u

(xxt

O@

ř.ná k b.b n.bo kuÍříku
PeňQé . ;enúv muí být po dobÚ přepÉvy uLožényv
pr"p,*"
uvt p-uaaaa dvěma poýař.nýnt 6otÉ'd 6edna Žosob múŽe být orobo9 doP@j1'ltd)
u'*renm orcb'rrn eutmob'ttlm' Jejna z orob áutomob iidt . dluhá muq byt ozbrciena třáttou luLNu
ór.n( Řtdič pi.pÉňúo@zjdb íesmí během vYktádky a nálládky na @t.|ně phstupnéň mGtě opu'ňt

-,.l

autofubtt' Př;p;Úí automobit musí být výóave flnkčníGdiost nicí nebo jiným funkčníň spojowcún

GS

ň.d 2l'x)

mo

nu'i bvt po dobu pí.prvY ulo'eny
GEijeamý +orcl'auezperent

íJenýe a cenuv

Íi i

v

b.'pďn6tilň lufř{lu'

V píípádě' Že v polÍ3ina smtouvé nenl udividuálít zpúsob zabezpečení Ujednán' pl,tt

poládavkY na

,:h.zóÉ.éníotoLiňtt Doli*ného otnénÍdo2 mú Kč'

ootožka Dozlos

-

Př.d.p..né zPůsobY 2abézPeč€Íí_Výktad poimů (1401)

jsou definoványve výkladu pojmů'Toto ptatí
Vš€chny pojmy' kte.é jsou v textu dotožek způsobůzabezpeč€ní tučně zvýrazněny'
pokud iinde nenÍ ujédnáno jtnak' Výktad pojmů je nedÍLnou součástítě.hto dotožek'
je požadováno' aby jejich bezpéčnostní
u orvlú met hanicl.Ých zábrlnnýCh plostředků uvedéných v od!t' 1' aŽ 8' á části odst' r0'
pto akreditaci (dáte
il;;.6,';'J;;"|i ;"Áfikitm sirody' vydaným ceriifikačntň oltánem .tr€ditovaným ČesLlim institutem zkušebni
bboratořt
provedmýCh
akÍeditoEno!
zkou{el
or8ánem ía zákbdě
ř" 'ĚiÁji"t" "ua"u"v- 'ahraničnímj€h;értifuainim
(dáte
podte
EN
1627
nebo dL€
čsN
o
třídy
bezpečnostní
,'Bť)
zařázenirn
d;PřísLšné
Fn
b*ů"r""""t
ú"uku ie dána
p euv rózu. odpovťaiícíje téžzařazení výrobLu do ryramidy b€zPečnosti (dáb jen
Pokld Je k disponci' Pokud
pr"j.-r,"Jesrl 'i-*n
'PB1,
nént uvedeno iinak' pďadlie pojrstitél výrobky zařazené min' do BT 3'

z

poiistit€L
výrobky
Nebud+tr b€zpečnostní úlovéň ťýobku ověř€na certifikátem' popř' nébud€-li tuto skut€čnost možné ověřtt' budé
požadavky
v
odst'
1'
až
8'
a části
uvedené
odpovídáiíď výše uvedeným podm1nkám považovat pouze tákové' kt€ré .plňuÍ mlnimálně
odst.10.
přístušného limitu ptněn( pro
V případě etektronrckého ovbdání vltupů musí jédnďtivé komponenty sPLňov?t požadavky uvedénéU
m€chanické zábranné prostředky a přtpadně pro PzTs

1'

z'

ieli

Vyžadován-

B.zpéčnostní.YttndňGká vto'ka j€ vLožká zadtaba.ího zámku min'

s

př€krÉým profltem chránícÍm vtožku před jejím

překonáním tzv' vyhmatáním'
iezpetnostnt d"cre ;ou dvéř€ profesionátně Wrobéné nebo uprav€né, s víc€bodovým uzávěrém ovudaným b.zpcano'tn{m
uzr'nvkram svstemem' odolné prott vysazéní. Mají tuhou a p€vnou konstrukci zesíténou.výztuhámt, plechem nébo mřížÍ'
píp"á"l i'." i" a*r. pr"é' opatrené Lezpctnortn{rn mtn. tř$odovým Ío2vořovým zá'ňk.m (uzamykáÍí dvéřnÍho křídta
zábranami proti vysaŽení a vyražení nébo je jeiÍch Uzávěr
mtn' do tá.tran) o'ua""ym b.zP.čno.tn(m PřídavnÝm
'álňkém' ut mykacím šYstém'm' za bezpečnostnídvéře jsou
b.zpeanostním
lešen ialo min' třibodový lo4orový' ovLádaný
p.""zoua"" i vlata (Vj€zdy apod') dostatečně tuhé a pévnékonstrukce' zhotovená z pLného ptech! o min. ttouštce3 mm
i i:i". . *a*cr'.'pr"ttú o min' ttouštce 5 mm' která jsou odolná protl vysazen{ a vyrážen{' s min' tříbodo\ým
rczvorovým uávěrem ovLadaným b€:p€čnostním uzamYk.cíň sY.témem' u dvoukřtdtých vrat must být instatovány ochrány
zástrčíp;otijejich vyháčkování (naPř' visach zámk€m, příčnou závorou aPod')'

t
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loztomením á \rytržen{m' Vnější štítbeŽpečnostního
vnější strany dveřÍ' cyLindrická vLožka nesm{vyčnívat z kováníúcénéž3 mm'
a€zp.čnostní kufÍíkje kufřtk n€bo kont€jner, který je určénkpř€nosu nebo převoru finančn{ch prostředků a cenných
předmětů, j€ profesionátně 2hotoven atestováným výrobcem' má pevné stěny s rukoJetí a je \'ybaven bezpečnostními doptňky
(naPř' siréna' dýmovnice' b.ruicí moduM.
Bézpéčnostníkování je kování' které chlánÍ cyLindri.kou vtožku př€d
kování nesmÍ být demontovat€tnýŽ

B.zp!čno!tn{ mtn. třGodový řo4ořovÝ 2ámek ie samostatný bezÉčnostnhpřÍd.vným z{ňkém ovudaný sYstém
uzamykajicí dveřn{ křÍdto mi.- do tří stran a musí být přÍpPvněn z vnitřní strany dveřÍ'
6 B€zp.čnostn( Příd'vÍÝ zám.k je doptňkový zámek s bezpéčnostnícytindrickou vtožkou a štítem' kt€rý zabraňuje rozLoínení
5.

a

7.

odvltání vtožly, např' vrchní přídavný bezpéčnostnízán€k,

dveřní závora. Přfuavný zámek uzamyká dvéře v

m{stě n€ž

tákový přídavný
hl'vní zadtabací zámek e m!s{ být přtpevněn z Witřní strany dv€ří' U prosktených dvéří mus{ být instalován 'iném
zpúsobem'
zám€k, kteďné|2é, vnitřní straíy ovLádát berkltčovým
Bé'p€čnottn{ vt!.cí
ie vtsací zámek s tvrzeným třmenem, s bezp€čnostní rytindrt.kou vtožkou nebo s uzámykacím
'afiék
mechanrsmem odotným pÍoti vyhnatání PetLicé i oka' jimu plo€házejí třmeny vlsackh zámků' musí vykazovat mechant(kou

odolnost prott vtoupání minimátně shodnou iako třmeny visactch zámků' pokud se j€dná o Uzamčenířetězu nebo láná, ptátí
tďo podmínka i pro ně. Petlice a oka musí býtŽ vnější přístupové strany !pévněny neroz€bíratelným sPojem.
Li požadován bezpečf,ostní Visact zám€k se ťýš€íou ochnnou třm.nu, musí být instaLován bezpečnostní visad ,ámek
konstrukčně
zhotovenýtak, že vtastnitěLeso zámk] chránítřm€n před j€ho nepadením (třm€n ukrytý v těLese zámku)' nebo
'e
je instaLován sp€c1átní oc€tový kryt, Chránícttřm€n i samotné těLeso zámku.
B.zp.čn6!ní !'.fiYka.( .y.tém je komPl€t' ktéď tvořt bezpečnostní stávební Gadtabaco ámek' bezp€čnostní cyLindrická
vtožka a b€zpečnostní kování Kování nébo prov€dení bezPečnostní cyttndrtcké vtožky musí chénit Vtožku i proti odvrtání' za
bezpečnostní uzamykecí systém [z€ považovát i etektromechanrcký zámet, který sptňuie požadavky ná odotnost proti
překonán1 uvedené v tomto odstáv.t'
tvořen min' čtyřmí stavtky, ktérá Jsou
sé roŽumí zadtabací zámék' jehož uzamykacÍ mecfunismls
9' Doá*ýÍt
'áň*.lň ozubeným klíčem'
ovudána jednostranně
'e
dveřd pemé konstíJkcé' zhotovené z mďeriáLu odotného proti
10 Dvéřmt PtnýÍ't 5e rozumí dveře' vrata' vj€zdy Gáté

mtntmátní ttouštcé4omm nebo dveře BT 2 PodLe ČsN EN 1627 nebo
vtoupána(dievo, pbst' koý skto a jeíi(h kombináce) o 'en
db PředchoíČsN P ENV 1627' Dvéře' kt€ré n€vykazují dostatečnou odolnost ploti vLoupání (např' solotitové s výptnÍ z
papírovévoštúy, dveře s výptní Žhotovenou z patubeD' musí být z vnitřní strany dodatečně zpgvněny (např' cetoptošně
Ptechém o mÍn' ttouštce 1 mm, océLovými \Ýztuhami, dodatečnou montáŽÍ datšímechanicky odotné Vrstvy)' instatacÍ mříže
apod- ]€-Li výPlň kovová, musí být zhotovená z océLového ptechu min'tLouštky 1mm.
Prosktené dveřé v přip.dě Požadavku pojistrtete na zabézpéčeníjejich proskLených částímusí být zab€zpeč€ny ve smystu

