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Kooperativa
vlEilM lÍsUR^NcE oRouP

Poiistná smlouva

č. 7720881554

ús€k poiištění hospodářgkýGh rizik

Kooperativa poitšťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sld]eň Praha 8, Pobřežní 66ý21' PsČ 186 oo' Česká republika

lČo| l,?LLíf'L7

zapsaná v obchodním reistříku u Městského soudu v Praz€,
(dá|'e

sp. zn' B 1897

ien,'poii5tit.t)'

zastoupený na zákLadě zmocněn{ n{ž€ podepsanými osobámi
Pracoviště:
Kooperátivá po'ištovna, a's', Vienna Insurance Group
zámecká 19, 7o2 0o ostráVá
tel 596 279 862

Povodí odry, státní podnik

se ďdhm Varenská 31oV49, Moravská ostrava' 7o2 00 ostrava
IČo:7089@21, DrČ: cz 7(l89m21
Bankovní sPojéní:Komerční banka, a.5' ostrava' 9710476ť0100
zapsaný v obchodním reistříku u Křajského soudu v ostravě, 5p. zn' AXIV, vtožka 584
(dáte

ien'porrtník'')

zastoup€ný

In8' ]třím Pa8áčem' 8enerátním ředitetem

Korespondenčn{ adr€sa

pojistn

<a

i€ totožná s kor€spondenčn{

adresou poiištovácího mák[éře.

uzaúraji
Ve smyslu zákona č. 892012 sb'' občanského zákon{ku, tuto po]'istnou smtouvu, která spolu 5 poitstnými
podmínkami poiistit€le a př(ohami' na které se tato poiistná smlouva odvolává, tvoří nedilný ceLek.
Tato poiistná smlouva byla sjednána prostřednictvím po'tštovác{ho makléře:

FIXIJM a.s.

ídlem: Muglinovská 27ď105, Psč 712 oo ostraýa - Mugllnov
Ič:25388886
se

(dáte jen ,,po'ištoy.G{

m.kléř'),

Korespondenční ádresá poiištovacího makléře je totožná 5 Výše uvedenou adresou pojištovacího makléře.

1-

1.
2.

článek I.
úvodníustanovení
Pojištěným ie pojistn{k
K tomuto poiištěni se Vztahuií: Všeobecné pojtstné podmínky (dát€
(dáte

ien'ZPP'J a Dodatkové poitstné podmínky (dáté Jen 'DPP).

ien 'VPP), zvláštní pojistné podmínky

vš.obéGnépoiistné podnínky
VPP P_1oď14 _ pro pojištění mai€tku a odpovědnosti
zvláatn{ poiistné podn nkY

zPP P'15ď14 - pro ávetní pojištění
zPP P-2WÍ4 - plo poiíštěnípro případ odcizení
zPP P-32oh4 " plo poiištění eLekronicLých zař(Žen{
Dod.tkové poiistnó Podnínky
DPP P-52oÁ4 - pro pojištění hospodářských rizik' sestáve'{c{ se z následuiíC{ch doložek:

z.b.'P.č.ní

Dozlo1 _ Předepsené způsoby zebezpečen{ pojištěných věcí (netýká

Dozlos

předmětÚ) (1401)
_ Předepsané zpÚsoby zebezpečeni - Výkted po'mů (1401)

5e

fi'nančníchprostředků a cenných

obéGná

El€kronická rúika _ VýLuká (1401)
Výktad pojmů Pro účeLypoiistné smtouvy (1401)
- Tíha snéhu' námraza - Vymezen{ podm{nek (1401)
- Bonifikace - Vymezení podín{nek (1401)
DoB1'07 _ Definice iedné poiistné udátosti pro pojistná nebezp€čí povodeň, záp[av., vtchřic€,
(1401)
DoB101
DoB103
DoB105
DoB106

-

krupobití

č!ánek tt.
Druhy a způsoby poiištění' předměty a rozsah Poiištění

1'

obéCná Ú.dnfu( přo poiištění m.iďku

1.! Pravidla pro

stanovení Výše po'1stného p[něn1 isou podrobně upravena

v

poiistných podminkách

VztahuiíC{ch s€ ke siednanému poiištění a v datš{ch ustenoven{ch této pojistné smlouvY' Na stanovení výše
poiistného plnění tedy můžemít vliv např. stupeň opotřeben{, provedení opravy či znovupoňz€ní n€bo
zpúsob zabezpeč€ní poiištěných VěcL

t.2. Pro pojištěn{ majetku je místem pojištěníúzemi Českérepubliky a u vyimenováných věc{ { Územ{ Evropy,
které poiištěný vbstn1či po právu uživá' popřípadě V nich provádí objednánou čtnnost, á to včetně věc{
ULožených v dopráVním prostředku' není_[i' dále uv€deno

2.

Přeh!.d si.dnanýó Poiištěn{

'inak.

Poiištěníse sjednává pÍo předměty poiištění V rozsahu a na rnístech poiištěnt uvedených
tabutkách:

V

nástedu'{cÍch

tttttsto

ooliltění: u.emi ČeskérepubLiky
: sdruŽenÝ živel

a u potožky pod poř' č' 3 i' území

věct dte přitohy
č'2

9 152 057 Kč

věCi dte přÍtohy

21 736 148 Kč

č-3

věci dte pHtohy

2 2m 632 Kč

č.4

věci dte přÍtohy
5

*fi*d"""'

'.d"á*

10 s43 186 Kč

* P.Iště.i

'

po]Lstnou hodnotou Uwdenou v p

M{"t.řtště"a ú'eňit"'kérepubti!Y!!p9!q!Y-pj!-p9iL]j]!9
Řoz5.h Doiištěnú pojištění pro pHpad odcizení

věci dle pítohy

1

h Deněz n€bo

ce

9 152 057 Kč

č.2

věci dle př{tohy

21 736 148 Kč

č.3

věct dte přítohy

2 2o0 532 Kč

č-4

ňi@v

p.Gušných Pojistnkh Podňúlóch

Mí.d.iiště"{ú'*.it"'ké."pubtiky!!'psb8tp9d-P9!L]-!j!9!!E

;

čbnku 2 zPP P-32ol14
zPP P-32ď14
í{dil/PPFím7l4'
'dte

věci dte příl'ohy

a dotoŽkami

DoB103, DoB106

9152 057 Kč

č.2

věci dte přílohy

č3

21 736 148 Kč

I

3.