odst.30.
Dvolkřídté dveře musí být zajištěny tak' aby obě křídb měl' st4nou hodnďu odPoru jako dveřé jednokřú|'é' a současně musí být
zabeŽpeč€ny i proti tzv. vyháčkovánÍ (napt instaLace p€vných zástrč( ná neotvíraném křÍdl€ dv€ó které isou zajištěny např'
šroubem s mďtcí nebo visácím zámkem' ocetové čepy pevně ,akotvené do dveřnúo rámu nébo zdiva' instalacé přÍčné,ávory,

instat'ce wPěry néoMraného křídt-a aPod')'
Dvéřní rámy (zá.ubně) musí být spolehlivě ukotveny v€ zdivu. Pokud dveř€ nejsou zaP!štěny do ,árubně, musí být oPatřeny
zábranami proti vysázen{'
11'Funkčn(m poPhchovýn z.bézp€čovadm. tí5ňoýÝm iYíémém(dříve "etektrická zabezpečovacÍ si8nalizac€'- 'Ezs''idáLe
se lozumi systém' který sPlňujé nástédujíct podmínky:
ien
"PzTs"')
pzTs musi splňovát kritérla mtnimátně 9tuPně zabezpe.ent 2 podte ČsN EN 50131-1, n€ni-Li požadován
a) KomPonenty
stup;ň zabezp€čení Wšší'a mus{ ho mít doLožen cértifikátem shody vydaným certifikačním ortánem akreditoveným ČIA
n€bo obdobným uahlaničním certifllačnímoígánem'
b) ProJekt a montáž PzTs musí být provedeny dte ČsN EN 50131-1 a csN clcfs 50131'7 v postedních ptatných zněních
flrmou' která má ktěmto člnnostem přístušná oprávněníi pokud nen{ znám stup€ň zab€zpečení PzTs podte normy'
múže být uznán z. vyhovujlcÍ i PzTs' j€hož technický stav a funkčnost individuáLně posoudita odbomá osobe Určená
poilstiteLen' V přtpadě napadení zábezpečeného prostoru nebo sámotného PzTs musí být prokázátetným zpúsobem

c)

vyvobn poptach.

Pokud je výstupn{ si8nát z PzIs vyveden na akustický hbsič' phpoušt{ se pouze instalace tzv. intéLigentního hLásiče s
vtastn{m zátohovánim. lé'Lt umístěný na fasádě' pak v takové ýýši' aby byt obtaně napadnutetný' mtn' 3 m vysoko'
chráněný přéd ktimatickými vlivy, současně však dobře sLyšiteLnÝ' přívodn{ vodiče musí být chráněny přéd napadnutím
(instatace pod fasádou' chrántčka apod)'
Pojištěný je dáte povtnen trvat€ zabezPéčit'aby provoz' údÉba'kontroly a revize PzTs byty Plováděny v so!ládu s návodem
za rok provedena prokazatetným způsobem
k obsture a údržbě;pokud n€ní stanov€no ilnak' musi být minimátně i€d€nkrát
jím
n€
b
o
servtsní
oryaniŽací'
PzTs
výrobcem
komptexní kontrotá vč' funkčnÍzko!šky
Pověřenou
Při nesptnění uved€ných povinnosť má pojistiteL právo považovat PZTS za nefunkční.
pro poplachoýý
pro poplachový zobezpečovocí systém,
') V součosných nofinóch isou užíýóny ahgl zkratky
"IAs"
'I6HÁs'
pro
poplachoýý
př1p'
tlsňoýý
systén'
zobezpečovoct o tí'ňovi systén,
"HAs''
12.Fuíkčnímopto.€n{m se rozumÍ opLocění, kt€ré má ve vše.h mistéch požadovanou mln' výšku (tedy i vmístech' kd€
prochází optocením nápř' potrub1 v€dené na povrchu), s maximát!ími otvory 6 x 6 cm a s případnou vrchoLovou ochranou
podt€ požadavku' VzdáLenost pevných opor Gtoupů)' jejich ukotvení á sámotná montáž optocení muí zabraňovat votnému
BtUpu, snadnému prolomení' podl.opáíÍ a podtezeni
13. Fy'tckou ostí.hou je osoba staršÍ 18 Let' ptně svépráVná, bezúhonná' spotehlivá, fyricky zdatná, psy.hicky odoLná' která není
pod vtivem atkohotu či jiných omamných n€bo psychotroPních utek' Má požadovaný výcvik bezpečnostntho a technického
personáLu a prošLa odborným vzdětánÍm a škotením' Mud být tybavená vhodným obř.nným Proitř.dk.ÍÍ á dáte Íunkčním
tetefon€m nebo jtďm obdobným spojením umožňujícímpřivoLat pomoc a současně rádi'ovým prostřědkem pro vzáiemné

Do&tkové poÍstné rdminky p6 poj1štéňíholpodákkých řiŽú P52ď1a

doroŽumtvání' Tato osobá musí bÝt prokazatetně seznámena s činností,kt€rou ie nutné vykonávat, a s činností při hroác1m
nebo již uskutečněném odcizení a při ohbšen1 poptachového signlt!. ostraha musí vykonávat pravidetné pochúzky
střežénéhoprostolu, o kterých musí být ved€ny Písémné,árnamy' střeží'tiostraha prostor' ve kt€lém jsou UmÍstěny
finančníprostřédky a cenné př€dměty, pak nesmt mít ktíčeod trezoru áni od místnosti' V nížie tlezor umístěn' popř' nesmí

znát uzamykac( kód tr€zoru'
Htíd.!íln p..Ín sé rozumí pes nebo fená (dáLe Jen 'p€s) t'ybraný ze stužebních a pracovních pLemen (např' němécký ovčát'
boxer' dobrman, vetký kníráč'rottw€iler) anebo pes tato ptemena svým whL€dem Připomlnai{cÍ (tzn' b€z plokáŽaného
původu)- Dáte jé požadováno, aby htídacÍp€s mět kohoutkovou výšku většínež 45 cm (uyloučenípstt malých pLemen'
MíÓdhí ,k!š.bnr řód ČMKú'
ls.Krátkou kulovou zbran{ se pro úč€Ly pojištěn{ rozumí krátká kutová zbraň katetori€ B nebo káte8orte A dle$4
zákona č. u9l2oo2 sb' ve znění Pozdějších předpisú (zákon o střeLných zbrantch a stř€tivu)'
16.íl^í't.m s n.Phržltou .tu'bou se rozum{ pr.coviště s vyved€ným poptachovým signátém PzTs (světelný'.kustický) ze
střeženého prostoru. Na pracov!štr musí být trvate přÍtomen Pracovník určénýk ostraze, který na zákbdě aldvovaného
popbchového sitnátu musí neprodteně provést n€bo zábezpéčit zásah proti narušiteLl
17'obr.nnýn přo'tř.dk€m je zařízen1' kte.é stouí k osobnt och.aně neoŽbrojéným způsobem a má pachátet€ odradit od útoku
něbo ho paíaty2ovat Gapi. spre'' eL paratyzér)'
14.

w

ls. oPt.t.ným přostí.nsMm se rozumÍ voLné prostranství (aleáL' místo pojtštěno cetistvě ohlanič€íé funkčn{m
optoc.nfil čt p.Ynou b..té.oui vstupy (dveře' vrata, Úezdy aPod') máií min' stejnou výšku i.ko Požadovanéoptocení

pÍo.tř.nívíse považujíÍ věci

utožénéve sktadovacích haLách' jéiich ptášt ie tvořen z t€hkých
c (např' p|.ášt montov.ný z Ptéchůttouštky
z
pláště
pLachtového
z
PVc'
mm,
typu
do 0'6
tumot€xhln1ch materiátú apod)'
PoLYetylenové'
1g'olobou doP.ová'.ií.( se rozum{ osoba staÉí18l'€t, p|.ně svéprávná' bezúhonná' spotehtivá' fyztcky zdatná' Psychi.ky
odotná, ttelá není pod vttvem atkohoLu či jiných omamných n€bo psychotropních utek' Má Požadovaný výcvtk
bezp€čnostntho a technického pérsonátu a prošta odborným vzděláním a škoLeníh' Musí být vybavená ob.anným
prostředk€m n€bo ozbroiená podte požadavk! poitstÍt€te.
20' P.vnou b.řléřou se rozumÍ optoc€ní z pevného a n€průhledného materiátu' kt€ré má ve všech místech požadovanou min'
výšku s případnou vrchoLovou ochranou podl'e požadavku na zab€zpeč€nÍ' vzdátenost pevný(h opol GLoupů)' jéji.h Ukotvén1
a samotná montáž optoc€ni musízabíaňovat votnému vstupu' snadnému protomen{' podkopáníá podLézéní'
je truaLě obsLuhované
dáLe jen
21'popt Ghové přtlÍn..t Gentřum (dříve putt céntrati2ovanéochlaíy _
"Pco',
jiného obdobného
ISDN
sítě
nébo
pÍacoviště,
pomocí
rádiově
sítě'
GsM
čt
Linek teLekomunikační sitě,
které
dohtedové
přenosu přtj{má Ínforhácé týkal{cÍ se stavů jednoho nebo vÍCé PzTs (zejméne PopLachovo o naruš€ní zabezpečenÝch

za věci Utožené na oPto€.náň

konstrukcí, kt€ré néodpovídajíuz.vř.nánu pÍostořu tYpu A, B n.bo

'PPc"l

prostor' zobrázujé' vyhodnocui€

a

archivt]jé t}to informac€'

Musí být trvate provozováno Poticií nébo koncesovanou

soukromou bezpečnostnÍ stužbo!, majíc( pro tuto činnost oprávnění kt€rá zajištujé zásah v m{stě střeženého obíektu s dobou
dojezdu do 10 minut od přijďí popbchového sitnátu přenosovým zařízen{m Ppc' Doba mezi Přijímanýmt hLáš€ními
kontrohích zpráv konkrétního PZTS střexc$o objett pojištění nesm1 překročtt 3 mlnutn případné překroč€ní této doby
mus{ být kvalifikováno jako rtráta spoi€ní s PzÍs. V přbadě ztláty spojení ppc s PzTs mus{ být vPPc prokazatéLným
způsobem vyvolán poptach 5 násLedným zásahem v místě střežénéhoob'ektu.
v součosných nomó.h je pro poplachoýé při'iíňocí centrum už'Ivóno ongl' zkfutka ,,ARc'''
22.schÍaíkou se rozum{ těžký kus náb}tku' který j€ uzamčen cyLindrickým nebo dozickým zámkem' schránkou se rovněž lozumí
příručnt poktadna nebo bezpečnostnt schénke, kt€ré jsou připevněny ktěžkém'] k!s'] nábÉku nebo k podl'ze či ke zdi á

'

kt€lé lŽe demontovatjen po j€ji'ch odemčen{'

23'

súJánímP!.tí s€

rozumí pés určený a lYcvičenÝ k€ strážní a ochranné stužbě' sLužební pes

muí absotvovat

přísLušnézko!šky

mintmátně v rozsehu zkoušky áktadního múima (zMD dte zkuš€bního řádU spe.úlního kynototického svázu 'TARť
c$ú'444!.]rys4kpr!l' nebo iiné zkoušky v obdobném dobntéhémrozsahu- o vykonání těchto zkoušek muí být vedená
pG€mná

evrdef,ce formou zápisu do výkonnostní knížkypsa nebo iiného obdobného c€rttfikátu.

2a sv'tén ccTv ftamerový systém) j€ systém skudající5e z kaÍnérovýchjednot€k' pamětÍ, monítorovacích Žařízení a přtdruž€ných
zarúen1 pro přenos a ovudác1 účeLy.umožňuje dLolhodobého snímání obr&u, ktérý je na přtstušných médiích stabilně
zaznam€náván a lchováván po stanovenou iednanou dobu.
25' T(sňoÚ pÍottřld.k (např' tbčítko'tišta, kobeleček apod') je zařízení PzTs' j€hď .ktivec( jé genero\án tGňový poptachový signát
nébo zplává(naPř' v případě napadeno.

s€ rozumí speciátní Úschovné obiekty, j€jichž odotnost proti vtoupání ie vyjádřena bezpečnostnítřídou dánou
.érttftkátem shody s PLatnou normou ČsN EN 1143-1 á norem s ní solvisejícÍch, který vydat c€rttfikačni oltán ekreditovaný
ČIA nebo obdobný ,ahraničnícertifikační orgán' za trezol s€ nePovažljéohnivzdorná skříň'
Trézor o hmotnostr do lm kg muí být pevně zabudovaný do zdtva' podLhy nebo nábttku takovým způsob€m' ž€jejlŽe odnést
pou,€ Po jého otevřen{ nebo po vybourání ze zdi či podtahy. Trezor musí být ukotven čizazděn v soutadu s pokyny výrobce'
zá uzamykací mechanísmls se považuje mechánický kLíčovýzámek' mechanický kódový zám€k' e|'€ktrontcký kLíčovýzámek
nébo et€ktlonický kódový zámek.
27' uzavř€ná k.b.t n.bo kuÍř& mus{ být opatř€na minimáLně j€dním uzávěrem nebo Žámkem a nesmí být zhotovena z lltky,

26.Tř.zoř€m

sitonu a obdobných měkkých materiátú'

28'za uz.vř.ný osobn{.utomobit je Považován automobil s lzávřenou kovovou karosedí (kromě Proskiených částo. Ptátěíé či
29.

výměnné střechy se nephpouštÍ' Během př€Právyjsou všechna otevílatelná okna uzavř€na a dveřé uzamčeny'
uz.vřlnýn přostoÍ€m se rozumi prostor' v€ ktérémjsou utoženy poíštěnévěci a kte.ý poiistník nebo poíštěnýuž1vá sám a
po Práv!. Prvky zabezpečujícílzavřený prostol musí být provedeny tak, že zvněiší PrÍstupové strany je neu€ demontovat
je z vnějš{ přístupové strany přékonat be,
běžnými nástroji, jako Fou íoubováky, kL€ště' montážní kLíčeaPod', a n€b€
jsou
provedeny
konstruk.e přÍsLušnéhouzavřeného
,e
kterého
ohlaničují.í
Podte
chárakt€
r
u
materiátu'
destruktivních metod-
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prostoíu (plášt tvořený stěnam! Podtahou' stropem' střéchou, vstuPnÍmi dveřmi' okny atd)' se uz.vř€ný přostor stavby
nebo místnosti z htediska odoLnosti ploti násitnému vniknuti roztišuje na:
a) Typ Al uravřený prostor běžný stavebně ohraničený prostor, ktěrý tvoří řádně Uzavřená a Uzámčená m{stnost nebo
só;bor místnostístěny tohoto prostoru májÍ mtn' tlouštku lso mm a jsou zhotoveny z ptných cihet n€bo z plostého
betoíu čt žetezob€tonu tlouštky min' 75 mm nebo tvořeny zjiného mateťútu, avšak z hLediska mechanické odotnosti
proti násÍlnému vntknutí ekvivatentního- Ekúvaténtn{ možnost př€'dstavují téžstavebn{ konstrukce' je'tchž mechaíi.ká
;dohost je dotožena certtftkát€m shody s požadavky ná BT 3 dte ČsN EN 1627 nebo přédchozt ČsN P ENV 1627 Gapř'
b€zpečnostni sádrokarton). stropY a podlahy ml]sí vykazovát shodné vtastnosti'
b) TYpB, uzávřený prostor typu stánek' buňka _ prostor s ohraničujícímikonstrukcemi tvo}enými rám€m zhotoveným z
oijorých protitrl á n€rozebirateLným ptáštěm tvořeným pl€cheň min.ttouštky lmm Gebo zjiných ékvivatentních
mat€útů kLdoucÍch stejný odpor proti iějich násitnému Přékonán( - náPř. téhkésendvičové Pane9' )de naPř' o obytné'
kanceLářské nebo stev€bní buňky, kiosky' madn8otky apod. Do tohoto typu U,avř€ného prostoru Pátří téžvýrobni a
sktadové haLv' které jsou opbštěny t€hkými sendvlčovými panety (většinou s vrstvami: vněiší pLech ttouštky 0'6 mm'
tepeLná i.zoLace cca 20 mm, vnitřní ptech ttouštky0'4 mm)'
c) Tip c' uzavřený prostor Vnttřnt _ stavébně ohraničenÝ Prostor, kt€rý tvoří řádně uzavřená á U2ámčená mGtnost n€bo
sóubor mistností' stěny tohoto prostoru maji ttoušťku menši než 150 mm u cihtového zdiva nebo menš1než75 mn !
se zejména o vestavby uvniti budov či hat (pňčky z pórobétonu, dutých .thet'
zdiva z bétonu čl ž€Lezobétonu.
podtahy
musí vykazovat shodné vtastnosti'
sádrokartonu' dřevá apod')- stropY'€daná
je
přostoř
ohrantč€
ný Prostor, který tvoří řádně uzavřená a lzamčená místnost' stěny
stavebíě
d s9€ctálít uzavř.ný
t;hoto prostoru máji min. ttouštku 3oo mm a jsou zhotovény , plnÝch crhet nebo ' z htédiská methani.ké odotnosti , jiného ekúvatentn{ho mátériátu. stropy a podLahy musívykazovat shodné vbstnosti'
za uzáVřéný prostol sé népovažuje plostor motorového voídta.

30'

jekákoti
Ítnýd' t.chít kýGh otvofů s Ptochou v&šínež 6m cn'z se rozumí' ž€
proskLené
stěny apod' 5 PLochou větší
;ebo jeJich části, světl'tky' vétráci šachty' Výtohy' vitr{ný
dv€ř€
okna,
(např'
přistupové
hromosvod' p€vný požární
trasy
jsou
nebo
t'2
m
od
noe než 2's m nad okotnim terénem
né' 6ob €m,, ktelé
zpl]sobůi
z
dáte
uvedených
prostoru
zabezPečeny
někt€
r
ým
apod'),Fou
žebřík, okno do n€chráněného
á) Fuíkčn{Íiříí'jej{ž ocetové prvky (pruty) Fou zptného matertátu' mú. PrůřéŽu lcm,' osová vzdátenost plutů
mřížovýCh ok max'2ox2ocm (nebo jiná vzdálenost nepř€vyšujÍcí však hodnotu ptochy čtver€e 4m cm':' tedy
např.2š x rs cm). Mříž musí být dostaiěčně tuhá' odolná prott roztažení Pruty spojeny nerozebíratetně Gvař€ním,

pro*t
z.b!zP.č.ňin
'proskLen!

ný'ď'

č!í{olen' dv.řÍ .

(zazděná, zabetonováná, PřÍpévněna) ve
sniaovántm)' z Vnějši stranv musi bl^ pevně, nerozebíratetným zpúsobem ukotvéna
(Či
jiného
kotévníCh
bodech do htoubky min' 80 mm' V
otvoru) múÍmálně ve čtyřech
2di nebo neotévtratetném rámu otna
(vi.z odst' 7) Mrížopátřená
zámky
vtsacÍmi
čtyřmi
bezpečnostntni
být
mřť
uzamčena
příPadě odnímatelnémříž€ musí
ivJtnmt .rvlsy neuo -ru nav{j€ct musí bÝt uzamčena j€dním bezpečnostním uzamyka€ím systémem (viz odst' 8) nebo
(f,áPř. u el€ktrtcky
dvěma bezpečío'tnímivisacíni ámky Gtz odst' 7) nebo ie navíj€cí mřÍžvybavená mechanismem
její.přistušenství
jejtmu
lŽe z vněišÍ streny
Mříž
a
nadzvednuti'
ovtádané), který zabraňu'e néoprávněné manipubct a
(kbdivo'
tozbíušovačka
aPod')'
na
Žele?o'
pouze
násilim
sekáč,
hřUbÝm
demontovat
Pitkl
Nebud€'Li mříž sp|'ňovat Výš€ uvedené poádávky, bude poiistiteL ra funkčnímrížpovažovat Pouze tákovou mřQ' která má
i".rrantclou oa.Lost proit vtouprní áotoženou certifikátém a bude sptňovat požadavky min. BT 3 podLe čsN EN 1627
nebodte prédchoá ČsN P ENV 1627'
Výš€ Uvedené požadavky pLati i pro mř1že instaLované v prostoru vrtupnfth otvorú (dvéřo.
b) Funkčn{ íotltou z vtnitého ptechu nebo z ocetoÝých Či hLin{kových LaméL v b€zp€čnostjÍm prov€dén{ doLoženém
certifikátem' i€ž bude splňovď požádávky mtn' BT 3 podLé ČsN EN 1627 nebo dte př€dchoÍ ČsN P ENV 1627' Požadavky
na Uramčenírotéty FoU shodné jako u výše uvedené mříž€' Rotetu a její přísLušenstvt |_z€ z vnější str:ny demontovat
pouze hrubým násiLím (kl.adtvo' sekáč, pitka na žet€zo, lozbrušovačka .Pod)'
d iunkčnÍoientc( zajtštěnou z vnttřn{ho Prostoru uzavíÉcímime(hanismy včetně zab€zpečeni proti vyháčkováni'
ukotvenizávěsů včetnějejich vtastní konstřukce, pokud jso'] pouáty' musí být nerozeb{ratetné z vnější strany' zhotoveno
(kl2divo, sekáč' pitka'
z mechantcky pevné, tvrié konstrukce' okenici 12€ překonat z vnějši strany pouze hrubým násiLím

d

rozblušovačka apod)'