Věci dte přítohy

4.

věc1 dte přítohy

č'4

2

2ú 632

Kč

10 s43 m6 Kč

2 00o Kč

,

s 00o Kč

I

č'5
PoznámkV:

t

néňí't1 ÚvédéňÓ' Šjédnávásé

notou uvedeno! v píÍ9brnýCh
ořísbšnÝch poÍstný.h
loiGtnÝch pod
Dodmínuch

nová cene jé vyjádřen{ poFstné hodnotyvé smysLu ustanov€ntčt' 21odst.2) Písm' a) VPP P-100Á4
čásová cena je Wjádření pojistné hodnotyvěcive sÍnystu ustanovení čL 21odst' 2) p{sm. b) VPP P'100Á4
vyiádřén{ pojtstné hodnotYvěd ve sÍnystu tlstanovení čt' 21odst' 2) písm. c) VPP P-10o{4
obvyktá cena
jiná cena Je vyjádření pojistné hodnotyvěci ve smysLu čL' V' zvLáštní uiednánítéto pojistné smLouvy
'e
první rtziko ve smystu ustanoveníčL 23 odst' 1) Písm' VPP P'10o^4
MRLPi€ hohí hranicí poitstného ptnění v souhrnu ze všech poJtstných udátostí wni'kLých v jednom poiistném rocé.l€'ti
poíištěnísjednáno na dobu kratšín€ž jeden pojistný rok je MRLP hohí hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech
poÍstných udátosti vzniktých za dobu trván{ pojištění'
Žtomkové pojištění ve smystu čL' 23 odst' 1) písm' b) Vpp P-10o{4
spoLuúčast můžebýt Wjádřena pevnou částkou' Procentem' časovým úsek€m nebo jeji(h kombinacÍ vé smystu

'

.)

čt' 11 odst.4) VpP P_10ď14

odchytně od čL 8 odst' 1) větá druhá ZPP P-60oÁ4 poskytne pojistitéL na úhradu vše(h pojistných udátostí n:státý.h
během jednoho pojist.ého roku poitstné ptněnív souhlnu maximá|.ně do výš€ timitu poiistného pLněn{
odchytně od čL 8 odst. 2) věta třetí zPP P-60o^4 posk}.tne pojistit€t na úhrádu všéch poiistných udátost{ nastaLých
během jednoho po'istného.oku pojistné plÍění V souhrnu maximátně do výše subttmttu poitstného ptnění

dobo! ručent se rozumÍ dobá ve smystu čL 11odst. 5\ zPP PJ,Í)o/L4

integrátn{ časová franšíza je časo\,ý úsek spectftkovaný někoLika Pracovnímtdny. Právo na poiistné PLnění Eniká jén tehdy'
jé_Lt přerušení plovozu Pojištěného delš{ n€ž t€nto Počet pra.ovn1ch dnt. ]€-ti však př€.ušeni Provozu pojlštěného de8t než
tento Počétpracovntch dní' n€má intetrální časová franšíza vttv na výši Pojistného plnění
ágregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění solboru věc( cetková pojistná částka se sj€dnává v př{padě
pottštěn{ výčtu i€dnottivých věc(a součtu jeíÍchhodnot

3.

Po't9tné plnění

3.t. Po'istné p[něn{ ze Všech poiištění sjednenýCh touto poiistnou smlouvou,

V

souhrnu za všechny Pojistné

udátosti způsobené povodni nebo záplávou, nastalé v průběhu iednoho pojistného roku ftesp. je'Li
poiistný rok, Vprůběhu trvání poitštěno, ie omezeno
pojištění sjednáno na dobu kratšínež
ve
maximáLním ročn{m limitem pojistného pl'něnt
'eden \^i'ši 10@0 ooo Kč; tím neisou dotčena itná uiednání,
z nichž Vyptývá povtnnost po'istiteLe poskytnout pojistné pLnění v nťši nebo st€jné \.ýši'

V rámci maximálního ročn{ho limitu pojistného plnění uvedeného Výše v tomto bodě 5e Všák pro všechny
poiistné události nastaLé v průběhu trváni po'ištění' kteíévŽniknou povodní nebo zápbvou v záplavovém
územ{ (stanovené dte zák' č.254/2oo1 Sb., o vodách á o Žměně některých zákonú (vodn{ zákon)' vyht'
č' 236/2002 sb'' o zpúsobu á rozsahu zpr.cování návrhu e stenovení záplavových územi V ptatném 2něn0
vymezeném záplavovou čárou tzv. dvacetiLeté vody (9' územ{ s p€riodicitou Povodně 20 tet ' Výslq^
povodně' kerý je dosažen nebo překročen prúměrně iedenkrát za 20 teo sjednává maxtmál'ní ročn{ limit
pojistného plnění vé výši 50o 00o'- Kč' Tim nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyptýVá povtnnost
pojlstitete poskytnout poitstné plnění v nižšínebo ste'né výši.
3.2. Poiistné ptněn{ ze všech pojištění siednáných touto pojistnou smlouvou' v souhrnu za všechny pojistné
udátosti způsobenéVlchřlcí nebo krupobit{m, nastalé v průběhu iednoho pojistného roku Gesp' i€'Li
pojtštění s'ednáno ná dobu kratšínež jeden pojistný rok' v průběhu trván{ poiištěno' ie omezeno
maximálním ročnímlimitem pojistného ptněni ve výši 20 o00 0o0 Kč; tím nejsou dotčena jiná uiednání,
z nichž WplýVá povtnnost poiistiteLe poslqítnout poÍstné ptnění v nušínebo steiné Výši'
3.3. Poiistné plnění ze všech po'ištěn{ sjednanýCh touto poiistnou smlouvou' v souhrnu za všechnY poiistné
udáLosti způsobené sesouváním půdy' zřic€ním skal nebo zemln, sesouváním nebo zřícením [áVin'
zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastaté v průběhu jednoho pojÍstného roku (resp. ié_ti poiištění
siednáno na dobu kratšínež ieden poiistný rok, v průběhu tíván{ pojištěno' je omezeno máximátn{m
ročnímlimitem pojistného Ptněn{ve výši 20 0@ oo0 Kč;tíÍnne'sou dotčena jiná uiednáni' z nichž Vyptývá
povinnost poiistttete poskytnout pojistné ptněnív nižšínebo steiné Výši'

článek IIt.
Výše a způsob placení Poitstného
Po'ktné z. i€den po'istný řok čin{:
Žrv.hí poiištěn( Poiištěn{ pro příP.d odcizen{, Poiištění et.ktronickýGh z.ř{'en{

61776'- Kč

z2 přílohu č. 2 čin{

1Á6 719'- Kč

z: přílohu č.3 Aní
zr příl'ohu č.4 Aní

z.