Bezpečno$íífiz.ikt nún (b€zPečnostním vrstveným skt€m' skLem s dodat€čně instatovanou bezpečnostíífóLii' skt€m
p2A
sdrátěno! vtožkou)' které musí vykázovat katetorii odotnostt, Pokud není požádováno jinak' min'
podLé

ČsN EN 356.

n. skté s min. tLouštkou dLe
iedná'ti se o provedení s dodat€čnou instatácr bezpečnostn( Íótie' musi být instatována
(býá mtn. 4 mm a VÍcd. Po
EN
356
odotnosti
dte
ČSN
konkrétnt
katetorii
na
této
fóti'e
s
;ertifikátu sh;dy
Požadavky
pož.dováno
JÍnak' mtn' P2A
montáí fóLie na skto musí zaskleni vykarovat kat€toňi odolnosti' Pokud není
Fótie
musí
být natepena
oprávnění'
ktérá
má
ktéto
činnosti
dte ČsN EN 356. FóLti musí na skLo odborně instatovat flrma'

vnitřnÍ stranu skla a musí2asahovat až na jeho ok.aj'
Bezpečnostníúroveň výše uvedených rÝrobkil muí být ověřena zkušebn1 tabolatoří akrédttovanou ČIA nebo obdobným
,ah;ani'čním c€rt!flkačním orgánem a doLož€na přÍstušným osvědčenim (protokoL o zkoušce)'
Flnkčn{ín PzTs s detekto' reatujíctmi na rozbití skta (akustický d€tektol)' Neni-ti u přístušnéhotimitu plnění
požadována současně i instál2ce PZTS, musí být tnstatován PZTS min' s vývodem poptachového stnáLu na akustlcký
itásič Umístěný min' 3 m nad okoLním térénem' PzTs musí sptňovat Požadávky uvedené výše v odst.11'
na

e)

Dotožl. DoBlol ' Et ktront*á Ír'tka - Výtuká (1401)
uiédnává se' že se pojištěnínelztahuJ€ na jákákoti poškození,násLedné škody' ztrátu užitnéhodnoty, náktady' nároky
preventivnÍ ijiné' jakékoti povahy přímo

i nepřímo pLynoucí nebo zpúsobéné'at

ptně nebo část€číě:

á

výdai€
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á) uživáním' zneužitím, selháním fungován1 internetu' kterékoti VnitřnÍ nebo roukromé 5ítě' internetové

střánky'

intehetové adresy nebo podobného zařízení či sLužby,

nebo jinými informácemi umístěnými na iÍternétovéstránce nebo Podobném zaříŽ€ní
jakéhokoti
počítačovéhoviru nebo obdobného pro8ramu'
projevem
c)
d) iakÝmkott etektronickým přenosem dat nebo iiných informací,
e) jakýmkoti porušentm' zničením, zkr€stením' zbor.enim' narušenÍm' vymazáním nebo iÍnou ztrátou či poškozenÍm dat,
programového vybavění, pro8ramovacího souboru a soubolu instru kd iakéhokoti dluhu'
o ztrátou možnosti 4,užívánÍdát nebo om€zením fUnkčnostt dat' kódování, píogramů' protramového vybavent jakéhokot1
počítačeči počítačového
systému nebo jíného zařQeíi závisLého na jakémkoti mikročipu nebo v€stavěném logickém
obvodu' vč€tně výpadku činnostíná straně pojištěného,
jakýmkoti
poruš€nim, at úmysLným n€bo neúmystným' duševních ma'etkových práv (naPř. ochranné známky, eutorského
d
práva' pat€ntu apodJ'
Výše uvedené výtuly s€ však ná]pLátnt, vznikne ti z výše uvéd€ných Příčinnást€dné poškozeni nébo znič€ní poiištěné věCi
něktérým z poiistných nebezp€čí: požáríínébezp€č(' nár.z nébo pád' kouř' povodeň nébo záptáva, vtchřice nébo krupobití' sesuv
tíhá sněhu nebo námraza nebo
(ti. s€souvání půdy, zřícení skáL nebo zemin, lesouván{ nebo zíceni b\.tn)' z€mětřes€n(
vodovodnt nebezpečíje'ti předmět Pojíštěníproti' takovému pojistnému n€bezPečív poJistné smtouvě pojištěn'

b) iakýmtkoti daty

Dotožk DoBlo3 _ vÝktád po'mů Pro úč.tYpo|titné smtouvY (1401)
1' A.rodyn.mt kým tř€rkém se rozumí hl'Ukem doprovázená níčiváttaková vtna vyvobná LetíCím tětes€m Při překročen{
hranice rychtosti zvuku.

2' Agí€lov.ná Poitltí, aástk

je údaj, který Vyjadřu'e pojistnou hodnotu souboru po'ištovaných věct a sj€dnává

sé v př1padě

pojtštění souboru věc1.

3. c.ltovou po'Í5tnou ěa'tku tvořt součet poiistný.h částek íednottÍvýchvěct a sjednává sé v přbadě pojtštění výčtu
jednottivých věcí a součtu iéJt(h hodnot'

4. za..nna přédměty s€ považuji:
a) dr:hé kovy' perty e díahokamy

a

předměty z ntch vyrobeíé,

b) drobné Luxusní předměty' jejíchžhodnota přesahuie 15 mo

5'

přédměty se nePovaž']jéelektronika'

ftn.nčňíPÍortředly se pov.žují:
a) peníze' tj' ptátné tuz€mskéi cizozemské bankovky
Za

b) c€niny' tj' poštovníznámky'

6.
7.

8'

9'

a

Kč ,a j€den

kus (hodiny' ptnicí Pera' brýte apod); za cenné

minc€'

kotky, Losy,'ízdenky a kUpony MHD' dobtjecí kuponY do mobitních t€teíoíů' dáLničnt známky'

stravěnkyápod.,
ptatební karty e jiné obdobné dokuménty' cenné papíry' vkladn{a š€kové knížky'
ctí Př.dm&y přlvz.ta isou movité přédměty, které po'ištěný uvedený v poJÍstné smtouvě Přěvzal ph poskÉováni služby na
zákl'dě smtouvy' obj€dnávky nebo zakázkového tistu'
Deta isou strojně nébo e|'ektronicky zpracovatetné informa(€'
Dod.v.t.t m se rozumi jákýkott dodavat€t, výrobce' prodej€e, zhotoviteL nebo zplacovetet komponentú' zbožínebo surovin'
a to Jak specÚikovaný a nespecifikovaný' který má vůčipoiistn{kovt (pojištěnému) rávazky vyptývajÍcízé siédnaného

d

smtuvního vztáhu.

Udátost v provozu ná pozémn{ch komlnikacich, např{ktad havárié nebo srážka' kt€rá se stab nebo byta
Dopř.vn{ nliod.
při no dojde kusmrc€n1 n€bo zEnění osoby nebo ke škodě ňa majetku vpřímé
zápočata na Pozémní
'e komuni'kaci a

souviíosti s provozem voídtá v pohybu10' Dopr.vn( Přortřádék ie motorové nebo n€motorové voádLo určénék přeplavě o.ob nebo materiálu'
11. Etlttmítcké zaříz.ní i€ zařízení' keré pro svou funkct vyuxvá etektronické prvký
12' Elaéřt je odbo.ník na danou probt€matiku' oprávněný podLe PrísLušnéhoprávního Přédpisu vydávat pÍs€nné posudky a
13'

časový ús€k specifikovaíý někoLika pra(ovními dny' Právo na poiistné Plrěni vŽniká jen tehdy' je'tí Provoz
Žářízen{ př€rušen déténež po t€nto počétpracovních dní' pr:covn{rn dn€m sě rozum1 časovéobdobí kdy jé zařl2ent běžně

Fnnšc. č.roYá je

14.FÍ.nš{'a lÍletřltn( se od ptnění n€odéčítá' do její Výše se Však pojistné plnění íéposkÉuj€' Můžebýt vyiádřéna pevnou
částkou' pro€€ntém,

časovým úsek€m nébo JeJtch kombinecí'

15'Fr.íší'aodč.tná GPotuúř.st) se vždy odečítlod

cetkové výše po'istného ptnění' oo jej{ výše se poiÍstnéPlIění

néposkytuj€' oprávněná osoba se franší2ou odčetnou (sPotuúčasto pod { na pojistném pLněnt Múžebýt vyjádřéna pevnou
částkou, procentém' časovým ús€kém nebojejich kombinaď
16' Iňt.třátlí č.tová fíríšcrje časový úsek specifuovaný někotika pracovntrni dný Právo na pojtstné ptnění vzniká jen tehdy' jeti přalušení provoru poilštěného détšínežt€nto počet pracovntch dní ]€ Li však přerušení provozu poiištěného detšt n€ž tento
Počď pÍacovníchdnÍ, nemá inte8rátnÍ časová fřanšíza útv na výši Pojistného ptnění
17.Za k.P.ttnu z vodovodn{€h z.řízén( se považuje voda' topná' ktimatiŽačnÍá hásicí média'
18.Kouřje směs ptynných a v ni rozptýLených tuhých pÍoduktů hořeni'
19' Kíad€žt s př.konánílí přékážky s€ rozumí krádež' u kt€réjsou Příst!šným or8ánem veřejné moci nebo na záktadě znáLeckého
posudku iištěny stopy prokazuiÍcí' žése pachatetzmocniL poiištěné věct něktéíým dáte uved€ným ,působém:
a) do místa' ve kt€rém bvb věc utožena, se dostat tak' že jej prokázate|.ně zpřÍstupniL nástroii' které nejsou určeny k jeho

ktelém byl' věc uLožena' se plokazatetně skryt a po jeho uzamčeni se věcizmocnit'
mtsto, ve kterém byla věc utožena' ot€vřet ktíč€m nebo obdobným prostředkém, iehož s€ néoprávněně zmocn1t krád€á

b) v místě, ve

d

nebo loupéži
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KruPobti(m se roŽumí pád kolsků tedu vÉvořených v atmosféř€'

2Lriňitén po'tstného Ptnění se rozumí dohodnutá

horní hránice pLněn{' sjednat tŽ€:
maximátní ročníttmit pojistného ptněnt plo vše.hny poiistné udátostt n.stálé v jednom pojistném roc€'
pro jednu poiistnou Udátost.
'b) timit poiistného ptnění
Nění_Li sj€dnán timit pojistného p|.něnt pro jédnu pojistnou udátost, považuje se siédnáný maximá|'ní ročnítimit Pojistného
ptněníiz. timit pojtstného ptnění plo jedí! pojtstnou udátost'
22'Loupeá sé rozumí zmocnění sé věci za použitíná.iLi nebo pohrůžkyb€Žprostředního násití proti pojištěíému'jého
Žaměstnanci n€bo jiné osobě'1mt pověřené'
23' .xí'ňátn( Íočn(ttmtt poitstíáho ptnění (MRLP) je hohí hrani.í pojtstného Ptnění v souhrnu ze všech pojistných udáLostí
vzntktý€h vjednom Poiistném roce. ]e_ti pojištění sjednáno na dobu klátší než ieden pojistný rok j€ MRLP horní hranicÍ
pojistného pLněnív souhrnu ze vš€ch pojistných udátostí wnikLých za dobu trvání Pojištění.
24' MobÍtní.t ktront.ké 2'ř{'en( J€ ét€ktlonické zářízén{' které je urč€no převážně pro práci vt€rénu a je bud přénosné' nebo

p€vně instatované ve vozldte'
25' MotoÍovÝmt voztdtY jso'] osobní a náktadní motorová vozid|.a s přldětenou státní poznávací nebo redstračníznačkou' iakož
Í návěsya přívěsy k těmto voztdtúm s při'děLenou státn{ poznávací značkou nébo registračn{ značkou'
26. adížje zčástt otevř€ný nebo uzávřéný prostor o obsahu nejméně 20o l urč€ný ke sklidování tékuttn nebo sypkých hmot'

27.NáÍaz.m n.bo :řk€n{m

tét.dt s€ lozumí dopad pilotovaného doprávního

prostředku' i€ho

části nebo nákládu

na

pojištěnou věc'
28. Nártédná škod. je škoda zPůsobená přerušením nebo omezením provozu z důvodu \',niku vě(né škody'
29.za názo.tý modct sé považuje funkčnÍ Í nefunkčnímodel stroje nebo zařízení stouž{cÍ kVýuce nebo d€monstraci funkce.
Výiimk! tvořt názorné modeLy vyráběné sériově speciatuovaným výrobcem pro obecné po!žitíve škotstvÍa odborných
30' Ncop'ávněným užíváníňPojištěné věct se rozumí íeop.ávněné zmo(něn{ se pojištěné věci v úmystu jt přechodně užívat.
31' N.přod.iný vý't.vn( éxponát Je taková věc, která n€navazuie na běžný Protran výrobce' nebud€ iako taková dáte prodávána

není s€Nisně zajištěna.
oprod€inÝ vzo.lk je takový výrobek nebo soubor výrobkŮ' které neFou ve srovnatetné podobě dostupné na trhu, takže n€ní
stanov€na jeji(h céna.
N€přoporctonátní ý{c.ntktidy jsol] vtc€náktady Enikájícíjednorázově přt výPadku zařiz€ní' které nepřetruávají Po ceLou
dobu ručénÍ(např' náktady na při.z působ€ní programú náhradn{mu zařízení, nákl'dy na transport datových nosičů'nákl2dy na
insteLáci náhrádntho zaříŽen0'
t{$tč. d.t jsou Pámětová média na strojně zPÉcovatelné informa€€'
odběř't€té'ň sé rorl]mt jakýkoti odběretet' speciftkovaný čt nesPecifikovaný' vůčiněmuž má pojistník (poJtštěný) závazky
vyptývajtcí z p{semně sjednaného sm tuvn{ho vztahu'
ochr.íňýn aří'.n(m se rozumi zeřÉénístouácÍ k ochEně Před škodwm púsobenÍmpal, tépLot' ptynú, záření apod' na
Žrvotní Prostředí' Nahoditou Poruchou ochranného zařízení rě rozumí porucha způsobená takovou vnitřnt závadou zaíuení'
iejúnuž\',niku pojištěný nemoh|' zabránÍt'
a

32'
33'

34'
35.
36.

37'oplo.én( je ostatn{ stavba sLouží.ík ohranič€ní daného přostoru. ]€ho funkcí je bránit pohybu osob a věcÍ zdaného

Prostoru ven a dovni'tř nebo múže m{t pouze fUnkciokrasnou.
se rozumí přiro,ený úbytékhodnoty věcl způsobenÝ stárnut{m' popř' užíváním'Výši opotřeb€n1 ovtivň uj€ také
ošetřování nebo udržování věcl
39'LouP.ŽÍ přépr.Yov.nýGh P.ně' n€bo..ntn se rozumÍ po'ištění sjédnané pro případ odcizení peně, nebo c€nin' které
př€prevuje pojištěný nebo osoba jím pověřená' toupeží.
40' Povodní se lozumí pře(hodné výrazné zvýšéni htádiny vodních toků nebo jinýCh povrchových vod' při ktérémvoda iiž
zaptavuje místo pojtštěn( mimo korÉo vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitéhoúzem1 n€může dočasně
přirozeným způsobem odtékat nebo i€jí odtok je nedostat€čný, případně je zapbvováno úz€m{ při soustředěném odtoku

38.oPotfubéňh

4].'PožáJ je oh€ň' ktelý vznilL mimo určenéohniště nebo který určenéohniště oPlstit a ktérý se vlastní silou rozšířit nébo byL
pachat€tem ÚmysLně rozšířen' Požárem není působ€ni uítkového ohně a j€ho teplá' žhnutía doutnánt somez€ným
Přístupem vzduchu áni Působenítepla př! zklátu v etektrickém vedení nébo eL zaHzent' pokud s€ hoř€ní EnikLé zkratem
42' PÍoporctonální vÍC.ňakLdy Fou vtcenák|.ady wnikajícípři výpadku zaříŽení které přetrvávE'Í po c€tou dobu ručení(např'
náJemné zat€chniku či najaté prostory' aláštnímzdovénáktadyza Prá.i Pr€sčas' o svátc{ch a.a zvtáštní Pěrsonáo.
43' Přototyp j€ výrob€k zhotovený pro ověření skutečnéfunkčnosti př€dpokudaíé projěktem, který nen{ určen k plodeíÍ'
44' PÍovozuschopnÝ !t'v nastává tehdy, iakmit€ je po lkončen{ zkušebníhoprovoz! (je-ti vyžadován) Věc na místě Pojištění
přrp.avgná k zahájen1 provozu n€bo s€ na m{stě pojtštění již v provoz! nachál.
45' Př€noÍým lhktřontctýÍí 2.ř{z.nÍm s€ rozumítakové zař12ení' které ie ulčeno převážně pro práci v terénu a je buď Přenosné'
nebo odnÍmateLně instatované Ve voádLe' zá přenosné zařúenÍ se nePovažuí katkutáto.y' dráře' mobitní télefony' pa8ery'
kamery a fotoaparáty' navBáčni systémy (GPs) a mobilní komunikační zařízení s výiinkou not€booků a tabt€tů'

úd.r€lrr bt .ku sa rozumí přímé a bezprostředn{ púsob€ní €nergié blesku nebo teptoty jeho výboie ná Věci' Škoda
musí být 4istitelná podL€ vtditetných destrukčnÍch účinkůna věct nebo na budově' v nížbylá Věc vdobě
Pojistné udátostl utožena' Úderem btesku není dočasné přepětí vet€ktloloaodné nébo komunikačnÍ sÍti kněmuž došLo

46. Př{rným

vznikLá úderem bL€sku

v důďedku působeníbtésku nat.tovedení
47' PÍnvodnítnt l.vY PožáÍu se rozumí tepLo a ,Ptodúy hořen{
ásahu ploti požáru.
48.