15 955'- Kě
71 167'_ Kč

př{l,ohu č. 5 čin{

295 617'_ Kč

souhrn Po'btného za si.dn.ná poiištěn{ z. iedén po''futný rok čin{
sleva za dobu trvání pojištění činí15%
obchodní steve čin{ 15%

c.lkové poiistné Ž. 3'édnená poiištěn( po st.váGh z. iGdén poiistný řok činí.........................'.'......... 206 932'_ Kč

t.

běžné.
Pojistné sjednáno
Poiistné ie v každémpo'istném ro€e sPbtné k detúm a v částkách tákto:
Pojistné 'e
obdob{ ie tříměsíční'
'ako
částka:
51 733'_Kč
51 733'_Kč
51 733,_Kč
51 733,_Kč

datum:
01.04.
01.07.

01.10.
01.01.

2.

Pojistník je povinen uhradit pojistné V Uv€dené \^i'ši na účétpojistitele č' ú. 2226222/08cf., ýanabilni
symboL 7720881654.

čtánek IV.
Hlášení škodných událostí
Vznik škodné udátosti ie pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostředntctvím zplnomocněného
pojištovacího maktéře b€z zbytečnéhoodkladu na ieden z n{že uvedených kontaktníCh údajú:
Kooperativa poiištovná' á's., Vienna Insuíánce Group

cENTRuM zÁKAzNIcKÉ PoDPoRY
centráln{ podatelna
Brněnská 534'

664 42 Modhc€
ÍeL| 841 105 105
taxt 547 2I2 602, 547 2L2 SBL
E'maiL: oodátelne@kooo'cz

www.koop,cz

Na VýzVu pojistitete je poiistník Go'ištěný nebo jakákotiv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodnéudátosti

písemnou Íormou'

čtán€k V.

zvláštní ui€dnání

1.
z
3.

5e, že se ruš{ ustanovení čL 1 odst. 7) a 8)' čl'' 3 odst' 5)' čL' 6 odst' 3) a čt' 9 zPP P_15ď14.
uiednán{ o podpoiištěn( (inftačnídotožk.)
Ujednává se' Že pokud po'istná částka předmětu pojištěni (souboíu) v době pojistné UdálÓsti není nižšio
Více než 15% než jeho po'istná hodnota, pojištovna pro toto po]'ištění neupLatni podpojištěni Ve smystu
s 2854 zákona č.89/2012 sb.
Autom.tické poiištění nově pořo.ného m.detku
V přípádě pří;ůsiku či úbytku majetku bude nové ročnípoiistné Vypočítáno za pouátí poiistné sazby (pro

ui€dnáVá

konkrétní druh majetku

a pojistné rinko)' ptatné v

předtožené nabíd€e.

V

případě dopoiištění a

/'-

{.
s.

odpoiištěn{ v prúběhu poiistného období bude použi't princip výpočtu alikvotní části z ročního pojistného
k přisLušnému datu. Tento mechanismus bude garantován po celou dobu pLnění zakázky'
Po'istná částke je poiistnou hodnotou a bude odpovídat nové c€ně majetku'

Poiistitet poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smystu DoložkY DoB106 - Bonifikáce - Vymezení podminek
(14{1).
PojisttteL ná Žákl'dě p1semné žádosti poitstníka proved€ Vyhodnocení škodnéhoprúběhu poiistné smLouvy
za hodnocené obdob1' kteni'm ie i€den po'istný rok' Bude-ti skutečná hodnota škodnéhoprůběhu pojistné
smlouvy nlžš{než hodnota smluvně stanovená' pnzná poitstitet bonifikaci násLedovně:
škodný průběh

výše bonifikace

do0%
dolO%
do 20%
do30%

30%

20%
10%
0%
o%

nad 30 %

článek vI.
Prohlášení po'i'stn{ka
1.

Poiistník potvrzuie, že př€d uzavř€n{m poiistné smtouvy převzal v listinné n€bo' 5 jeho souh|'sem, v iiné
textové podobě (napi na trváLém nostčt dao Informac€ pro záJemce o po'ištěnt a seznámil se s nimi
Poii'stník 5i je vědom' že se iedná o dúteáté informace' které mu napomohou porozumět podm{nkám
siednávaného poiištění' obs'huí upoŽornění ná důteáté espekty pojištěn{ i !ýznamná ustanoven{
pojistných podmíneL

2.

Po'istník potvrzuje, ž€ před uzavřením poiistné smLouvy mu byLy oznámeny informace vsouLadu
s 2750 občanského zákoníku'
osobních úda'ůe o právu
Poii'stník potvrzuie, že byL inÍoímován o roŽsahu a účeluzprecován{
přistupu k nim V soutadu 5 ustanovenim $ 11, 12,27 záko(É ř. LoLl2o(n sb'
o
ochraně
osobn{ch údejů'
'€ho
s ustánoven{m

3.

{.

Po'tstn{k potvÍŽuje' že př€d uzevřením pojistné smtouvy př€vzaL V L1stinné n€bo iiné textové podobě (např'
na trvalém nosiči dát) dokumenty uvedené v čt' I. bodu 2. této poiistné smtouvy a seznámil se s nimi.
Pojistník 5i je vědom' ž€ tyto dokum€nty tvoří nedítnou součást poiistné smlouvy a upravui{ rozsah
pojištění a nástedky jeiich porušení
pojištění' ieho omezen{ (včetně ýýtuk), práva a povinnosti účastníků
a dalši podm{nky poJtštěn{ e poiistníkje ]imivázán stejně iako poitstnou smtouvou'

5.

že adresa jeho sídLa/bydLištvtrv.téhopobÉL/m{ste podnlkán{ e kontakty elektronické
komunikace uvedené v této poiistné smlouvě isou aktuální, á 50lJhLásí' áby tyto údaie byty V případě ie'ich
roŽporu s iinými údaii uvedenými v dříve uzavřených pojistných smLouvách, ve ktených ie po'istníkem
nebo po'ištěným, vyuávány t pro účelytakov,ých poiistných smLuv' s tímto PostuPem poiistník souhLasí
ipro připad, kdy poiístiteti oznámí změnu jeho sídl'a/bydtištďtrvatého pobyt'/místá podnikání nébo

Pojistník potvrzui€,

kontaktů el€ktronické komunikac€
pouŽíVání jiných údaiůuv€dených

6.

?.

V době trváni této poiistné smlouvY. Tim není dotčená možnost

v dříve uzavřených poiistných smtouvách'

Po'istník prohLášuie, že Íná oprávněnou potřebu ochrany před následky poiistné udátosti Gojistný zájem)'
Poiistnik prohtašuje' že Věct nebo ii'né hodnoty po'istného zá'mu poiištěné touto pojistnou smtouvou
neisou k dátu uzávření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitete, pokud
neni v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

č!ánek VIt.
Závěrečná ustanovení
L-

Není'li ujednáno jinak'
po|lsténU.

2.

po'istnou dobou dobá od 01'04.2015 (počátek pojištěno do 31'03.2020 (konec

'e
Poiistník je povinen vrátit poiístit€li veškeréslevy poskytnuté za siednanou dobu poiištění' i€sttiže
pojistník pojištěníVypoví před uptynutirn pojistné doby nebo jestliže poiištění zenikne z iiného důvodu
před uplynutím pojistné dobY, s výl'imkou zániku poiistného Žáimu pojistntke'

3.

s.
6.

(dáte ien
5 dodatkem
odpověd' poii'stníka na návrh pojistitele ná uzavřén{ této poji'stné smlouvy
"nabídka)
odchylkou
případě'
se
takovou
že
přtjetí'
v
a
to
ani
za
ieií
n"úo od.t'yítou od nabídky;e nepovažuje
podstatně nemění podmínky nabidkY'

jejímŽ záktádě pojištovací maktéř
Poiistník prohLšuje' že podepsát pojištovacímu makléři plnou moc' na
ptné moci'
wkon:v; zorostředkovatelskou činnost v pojištovnictvl pÍo pojistníka' a to v rozsáhu této
pojistnou
poji'šténi
touto
siednanému
slrt,lvni stranv se dohodty' že VeškeÍépisemnosti majici vzteh k
pojistníkovt
poležUji
za,doručené
a"lla*"o po;iitttetem poji;tnikovi nebo poiištěnému se
'ii"""""
p"itsil"e." a*"iením poiištovácímu maktéřL odchytně od čt' 18'VPP P_1oo^4 se pro tento případ
""t"
r.o.u-l pojištov;címakl'éř' Dá[e se smluvní strany dohodty, že veškeré- písémnostimáJící
'ua,"iail'i'
pojištovacim máktéřem ze pojistn{ka
vziarr k poit*ant siejníémutouto poiistnou smLouvou doíučované
'p"it'títeti
se pováiuií zá doručénépojistitelt od po'istníka nebo poiištěného' a to
póiiie"tr'"
""t"
doručením pojistíteti.
poiistitel' si ponechá 2
Poii'stná smlouva byla Wpracována ve 4 stejnopis€ch, pojistník obdÉí1 stejnopis'
stejnopisY a poiištovací maktéř obdÍá 1 st€inopis'
pojÍstitete
Tato pojistná smLouvá obsahuje 7 stran a 5 příLoh' ]ejí 5oučá5tíjsou poiistné_p'odm{nky
pňpadě'
že je
V
lr' I. ttt" Po'istné ;buvy á dokument tnformace pro záiemce o Pojištění'
poji.stné
"""á"ll'";.i;;";"i ;"edené v InforÁactch pro záiemce o pojištění v rozporu s ustanovenim
;'ň_k;ti
smtouvy, má přednost př{slušné ustanoven{ poiistné smlouw

Výčet přttoh:

příLoha č' ].
přilohá č' 2

- Výpis z obchodního r€jstříku

-

5 seznamy pojištěnýCh věci

V ostravě dne 26'3'2015

v

ostravp dne,Jé..3., k'::r'5
lng. ]1ň Pa8áč

Pojistnou smlouvu vypracoval: ]iřiÍeichman, teL' 596 279 862

l-

lrnlÓvu'r

zobchÓdíÍho tel3llflu elekÍonLrý

EPv'dÍt'p!v'AuxjÍclbAlo6a

pod.p'l

''<ta|'k} 3oud

ÝoJú* lÉoon5734"

dn€ 3

Výpis
Ž obchodního lejstříku' \,€deného

KÍajsLýín soudem V ostravě
oddíl AxlV' VloŽka 584

Datum zápisu:

26. břézna 2001

spisová značka:
obchodníÍiÍma:
sídlo:

AxlV 584 vedená

ldenriÍikačnÍčíslol

708 90 021
státní podnik

pÍávní forma:
Předmět podnikání:

u Krajského soudu V

oslravě

PovodÍ odry, státnÍ podnik

VaÍenská 3101/49, lvoravská ostrava, 702 00 ostrava
Doručovací ČÍsIo:70126

Činnosti podle živnostenslých opráVnění a rozhodnutÍ o Udělení licenceI
\.ýíoba elektřiny
projéktová činnost ve !ýstavbé

silničnl motorová doprava
hostinská činnost
provádě staveb, jejich změn a odstraňovánÍ
rooaloónoo a stuioFneuueoerre V přílohách 1

I

ď

3 Živnoslenského

ákona

Předmět činnosti:
Hlavni ofedmét činnostiI

vtlon ipiáuv
I

l
I

I

pouoar' r.telou se íozumí spíáVa \'ýznamných VodnÍch toků'