Přtstuš.nstvh ltroi. jsou zaříŽení a plostř€dky
stroje podLe jeho účéLu.Za

vznúajkípři Požáru a

sPoiénése stroj€m'

příslušenstvístroie se népovažujídata'

dáLe působéníhas€bní

Litky použitépri

kteló jsou po téchntcké stránce nezbytné Pro činnost

Dod.tkové po'tstné podňtnlry prc po!{taní hošpodáhký(h

rizil P52o4a

jsou jÍm určeny k tomu._aby se s htavnÍ věcÍ trv.Le UívatY'
49' Pňituš€nstýÍm Yě.i jso! věci' které patří vLastn{ku věci h|.avní a
5ó'

plovédéný
účetytohoto pojištěnínový \'stup;at zé záLožních nosičůdat nebo nový vstup dď
manuálíě z púvodntch dokumentů'
* p"važuje Požární nebézpečí,náráz nebo pád' kouř, povodeň nebo záPl2va' vlchřicé nebo krupobití' sé.Uv
*mtn' sesouvání nebo iříleni Lavln)' zemětř€senÍ' tíha sněhu nebo námraŽa' vodovodn{
p,:av'
G]'

RekonstÝuk..

dit i; pfo

sr')".J-r.iix"a
-'"'á""lir

'ruceniíainebo

působ€ní přírodních si|' nebo Lidské
sz' s.Jiiň
ooa' * ..umí ktesání z€mského povr.hu směrém do středu země v dl]stedku
sněhu nebo tedu náhLe uv€de do pohybu a ř1tí s€ do údotí
s:'iá"rnt. n"co 'x."nún lrvtn se rozlmíjev' kdy se masapohyb
hornin z vyšŠichpotoh svahu do nižších'ké kterému dochází
se
iozumi
nebo
zerntn
stet
pruv'
.rr-ntm
i+'
- s"-*e"r''
podmínek
rovnováhY svahu. sesouváním půdy není ktesáni
*L nebo Lidské činnosti při por;šení
"r'..t*r.
"it-Jntr'
přírodních
sil
n€
bo Ltdské črnnostl zá sésouvánÍ púdy s€ dáte
pÚsobení
;;;il'i; ň;.:ň;; i""i"-*.E "lJiL"an
y ákl'adových poměrú staveb' např. promlzáním, s€sychán{m' podmáčením

|."*"*ého terénu nebo

ss
ió'

zm

""o""":ň"'o"ri",
půdy
bez Po.ušeni rovnováhy svahu'
uěa i" *".t'no' co knt podte jeji po€hy

i"i.o{

íii-'iil"iiilii ]";t';"
před€psených funkcí
sz i'íriiiitlii p"tr't"rr'. ptněn(

patří a n€múže být odděL€no b€ztoho' anú 5e tím věc znehodnotL
a konstrukčně) sPojených stlojÓ a m€chantsmů Určených na pLněn{

ior"Lj" *rj"'.'"E tt"l'ti"ototicky

lozumi hornÍ hraniLe ptnění v íámci sjednaného timltu pojistného plněn{'
po'istné
mezi Wptaceným plněnim a 7aPb(eíým PoístnÝm za hodnocené obdobi spedfilovŽné v
ss'
retl eíy'
smtouve wlrdiený v procentech' od vypbceného plÍéni Po'istitel odečítá PíPté
jsou
wnikté|
škody
ÍiíkY
59'škody
i.d.řnými
'Púsobénéiarrzeni n€bo kof,taminac€mi radioaktiv1tou z jakéhokoti jaderného pátiva nebo jaderného odpadu ánebo
a) z ionlzuíarro

štodnv orrběh i" po.;r

b)

se

zé spatováni jaderného pativa'
jákéhokoLi nukteárnÍho zaříŽ€ní, reaktoru nebo
z ra;ioaktiňího' toxrciého' kontámtnujícího nebo jiného PůsobénÍ

nukteární montáže í€bo nukteárního kompon€ntu'

c);;ůs;ben{jakékottzbEněvyuívajíCíatohovénebonukteárníštěp€ní'syntézuneboJinoupodobnou'eákdradioaktivní

sily nebo materulY.
eo'
_- škodou vznlktou v důst dk'r kYb.řn.ttcký€h

"i
b)

u:inlnt.,

-*zitt-

néb.zP!čÍs€ rozumÍ škoda způsobená:
nebo selhlním tnternetu' kterékoti vnitřní nebo souklomé s1tě' tnternetové stránky' intérnetové

adresy nebo podobného zař,r2en{ či sLužby'
stránc€
iakýmikoti daty nebo jinýmt informacemi um{stěnými na intérnetové

obdobného pro8lamu'
d oroievem iakéhokoli počiiaaovéhovitU íebo jinÝch
př€
n
osém
iíform'(í'
íebo
dat
d) iakýmkoti €t€ktronickým

;í
_' ;iilk;ii;;;;;i;'''"ic""t',
'p,.g.'*ir'.

nebo podobném zařÍz€ní'

naruŠenim, vYmazánh nebo jinou zttátou či poškozenim dat'
jakéhokoLi druhu'
wu"'*i' protlamovacího soubolu čr soubolu instrutci
jakéhokoti
kódování,
dat,
funkčnorti
omezentm
Pro8ramů, pro8ramového vybavění
iat nebo
i,ai"" .":""'ťt
togickém
vestavěném
jakémkoli
nebo
"v"x'ijnisystému nebo jiného záíz€ní závistého na
mtkročiPu
p"ti"i" iip"iii"tl'';r'o
obvodu' včetně výpádku řinnosti na straně pojištěného'
''"
p_tákoti hmotná substance, kt€lá je ph běžných t€ptotá.h vtuhém stavu a púsob€nÍm tepL přecháá do
er' r.*.ii""
stavu tekutého (např. skto, kovy' Littna, ocel. čedo'
j€jtch nadměrné hmotnosti na konstrÚk.é budov. Za nadměínou se
oz' iir'."."*" i.i.'"l'nrery se'iozumídestruktivn{ púsobén{
za škody zpúsob€né tíhou
oou":ui" t"loul ttt",něhu nebo námíazy, která s€ v dáné obiasti mGta pojištění běžně nevyskYtuje.
tédu'
nebo
prosákování
sněhu
taÍcího
a
působent
Ledu
rozpínavosti
* *považUje
!"eň"í"tá
63' ukončén{rnčhnosit Poiištěného sé rozumí zántk jeho oprávnění k podnitatétské činnostl
j€jí uáté vl'stnosti a to i formou braní
stav' kdy pojištěnÝ má vtc ve ;vé dispoňcl a mdže využívát
."
čl.

,l'",L""t., íórcenim'

o'

'il"l

-

"l.."''
'..
úx"lit 'lá |.á;i
(poživánívěco'
tejtch ptodú a uatků
provozu
poitštlného s€ rozumí věcl které mají hmotnou podstatu á které jsot] užÍvány pojtštěným
ss' iiii !ňia
l Dodnikátetslé Činnostl; dále věci' ktelé maji hmotíou podstatu a kteřé stouí pojištěnému I zaiišténíchodu Ptovozu'
pfÍstupové cesty G nice' mostY' Íhodiště' u^.hy' apod) na(házeji(í
*
;il;iliil;;;;"iiitr.e]i"
"r'ř""p"''žuí
se mÍmo mÍsto pojištění'

a""amické působ€ní hmoty wduchu, která s€ pohybuje rychlostí 208 Ínls a vyššt. za škodu způsob€nou
vichřicí na věc'
dáLe Považujíi škody způsobené vržentrn júého př€dňětu
vtchřicí se""'i"',Iii
67' vodovodnh z.řL. m se rozumt
pot.':u pro prtvod' rozvod a odvod vodyvčetně armátur a zaříŽ€n{ na ně připoj€ný(h'

ss'

-

ír.r'iJ

J

tLi'atÍzáčníchsystémůvčetně tětes a zařtzení na ně připojený€h'
" se nepovažuji !ťřešn{ žláby J vnějiideštové svody'
za vodwoánt zaiizeni
právní
výba;a dodáwná k danému tyPu stroje n€bo věo výrobcem, )akož i výbava předepsaná
*
sa'
':lt'd;{
normou. zá \,ýbavu stroje se nepovažujÍ dáta.
řo'zumÍ
es vÝb"it'". .á .o'umt nittý nicvý propv tlakove síty spočtvajícív rozpínavosti ptFl] nebo par' Výbuchem sé dále
aeroav*mtct"l třésk n€bo !Ýbuch ve spatovacím prostolu spatovácího
Vvt"a".

új io*oav Lpnv.r'

wii'."

,..".i

-;"1iň;il;fui"
motoru a jiný€h

ařízeni'

ttÁpL."i
ve

k€rých

se

en€ltie

*"l

wbuchu ďLévědomě Využívá'

pevnou součástÍzafizení výPočetni techniky, např. diskety' opti(ké disky'
zo.iňl"*'i"'i.l., i.áu "o.tre aat' lt"rě nels.Upásky'
wměnné d$kv' m.gnetoopti(ké disky' ma8neticl'é
nebo jinak Z{skána á je ulčena l uvédeni ná
lr'-t.í.
irij'ii'.''1' ii'."iiil.i": iJtl"l.' řt"': uvtj vYí;bena' \ýéžena'vYPéstována
j€
j
ího
zpřacování' a to i tehdy, je'ti součástí nebo
l]J". prodeie, nájmu nebo jtného použití,Úez ohledu na stupéň
'"

ood:tkové po,rrtňé podminkY

ro

po]išténíhospodáÉký.h rink p's2o{4

príslušenstvím iiné movité nebo néÍnovltévěct' za výrobek se povežUje táké ovtadatelná přírodní síL' která je určénak uvedení
na tň, nápříkl'ad etektŘna'
72. apbvou se rozumí vytvoření souvislé vodní ptochy, ktérá po ulčitou dobu stojí n€bo proudí v místě poiištění'
jinak bez svoténí
73. zaiaicrrun věcr se roiumí phvLastněni si věc! která se dostab do mocl pachátéLe nátezem, omyLem nebo
pojištěného'
74' imětř.i.ňín' se rozumí otř€sy zemského Povr.hu vyvotané pohyby zemské kůry' dosahujícÍ intennty atespoň 6. stupně
m€anárodní stupnice MsK - e+, ;dávajícÍ makros€ismické účinkyzemětř€seni, a to v mGtě pojištění Gikoti v epicentru)'
(např. kontaminacé půdy' hornin'
75' znečlštěn(m žtvotnlho Pro*ř.dí s€ rozumí poškozění ávotního Prostř€d( čt jeho sLožěk
_
znéčištěnímávotíího
fauny)'
za
Újmu
způsobénÓU
flóry
a
podzémn{ch
vod,
íVých
ortanismů
povrchových
a
ovzduší'
plostř€áí se povaijé i njstedná újma' která vzni'ktá v PtÍAnné souvisLosti se zn€čiŠtěnim nr/otn(ho plostřédí (např' úhyn ryb a
;ířat v dÚsLdku kontaminace vod' Žni'čenÍ úrody plodin V důstedku kontemÚace púdy)' Xontaminac{ s€ rozumÍ játékoti
zanořen( znečištěníři jiné zhoršení jakosti' bonity, kváLity j€dnottivých sLož€k Žtvotního Prostředl
s€ věc nacházeta před pojtstnou udátostú za odpovÍd4ícííákLad se
76. znovlzříŽ€n{m věd s€ rozlm{ dosažení stavu, v