óínnostisDol;né se ziišťovánim a hodnocením stavu povícho\4ich a
ooo'"mnicrr uoo u ,liemní působnosti stámího oodn ku Povod' odry a další
iinnosti, kleré WkonávájÍ správci povodí podle zákona č' 25412001 sb'' o
Vodách a o změně někteých zákonů (vodní zákon)' Ve znění pozdějších
Dřédoisů' 7ákona č' 3o5/2ooo sb.' o povodÍch' a souviseilcích práVních
'piedbisů'
vČetléspíaw drobných VodnÍch toků' iejichŽ spÍávcem byl podnik
určén,což zahrnl]je zejména|
_ sledovat stav koýVodních toků a pobřeŽnÍch pozémkůz hled'ska Íunkcí
VodnÍho tokul
- oeČovat o koMa Vodnlch loků, udrŽovat břehové polosty na pozemclch koryt
uádní"h toků nébo nu pozemcích sousedÍcÍch s koryrcm Vodniho toku V Šířce
podle s 49 odst. 2 vodního zákona tak' aby se nestaly překáŽkou znemožňujÍcí
plynutý odtok vody připovodni;
l irovózovat a uoizovat V řádném stavu Vodní díla v korytech Vodních toků
nézbytná k zabezpečenífunkcí Vodního toku, popřípadě vodnímU toku
převážně sloužící,která spráVcé vodnÍch toků VlastnÍ' případně je uŽívá z jiného

právního důVodu;
- připravovat a zajištbvat úprary korý Vodních toků' pokud stouŽí k zaiištění
funkcíVodnÍho toku:
- Wtvářer podmÍnky Umožňujícíoprávněná nakládání s vodami souviseiÍcí s
jen pokud to
voánÍm tokém; při mimořádných situacÍch na VodnÍm toku
umoŽňujl hydlologické podmínky a slavvodního toku;
- oznambvát příslušnémuVodopÍáVnimu Úřadu závažnézáVady, které zjistÍve
Vodním toku a jeho koýě' způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně
navrhovat opatření k nápravě;
jim
- spolupracovat při zneškodňování havárií na Vodních tocích' av povodí
jakost
Vody;
pokud
ohrozil
mohou
spÍavovaných Vodních toků'
_ udrŽovat splavnost vyuŽívaných dopÍavně Významných Vodních cest a
označovat a Wtyčovat plavebnÍ dráhu na VodnÍch cestách;

Údaje platné ke dnii 2. prcsince 2014 03:29
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oddílAXIV' VloŽka 584
- řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření

s

Vodamiv soustavě Vodních dělVzájémně se ovlivňujících;
- podávat podněry ke zpÍacovánÍ, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů
Vodnicl" dél jirýcl' Vlastniků;
- předkládat VódopíáVnimu úiadu, na leho \^ýzvu' ke schválení náVrh
kompIexního manipulacního iádu' Kerý koordinuje manipulačnÍ řády
jednoťivých Vodních déltvolicich soustavu VodnÍch děl\'zájemně se
ovllvňujíiÍch, a navrnovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládánÍ s
vodamí' pokud jsorr schVálenýÍn mantpulačnim řádem dotčena;
se
- spolupracovaíse správci drobných Vodních toků při řešenÍ úkolůýkajÍcich
povodl
odry:
vodních toků v
_ poŽadovat pledlozenr povolení nebo souhlasu Vodoprávního úřadu ýkajícÍho
se vodnÍho t;ku a zjiŠtoval, zdajsou tato rozhodnutÍ dodÍžována;
_ dáVat pokyny plo manipulacis vodnlmi dl|yjeiich uŽivatelům V rámci
komplexnÍho mánipulačnÍho iádu soustavy vodních nádržÍ na vodnÍm toku'
pokud to VÉaduje mimořádná siruace;
: zajišťovata ho;notl stav povrchových a podzemnlch vod' zpracováVat'
V rozsahu
ukládat a předávat Údaje do informacnÍch systémůveíejné spíáW
oověřenÍ zakladalelem;
] zajišťovar zpracováni vodohospodářské bilance povodi odry:
podniku Povodí
- pořizovat pl;n dÍlČlho povodí v územnl působnosti stálního

š'

odry;
- spólupracovat na pořizování národnÍch plánů povodís lvlinistersNem

zemědělsNí a Ministerstvem Životního pÍostředí|
- infolmovat příslušnéúíadyo nahláŠenéhavarii:
_ plnir úkoly oři ochraně před povodněmiI
- spolupracovat při ptovádění VodopráVnÍho dozoÍu na základě V}žádánÍ
vodopráVních úřadů;
- přjímat \/ýsledl<y měření od příslušných osob opÍáVněných k nakládání s
vodami;
- zpíacováVat stanoviska a Vyjádřenl vodopráVním úřadům z hlediskazájmů
sledovaných schváenými ptány povodí odry a jejich závaznými částmi' a z
hlediska daIšÍch Žájmů sledovaných vodním zákonem;
_ ŽpíacováVat a předkládat náVrhy na stanovení záplavo\^ých územíu vodních
toků V jeho spráVě;

jeho spíávě a
stanovovat;enu za odběr povrchové Vody z Vodních toků V
povodí;
wbiíat plaúU k Úhradě spíáVy těchto Vodních toků a spráW
- dodrŽ;vat podmÍnky a povinnosti, za klerých bylo Vodní dílo povoleno'
zejména schválený manipulačnÍ řád, popřlpadě provozní řád a předkládat
vodopráVnímu úřadu ké schválení návÍh najého úpravu tak, aby bylV souladu s
komólexním manipulačnímřádem soustavy vodních děl Vzájemně se
-

'

ovlivňujícíchI
provozovat Vodohospodářský dispečinki
- bÍovádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimŽ má práVo hospodďt neboje
uiíVá z jiného práVního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud lomuto
dohledu vodnÍ díla podléhaiÍ;

_

- provádět na svůj náklad opatřenÍ, kteÍá mu VodopráVnÍ úřad UloŽil k odstraněnÍ
závad zjištěných na Vodních dílech' zejména pň VodopÍávnim dozoru;
- zpÍacovávat a piedkládat pÍíslušnémuVodopíáVnimu Úřadu náVrhy na
je-li
slanovení ochlanných pasem vodních děl, se kterymi má práVo hospodařit'
I. jejich ocl'Íané
splavnost WuŽívaných dopÍavně V};znamných Vodních cest včetně
udtŽovat
'
rozíušováníledo!ých célin Ve Veřejných přístavech stanovených Whláškou a
označovat a Vytyčovat plavebnÍ dÍáhu navodních cestách;
_ osazovat plaýeo1'znaky na vodní céstě;
_ zpÍacovávat a piedkladat pÍislušnémuvodoprávnimÚ Úřadl] návrh na

to lfeba

t_rdale

platné ke dni: 2. prosince 2014 03:29

oddíl AxlV' vloŽka 584

nádrŽí' s nimiž má
sEnovení ochÍanných pásem Vodních zdrojů VodáJenských
důVodu;
p'ář'ňip"aárr'
ie uŽvá z jiného práVniho
"'"l" jštnřr,i páuu'á"*u
!ó,"*"##t"JJ;i:;,á,;
'n
"1!ll
; ;;;;inr<ou iountasu 2anaaate!Jlg.T:f-i[::":1":
daném
V
íozsahu
ffi;ffi#;ňi;;;uniaineno stanovist<a oozoÍčilady

;lil;ffifi;Jii

=,t3ti]l1i*1flfi

zakladatelem ve stalutu PodnikLl:

\idáVat odborne uČelove pl]blikace l oblastisvé
obsobnosti a spolupracovat sveielnosti;
lřJři"á""ňiri"".ii *uvlsejici s uŽlvanim hmomého ma;etku Ve vlaslnicwÍ
\^i'stavby a opíav a
.,ául"e"*a.ul"*ooíáVníňo vypo'ádánÍ-akcÍ investlčnÍ
.;^déifl n.notřebného maielku na Vlastnl účet;
noÍém' směínic'
;íávnÍch piedpisů' technických
oJiř.i"n-ri poivnt .oujlsejÍcích s vodnlm hospodaiswlmi
realiz;Vat opatření a akce v íámci programového
]ii''.""ii'
"ii5J"á""
"
a pttstuqnýin raj'novoÍnych plo9Íamů|
_pi"r"s;ými
iáň"ália"
Í""d"'
j"r,'"r'r.li"_"li"
pozémtovy-mi trady
]',5l1""""?"'
Ji

:;xr.utJň;ň;;;"

lsi;,]ilil":il;ň;,b.

e"![J"i"p"oň'ry

6.,

r]ii

1_o.11".*:y'
úPl*'
"a",49ry9Tl!9!!c]qo19!!qry!!

statutárnÍ oÍgán:
prvnÍ zástupcé generálního ředitele:
prosince !963
tnq. PETR BŘEzlNA' dat' nal' 30'
goi
15 739 32 Víatimov
odboie
Den;zniku funkce: 24. biézna 2003
áruhÝ zástupce qenerálnÍho ředitele:

lno. PETR <UČERA' dat' nar' 6' únoÍa 1958
šk;lnl 365B5, ŠumbaÍk'736 01 Haviřov
Den Vzniku fÚnkce: 6' srpna 2001

třetí zástupce géneÍálnÍhoředlrele:
lng' ÓESTN'{ÍR VLČEK' dat' nar' 31' ledna 1953

Vňhlického 4o2l9' Radvanice' 716 00 ostrava
Dén Vzniku funkce: 24. července 2003

geneÍální ředitel:

způsob lednání:

lno' JlŘÍ PAGÁČ, dat. naÍ. 1' února 1956
K;runnl 970/72' Maíiánské Hory' 709 00 ostrava
Den Vznlku Íunkce: 1' listopadu 2014

šŤJi

iň"l,]ii'"ri;aJňpce u,lrcene

"'iilii
pledchozích'
Zakladatel:

postoupnosti V případě nepiítomnostl

MinisteÍstvo zemědélství, lČ: ooo 20 478
Těšnov 65i17' Nové Město, 110 00 Píaha 1
osobaooíávněná iednat jménem zakladatele:

JlJDr' Jlii Georoiev Pl''D'' dat' naÍ' 2'6'1976
vrchní ředitel Sákce spÍáVníMinisterstva zemědělsfuí
b},lem| Hradešínská 35, 1o1oo Praha 10 Vinohrady
den \.zniku opráVnění: 21'3'2014

Kmenovéiměníl
UÍčenýmajetek:

1 stg tao ooo,- re

podniku činí:2 328
Účetní hodnota určenéhomajetku ke dni\'zniku státního

57].732'L4lrč'
i i.i"iř"r'n"j""'"

Údaje platné ke dni:2. prosince 2014 03:29

""""eno

najetku ke dni 31'12'2o13 óiní4 136 397 579'35 Kč'

315

oddíl AXIV' Vložka 5€4

Ú,-enym maie*em jsou po7emky a slavby' Včetnévodohospodáíshých dél' k
nimŽ vŽniklo státnímu podniku práVo hospodařit'

ostatní skutečnosli:
Rozsah a podmínky podnikání stanovené zakladatelem:
UŽÍVání maietku' k němuž vzniklo ŠátnÍmupodniku práVo hospodaření' je
směrováno k tíValému vyfuáření souladu mezi potřebou a tvorbqu Íinančních
proslředků a k hospodáÍnému vyuŽ[Vánl VŠech zdrojů' Podrobne podmÍnky
itanovt zakladatelve statutu státního podniku v souladu s s 4 odst. 3 zákona č'
30s/2000 sb.

I
I

ll

Dozorčiíáda:

Počet členůdozorčííadyje stanoven na devět'
členoVé dozorčÍ rady VolenÍ zaměstnanci:
lno' lvana lúusálková' r.č' 605409/1549

řV;le bíem| Mánesova 474, Fýdek

š,

- N4Ístek.