'akém
u siaveb člstka, kterou jé třeba obvykLě vynátoát k vybudovánt novostavby téhoždruhu' rozsahu a kvatity v daném
místě' včetně nákLadů na zplacování pro'€ktové dokumentace'
b) u movitÝch věc{ částka, kteřou jé třeba vYnatožit na obnovu věct n€bo částká, kterou je třeba lynabat na výlobu nové
věci steiného dluhu a kvatity v daném mtstě; určujícíje ta částka, ktérá je z€ zjištěných částéknižší'
77' ztrátou věcl5e.ozumt stav' kdy osoba opráVněná s věcÍ disponovlt Pozbyl'a nezávisLe na své vůti možnost s ní disponovat'

;)

Dotožk. DoBto6 - Boniftk... - Vymez€ní podm{nek (1ao1)
1' Nářok na přiŽnání boniftkac€ ve výši uvedené vPřédmětné poji'stné smtouvě vzniká Při dosaženístanoveného škodného
průběhU, jehož výše i€ uvedéná v přÍstušnémčunku předmětné poJistné smtouvy': to v hodnocénémobdobt'
2' škodný p;ůběh j; poměr m€zi vyPbceným ptněním (vč. rez€rvy na škody vznikté' nahLášéné'ate v době výpočtu škodného
pojistným za hodnocené obdob{ specifikované v předmětíé pojistné smtouvě vyjádřéný
průblhu nevypLacene) a
'"pLaceným
v procente(h' od wpt'(eného Pl.nění pojistit€t odečítá přtjaté retresy'
3. Na boíifikaci stanovenou v př€dmětné Pojirtné smtouvě nemá pojistník nálok' pokud v předchozím hodnoceném obdobÍ byt
škodný prúběh z předmětné smtouvy vyššín€ž 55 % nebo pojištění ztéto poiistné smtouvy vdaLšímpojistném roce

4'
s'
6'
7'

upLatnit ;lok na boniftkacl tŽe do šestt měsícůPo Uptynutí hodnoceného období. Na zákLadě žádosti vyhodnotí pojistit€t
šiodný průběh za Účetem stanov€ní nárokJ na bontftkaci' nejdříve však třÍ měsí.e po uptynutí hÓáío.éného období'
podminiou Pro vYptácen{ bonifikace je uhr.zení předepsaného pojistného za hodnocéné období' Nárok na bonifitact
newnikne př1ukončeni pbtnosti pojistné smlouvy před uPtynutím iednoho Pojistného roku.
pojistitet iapofté bonÍftkact ve prospěch neuhrazeného předpisu Poiistného násteduiicího pojistného loku nebo na dtužnou
spútku poji;tného' příPadně poukáže j€dnorárově bonifikaci po'istníkovl do tří městcú ode dné, kdy o ni pojistnik požádaL'
n€jdřÍve však tři měsíce po upLynutí hodnoceného období'
V přípádě, že pojistnÍk po uzavř€ní hodnocéného obdobi uptátn{ nárok na PLněn{ z pojistné udátosti v takové výši' ktérá
zpitně rušínrrck na bonifikaci nebo mění výši bontftkacé, snížíPojistttet ptněnÍ z Pojistné udátosti o čá9tku odpovídajícÍ
přeptacené bonifikaci' nebo pojistníkvrátí cetou bonifikáci nebo část odPoúdajíct př€ptatku'

ootožk. Dooclo2 ' M.l,bY, nártřtkY n.bo Pot p.n{ - Rozšířeni rozsáh u pojištění (1401)
1' odchytně od čL 3 odst' 1) písm. a) zPP P 2ooÁ4 se ujednává' že se pojtštění vztahuj€

2.

i

na škody způsobénémaLbami,
pojtštěných
(např'
ostatntch
staveb'
vnějších
částt
nebo
a
barvamo
nástřikv
spreii
Potepentm
Po]iště;í se sjédnává s€ spoLuúčastt a maximáLním ročnínLímitem pojistného Plnění uvedenými v poÍstné smtouvě'
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2.

čÍMsE

poušrĚHÍŘÍoÍ

(dáte jén obán*ý
sé řÍd( českým PláVeň' PoJištění !e ř(dÍ zákonéň čÍ'to892ou 5h' občaíským
'mtouva
'áto.íkem
PolíínéPodň1ňky ]9ou'rkon(d'
součástÍ
Portstno! sň!o!vo! a všeob€cnýňt a 2ýuštnlňi pojlstnýňi podmÍnkami uvedénými v poiistné smLou\é.
poiistné smtouw. Pokud Fte poji*né poďdnky obdÉeue V elektroňtcké Podobě (na cD) á táto fomá Vám newhMje' múžeteo ieiich
tištěnou verí Požád.t v kteréňkoLiv obchodn1ň ňGiě KooPeEtlvY' pojístnépodm{.ky isou vám .Měž k dispoíc1na ww'looP'd'

Po'lstiá

El 3. KDY PolIšTĚNÍ yzNIKÁ
l3 InroyrteKzANItG
PojišténiEntká v ok mŽ1k! Ulčeném datem e čáseň' kte.ý je Uvedený ve sňLoWě jako počát€k pojištění' Neníli uvedén Přesný čás
počá!k! poJíštěn1' Enúá pojtštěnt dnem uved€ným v po'i'tné smtouvěi neníti v poJistné smLouvě tento den lvéden' @ntu poÍštěnídnem
násteduícÍm Po dni !Žavření Pojistné smLoÚÝy' Poitstná smLouÉ !e uzávtrá ná dobu uÍčitounebo neulČitou.
PofLtan( lníÉ...nttnout ! díed'l' i.iLhž př.ht d ř uvd.n v iomto aantu . d{b v čgnc(.h r . 5 Do. . kt.řa
dat podob.a
Po9tanY

HLvt!&

Y

.mlNa' Pď*nÝ.h aodttr('káó . v oH.n.Lm ákodiku.
áňild Poflšnaňr
poiistné dobý
'.ď:
poitltna

dÓÝodY

uptynut(
zá nik
ého 2áJ m u a1 PoJGt ného nebezPečÍ|
'> zánlk Pojistn
pojištěné právnické o5oby bez právního nástupce;
oznámení změnv vtástnlct!.( pojtštěné věC1'
>

'PÓilltalí mÓ'.

fuía' z.ntlnoÚt
l aPt

ulm aaLm upombl!, ý. kt ré
iáto ňá.Ld.k prodláí . pLc.núÍPo't tnafio v t kovam
l.tí-tl poit*na
ánt v 'říP.da
taió dod.t řňé lltúta, poitatěn( b.' d.lčílp
mo'ía dohode př.d
uptyíutíň Prcdloužtt' '.PLGMo

určún. dod.těčnoi lhÚtu

Žíltň. Ťgto thůt!

'.

'F!

<.ní dtužnéhoPoit'tnaho.

'4(ň
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PŘÍPADEcH

MÚŽETE

\

'

. '\ '
lt'rstam l. mozna
\

WPoYědět

/
//

'

měí.l] ode dne uavření pojtstné gmLouw] poíště.1 anijoe uPty.utÍn os'{d.nní výpověfi( dobra
o poiištění s běžnýň poí'tnýni táto výPověd muí být
t posledn1nu dni t.rdého Pojistného oMob!

do dvou

kon(em poJGtného obdob{' v oPačnéňpřípadě poltštěnÍ
druhé stlaně doručena nElméňě še9t týdnÚ Před'd+Li
anilné ar ke kond Po'istného období pro které byl'a tato šestttýdénnt ÝýPďědnÍ doba dodĚéna;
do tř{ méskúode dne o'námen{ wntk! PoJistné udátosti polištovně; pojištěnt :.nitne lPLynutím měscní
výpovědnÍ dobý

Polišíovne můžedálé poiištěn{ vypovědět be2 vÝÍpvědní doby v pípadě' že vy nebo pojiatěný Pofuš{te svou povúnost oznámit nám aýšění

9s,'
(-l

s' xovmúŽETE oD

oDsrouprr

pokld bychom nép.ávdlvě či neúphě 2odpověděLi Vaše písemné dotazy v souú'to'ti . u.ávtrádň poJbtňé
sňLouvy č1dohody o její změně nebo vás íeupozomiLi n. nesíovn.Losti m.zi n.bízeným poiiště m a Vašimi
požadavky. V tě.hto případe.h múžď. od sňtoulv od'toupu do dvou něik! ode dné' kdy Jste 9e o porušen(
Povinnosť doeědět či 5e o něn huséL doaědět.

od.touÉt
ň0ž€ta'

i

A

PotlsTNÉsnalouw

od Polistné smtouw uzavřené mímo n.šéobchodrí Prcltory múžetéodstoupat' pokud
lhútě 14 d.ů od,eJiho uzevřen{'

J9te

!ňtouw

Jeko sPďřébitet'

. to ve

'édnaL

,měně odstouPit' Pokud lste vY nebo pojištěíý zodpověděL nepravdtvě čl
změně, pokud bychoh při p.avdivém
v $uvisLostí s @vÍlán{m
sňLouvy at dohody o
neúpLně naše p{sémné dot.Žy 'mtouw
č1 dohodu o Jé'í,měně n.!ravřéL! od'to!pe.( Vám musÍne do.učtt
3 úPLném zodpďězén{ ta*ových dďaz! poístno! smtouvu
'ojistné
ndpozděÍt do d@! měí.úod. dne kdy Jsmě sé doděděLr o porušení Poúnností či s. o něm museLi dozvěd&'