PsČ : 738

01

lng. lvana MojžÍšková'í.č.606030/0367
tNate bytem: B'Ušperk' Dráhy 427' Psc 739 44

lng' Radek Pekař' r.č' 800710/5458
trvale bytem: Bílovecká 357,/85, 747 06 opava - Kylešovice
den \r2niku člensťvÍV dozorčÍradě: 15'10.2013
členovédozorčírady jmenovaní zakladatelem:
lno' Aleš KendÍk, Í.č.73090ť1743
trřde bytem: v zát<opech 527l2o, Praha 4 - Písnice' PSČ 142 00
den Vzniku členstvív dozorči íadě| 1'12.2009
Miroslav NoVák, r.č. 720625/5243
trvate býem: HlavnítřÍda 867/38, ostrava_Poíuba, PsČ 708 00
den vzniku č|enstvív dozorčíradě|1.12.2009

JuDI' Jindřich Urfus, r.č. 560916/0161
tNale bytem: Španielova 1329' Praha 6, PsČ 160 oo
.len Vzniku člensNÍv dozolčl íadé|27.9.2oII
lno. Peter suchý' t'č' 85o225l877o
trvil" uytem, Šueasuz7. ostrava, PsČ 712 oo
den vzniku členstvív dozorčíradě|10'9.2014
lng. Michal sirko' r'č' 611017/0869
tN;té bytem: Nad Alejí 1850/6' PÍaha 6' Psč 162 00
den vznikU členstvív dozolčÍradě: 22.5.2oL2

Mgl. Daniel Havlík' r.č. 7lo202l5425

trvale býem] Na NáVsi 784/56' 747 14 Ludgeřovice
den lzniku členstvíV dozolél íadé22'LI'20I3
'
Povoda ódry, státní podnik \rznikl dnem účinnosti zákona č. 305/2000 sb. ke dni
1.1'2oo1aje právnÍm nástupcem společnosti Povodíodry a's. ' oddílB VloŽka
761' \rymazané dne 9.3'2oo1z obchodnÍho lejstřlku Vedeného Krajslým
soudem V ostlavě' l(telá zanikla dnem účinnosti zákona č' 305/2000 sb' ke dni
1.1.2001.
vyše' rezervního fondu ke dni \r2niku státnÍho podniku, ktelá je jeho minimální
\.ýŠi'činí23 532 482'16 Kč.
Údaje platné ke dni: 2' prosince 2014 03:29

415
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Minimální \^iše kménovéhÓ |mění činí1 519 000

00o'00Kí

š-.

Údaje platné ke dni:2' pÍos]nce 2014 03:29
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Yeřejný rejstřík - výpisy platných

ověřuji pod pořadoým číslemV 36612014' že talo listina, která vmikla
Z informačníhosystému Veřejné sprály z elektronické
podoby do podoby listinné, skládající se z 5 listů, se doslovně shoduje
převedením výstupu

s obsahem

\-lýstupu

podobě.

z

informačníhosystému veřejné správy

ověřující osoba: JiřÍčková Markéta

V ostravě dne 03.12. 2014

Prde1"........./f

v

elektronické

E

li

*q

C

.L
Příloha č' 10 souboí tabulek

k

čá5tič.4- Pojištěn í elektronického zaříz€ní

Přiloha č. I0 a)

Příloha č. l0 a) - Počítačea příslušenství

E'in

DHM06094

4
6
7
8
9
10

12

l3
15

l6
l7

Yýrobní ělsla

čblo
osobni DoČilačÁBÁCUS

DHM0ó099
DHM0626t
DHM0ó317
DHM063I8

P ncks DřeD{hačen ATEN
Drldý ŠefuaHP PfoLianl DL380 c5
Dalovú sefld DI' 380
Ddírýý sedd DL 380

DHL{06320
DHM06422
DHMO6424
DHM06498

Daloýé 2ó1ÓhÓýac

DHM06500
DHM0ó501

DHM06542
DHM06548
DHMO7289

í

ařbeni

Ddlrýý senel HP ML 350
PňcoÝí sla í.e De T7400
Ddtoýt senet DL 380 G6
DdtoÝi se|aeř DL 380 G6

DdlNý seflď DL 380 G6
Datýi sedď HP ML 350 Gó
DiÍkDýébÓ|e ItP LefúIand
Ddroýú seNq HP ML 370 G6
Doloú serýer DL 380

DHM07290

Datoýú se el

19

D8M07372

oK]

20

DHM07113

Tiskárna
rhhýÚ Šefuď DL 380

2I

DHM07444
DHM07445

DaÍovúseder
Iraloýý sefuel

18

22
23

24
25
26

27

DHM0729l

DHM07446
DHMO7484

DHM07485
DHM07486
DHM07487

28

29
30

3l

DHM07758
DHM07745

Dafu,vú seflet

DL 380
DL 360

9l736,00
t)7 144,00

29.1t.2005
29.11.2005
29.4.2007

22,00
822,00
135 879,00
80 9t 1,00
8

i3)

29.11-2008
30 12 2008

260'00
219938,00
153 25 t,00

30.t2.2009
30.12.2M9
30.t2.2009
30.t2.2009
30 t0.20t0
30.12.2010
30.7.2011

30.7.201i

30720t1

ó8

153

4

380
380

380

30.12.20i2

l2t

380
380

30.12.2012
30 t2.2012

97
90

DaÍol,ý sen)er HP
Dalovú sedel HP

DL
DL

DL
Akliql Dnky ISCSI

126030,00

I6t 200,00

30.t2.2012

185

380p Gen,
380D Gen8

30.8.2014
30.8.2014

193

3800

30.8.2014

193

Gen'

30.8.2014

25

219 052,00
t43 770,00
92 347,00
162 489,00
97 521,00
87 030,00
) I0 250,00
80 630,00

DL
Iýllovú sedet DL
DoIt ýú seflu DL
Dolďi seDŤ DL
IhÍovú seÚď DL

Dolorú sefrel HP

25),M

t,00
t00057,00

)53

29.12.2011
29.9.20t 2
29.9.2012
29.9.2012
29.9.2012

DL 380

3

30 10 2(n7
30.t0.2007
30.)0.2007

193

394,00
386,00
572,00
000,00
909,00
909,00
909.00

] 2ó] 837'M
9 152 057,00

0)5t002128

c7,c703t75L

czc

7332062

CZC 733OPOW

MX 24Z0S3
sc218450282

sczcg222zw
sc2c9224054

sc7Í9474MPT
c7-t9180550
CZJO43Ol LZ
scz2l2303wv
scz212306Cy

CZII23ODZ3

ÁL]9045464

c22l4lOco3
C.7,22

I

6OJMW

c222080Rv5

C222I6NNW
C22247O7LM

c22247050F

c7221705OD

500]E82002FÁF598

CZ24]ó0sT4
CZ24I605T5
c724 t60576
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zařízení
Cóýka k