Polištovn. m0'é od Pojštné

č1 dohody o Je'(

'.í

í

o Je]( něně od Počátku ruí a strany
mud vráttt věškerá Poslytnltá PLněnt Pokud Jsme od
změně odstoupiti my. máme Právo 2apočístí.ákt dy sPojené se wnikem a spÉvou pojíštění'

odstouPénlň se PoJistná smtouE či dohod.
pojistné smtouvy či dohodv o

'q(

B

lE

6. KDY A lArÝnn

zpŮsosrill

pr-nrneĎotlsTNÉ

bě'né nebo jednoÉzové.8ěžnépojistné sé pbtí pravtdélné za
Pojist.é 5e sjédnává
Poístná období zpBúdta po ceLou dobu
se Pbt( za ceLou dobu' .a ktercu
tNání poíštěn( s tím''ako
že déltá pojGtného ohdob( ]e dohodnuta v pojí*nésmtouvě. lednořá2ové
Pojtstňé
'.dnotLivá
spl'tnost ve všéobetných poJlstňých pod.ňínká.hi
byto poJíštění s'ednáno' Výše Pojistného vždy uvedéna v poJtstné smLouvě á
u běžného po'istného jé pak

vrdy Úvedéná'eVýše Po'istného a ledno pojístné období'
'eho

- SINK)' Poštowí poutázkou,
Pbtit ze'ména převodém z bánkovnlho účtubřkz l úhradě' tNatÝ př{kat nebo souhhs r tnk
'eň způsobu pl'cen{ poiistného
prc*řednicMm slPo nebo PbtebnÍch te.mináLú a bankomátů bánk' s ntml' máme uzevře.ou dohodu o tomťo
('eích se'nam deřejňujemé na svých webovýth stlánkách ww'koop'd' není-L Po,t'tno!
někteí zPůsob vytoučen'
Pojtstné

12é

'ňLouvou

" -, ] 7. tAK NAHústT
l(((t
PóilsTNou uoÁLosr
,

PoJtstnou udáLost ie třeba pojistitet| ozíáňit bez zbýečného odkladu na něktérý 2 núe uvedených kontaltú:
Ná LtérémlóL1v nášém ob.hodním hGtě'
> NA TNFOLINCE AA41rcs105
NA ADREsu:
' P1SEMNĚ
Kooperatl'va pojÍš(ovna. a' s'' Vienna Insu.anc€ Gloup
centrum zákaznické podpory

'

PRosTŘEDNIcrVÍM

W.k9qÚ.

PollsTNÉHo PLilĚNÍ
A NA co sE PolIšTĚNÍ NEvzTAHulE
8. tAK uRču]EME VÝšI

horííhĎnÍcé Ptnění' tJ. od LiÍnttu PoíÍstnéhoPLně'í nebo Po'istné částký Hom( hEntcé pLíěíí
Výš€ pojistného ptnění se odvííod
přÍpady ie tato h.anice W€dén. v pídušných pojí'tných podmínkách' ]eti Polištětí
Wedená v pojistné smtouvě' Pro některé
speciftcké
'ednané
,'ednáno
škodové, néňo'e PoJGtné pLněf{ árcwň Přesáhnout úbytek máJetku' kteď vznikL v dúsLédku polÍstné udátostl
'e
'.ko

$

lAK NAKúDÁME
s vnŠrrruosogHÍmr Úoltr
9.

laké ošobní údáié
tpracováváma

)

2

'akámu

údr'.

'pracovávama

a účetémvýkonu poÍtšťovac{ činnostl ze'ména výkonu pév a poúnnBtÍ
po'Btné smtolw 9pé!.y pojtŠtěnt' řeš€ií pojistných udáLostÍ á pLněni poladáltů do2oloýých a
státních oryánú. citLivé údaje týkaícÍ se vašeho zd.avotního 5tavu zp.aco!évámé pouz€ v rozýhu'rnth
nezbytném
pro ohodno.éní poJGtného rizika Ďebo př1tikvldacl poJistné udáLostlná zákbdě
souhl'r!, ktérý
pojútné události.
nám udětÚete 9ři podpÉu pojí5tnésmLouvy' .dEvoťního dota.ňúu nebo hláš. 'láštního
Posl9tnutí osobnÍch Úd4Ó Je ve všech přbádech dobrcrcLné' avšek nutné k tomu, eby pojístná smLowa
mohl, být lzávřena' r€sp. k toňu' áby poJístná událo9t mohtá být řádně prošďřená a áby na ,áklidě Výstedld
tohoto šetřent nohto býť wptaceno poJtstné ptněn!
v.še osobn{ úd.je zPěcováváme Po dobu truánÍ PÉV. PovinnostÍ 2 poJistné smLolvy, resp Po déL!{ dob!,
pokud je to nezbytné podte přÍíušnýthpóvních přédpisú'
V.še osobní údá'. zpEcováváme

K
úč.lu
r lak dtouho

orobn{

V.še osobní údaje zpEcoýáváme poue na ákl'dě zákoía nébo s Vaš{m souhtasem. zpa.ováváme osobní
!2.vřén{ po'tstné sňLouvy nebo
2měně á pň Ptnění píáv
údáJ€' ktérénám poskytněte v rámcr
a poúnností z poji*né sntoury osobní údaje zpE.ováváňe v rczsahu jméM a přÍjnen{' adlery rodného
'ednáň1o
'eí
í'lá č( d.ta náro2ení' úd4l] o Vášém 2dÉvotn&ístM, PoPt dalškh osobnkh údáJů nezbytných pro pl'éní
poji'tné smlouw. v některých připadéch (zejména stupinové pojistňé smLouly) Žpra.ováváné rcvněž osobní
Údáje' které nám oplávněně, resp' na základě Vašeho souhl''u' předal Jiný sp.ávce (napt aměstnaEteo'

)

koňuňik'ce' rovněž pouíváme' aby.hom vás hohti
informoEt o n.šich novýó produktech nebo sLužbách. za účelém.abídky sLuž.b číjiných obchodn|h
ňÚ'€ň. Vaše osobnÍ údaJépředat roÝně' o9obáň Patřlctň do sklptňY Vténn. rn9Ú.ance Grolp
ň(
.'dět€
rúančd
skupiny Českés9ořítet ý a's'
Mnžete nám však kdYkoLtv sděttt, re d néPřeJeté být z. tímto účeLemoíMýán! á ňy Vaše osobní údá'e
vymažeme z dátabázé pouívané prc má*etú8ové účeLy'
Vaš. osobní údaje' včetně prcstředkú €Lektrcnické

obrhodÍ{ 3daLti{

)
PředáYán{

osobních údl|ů

)

Mon(toňnt

t

!ďontcké
komunikace

)

vašépřáve
v
s

rowirlorti

osobnúňt úda'1

)

o.obn( úd4. ,PÉ.ďáVám. s.mi ňébo ProstředntMm Pověřených 2PEMIéL0' ve všéó PíPádéch Přlsně dbáme
na to' abv byLV achwány vš.chny povúnostÍ kt€É spÉwi a tpócoýdteLúfi ptynou z. dkon. o och.áně GobnÍch
úd.4I)' e .by byL sobjekt údajo óáněn Před ňeopráměným aghďár(m do soukrcňého a osobního ž1wta'
Vaš€ osobní údaje nohou bí ,přÍ!fuPněny rovně' tř€tlň oiobám v souLd! s pfávntnt předPÍsy upnýuÍcÍňi
*hEn! osobnkh Údajů. poiištovnicM' zéjména čé*éasocilci pojištMn a dalšln zpEcovateLÓm. kteří
páv . povtnBtí (náPr PoskýNátetíň
nám pollq^Úí lLu'by v solvlsLo.ti s pLněňÍň lkonných .
'ňtlwíCh
aííenčních
nebo €xterích ti]oid.čních stužeb)'
V souúsLosti s !Ýko.ěm pojištovácí člnnosti á dalšíchčinnostt vyfi€zénfth ákonem o pojišťovnictvÍ
mů'eme n.hrávát příchoí i odchoí tétEfonnÍ hďory na 8ukový záznam a tento záznam pouít' stejně
mohou postupovat poskytovateLé .ísteňčch ďužeb' zá2ňám hovoru m0žébýt vylrít 2á úč.L.ňochlany
práv vyPwa'íc{ch z po'istňé smLouw rejména jako dúk'rn{ prostředek v soudnÝn' správním či jiném ří'en1'
jeho' účastníkyJsňe ňý posk}toEtél ďUléb' Vy nebo něktérý, poJ1štěných.
V přtpádě' že máte záiem o poskytnotí infoma.e o o'obních Údaích' kte.é isou o VašÍ osobě zpracováváňy'
kontákujte náŠ prcsirn ná ádlése prc dÓfučoÝání uvedené V článku 1Výše'
Pokud se domníváte' že Vašé osobn( údaje' ltelé
J5ou s ohLedem na účeLjejich zpra<wán{ nepřesné'
'PE.ováváme'
mll'ďe s. na nás obrátit s. žádostÍ o vysv&tení nebo
se žádostí o odstŘnění tohoto stávu (ňaPt btokoýáí,
prcvedenÍ opÉry dopLění nebo Llkvidace osobnrch údajD. Vaši
buden€ bezodkladně ř€šÍt' 5e svou žádostí
'ádost Pptk' sfthola 27' Vo oo PEha Z
se můžete rcVněž obétit na úřad na ochÉnu osobnkh údajů5e sGtem
Podrobné ahuáLn{ úíÓrmác. týk4ti sé ochÉny osobnich úd4ůfujdet€ na mšich webový.h stránká.h W.koop.o'

I
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ko lrYchLr{ výí'..í.tí'no'tt l..k dopoÍ!čul.tň. .dř..ot
uvd.nou

Ý

auňfu 1výa..

t

stíano't tdr!.ll

přo doručovarl přQ.dna

n

}m.Úovou

.dř..(

Polud je stlžnost podána ústně Jé o ní pořt ován
st{'no9t{ vyřÍ2ÚJemé Ý .o ne'kř.tš1m termínu 9 tÍm, že J4í přiJet( Vám v'dy do
'áznan'
d.Šétlprácovních dno potv.díme e násLedně vás pí'emně
výsledkem šetřent
'eznátíne
' PLní flnkci dohtedu V PojíliovníctvÍ'
bá.lu, ktelá
5e stižno*En Je rovněž mo'né sé obr.cét ná Čé'kounárodí{
Podáním stonosti nen( dotčeíovaše právo obáttt se na soud'

.A
Kooperativa
v|€l{NA

lNsURANcE oŘotJF

Všeobecnépoji.stné podmínky
pro poji.štěnímajetku
a odpovědnosti.
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