Eýid. čIlIo
2

J

DHM07342
DHM07343

DHM07347

4

J

DHM07349

Milaoýlnhá trdlo

-]e

I/ýšhí I'hotý

28.12.2011
28.12.2011
28 I2 20t I

Mifuoýl,ná ÍM - oslfM l,@e^kn
Mikrovl""á lras! - RB yytni Lholy
MifuoýInrá tř6a

-

28.12.2011

MíboýI",á nBa - yD olešná
MilŤoýl ká lř&sa - yD sance
Mik|oylnrá 1r6a - ,D Té icko

DHMO7351

8
9

DHM07352
DHM07353

MilrÓýlhhó lrdr - yD 7'emarice
Mikýrýlkhó baM - záýÓd I oŇo

DHMO7354

ý6a - záýod 2 Fňdek-MIslek
MillrÓýIhnó tfaÝ - Rs Hrubýně
Milďrýlnfu1bav - Rs slrré TěčhdnÓýice
Mibol,] rkj trasa - Rs Homi Bdešoý
M|kfovl"ná ÍBa - yD Moráýka

t5

DHM07703
DHM07704
DHM07705

I6

DHM07706

17

DHM0563

t

DHMOS99I

!9
20

DHM06143

22

DHMO6335

2l

DHM06l66

MilroýInfui tÍda - yD Sle^bi Hafla
MikÍoýlnná tfav - vD Kflžherk
yelinu

ďD sdkP)

yD TětlickÓ - řidícísýsÍén
vD sk^kÁ Hdth1 - ftdÍc{ ýslén

24

DHMO6I62

26
27

DHM06344

28

DHM07S17

DHM06396

29 DHM07675
30 DHMO76?8

3l

řídící

DHM06409

25

DHM07682

32
33 DHL{076,i6

I 036 327

494
t 30 967

154 453
146 089

yD sonce - I{anercvý sýs!én
RH MÓráýkd - konercýú sýstén
yD Mofu]Nka - kanélď|, ýstéfu

Klužbqk -

I|aroýd poýodlrovi syýél" ba yD o|ešná yarcý"ý poýodfuý sys|élh a IrD Těllicko yaÚyký poýodfu"ý systéll. a yD yyšníLho|)
yamyrrý poyodňový syslén na yD

28.t2.2011
29.6.2014
29.6-2014

zďnanice -

138

t96 07 t
146 089

175 952
130 967
144 801

161461

15 220
152 898

117

I U4 654
]33 ó]0

06t

I 197 552

235 248

159 407
280 669

29.6.2014

15 421
33 205

29.6.20)4
29.6.20t4

35 891
6 713

307 944

343 835

34 767

41480

25 797

29 6 20t4

12 2(n1

205 182

2 088 400

2 088 400

U0 2(n

29.t 1.2004
29_12.2005

386100

386100

29.12.2005
30 3'200ó
30 12 2007

523 500
484 085
3 602 056

523 500
484 085
3 602 056

30.t0.2u8

2 702 044

2 702 044

27.2.2006

2t 1423
190 765
263 584

450169

172

453 476

713 753
62ó 290
77 203

56 417

463 083

519 500

2l oóó

500 959

622 025

l3ó 034

606 6t I

742 645

l3t

482 210

29.12.2M7

yDslezsMHa a - kanercwsvslěn
WE jez Lholka - kaneroý syýén
yařoýlÍý poýodňoÚ syýén na yD

28.t2.20t1

15 122
1ó óó0

I

yD Kfu2berk - ildlcl s1'sÉn
yD oleŠhó - řÍdícísýslén
yD imni.é - řtdttt ýélh

|lryE Je2 Lholka ha odře k n ] 4'94 5 -

23

932 180

l

28.12.20t
28.12.2011

Mikloylnná

(\l' lo^,a.l..

354123

t5 t22
20 9

28 t2 20t I

7

DHM07702

t53 985
305 034

ts9s9

28.t 2.20t 1

DHMO7350

l3

138 074

2ó9121
3t8 201

Re1fa6laění slaníce

6

)2

15 911

35 9r3
35 922

29.12.2007
29.9.2008
29.4.2013

I

29 ó

20l4

29.6.2014

]

794

175 356

364 656

190765

77 203

29.6.20i4
29.6.20i4

8t4

I5t 233

1qto

Iu

21 73ó 148,00
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2
3

DrHM04672

4

DrEM048l0
D.HM048ll

5

DrHM04961

7

DtHM04962
DrHM04966

8
9

DtHM04968

ó

I0

1l

I2

l3
]J
16

I7

t9
20
21

22

23
24
2S
26

27
28
29
30
31

32
33

DflM04967
DflMos090
D.HM060l5

D.HM0ó347
D.HM06350
DtHM06466
DÍHM0ó506
DrHM06507
D.HM06ó06
DrHM06607
DÍHM0ó608
DrHM07155
D.HM07156

D.HMq7l57

DtHM07I58

D.HMO7159

D.HMq7160

D.HMq716l
D.HMq7l62

DňM07163
D.HMq7164

D.HMq7l65
DrHM07l66
D.HMO7167

28.2.2010
28.2.2010

30. .2010
30.11.2010

Nolebook HP ó550b

lanl + Ms windon'
ProRook 4530
EliteBook 8560
EliteBook 2560
PtoRook 6560
PtoRook 4530
PtoBook 4530
PfoBook 4540s

Úot"to* Ast]S
MÓlebook

Notebook
Notebook

Notebook
Nolebook
NolébÓrk
|Ýokbook

HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP

Notebooh HP PtoR@k 4540s
Notebook HP ProBook 4540s
No1ébÓok HP ProBook 4540s
Nokbook HP ProBook 4540s
Votebook HP PtoBook 4540s
vÓtebook HP P.oBook 4540s
Notebook HP ProB@k 4540s
Notebook HP PtoBook 4540s
Nokbook HP ProBook 4540s
Notebook HP PtoBook 4540s
vrtébÓÓk HP PřoBook 4540s
Notebook HP ProBook 4540s
Volebook ASUS UX3 11
Molebook

35

36

D.HMq7171

37

D.HMO7172

38
39
40

D.HMq7174
DrHM07345

42
43
45

D.HM,7346
DHM07475

DHMOTB3
DHM07732
DHM07643

3t.12.2010

NoÍebook ÁSUs ]008P

DrHM07l69
D.HMq7l70
D.HMq7I73

30.6.2010
30.11.2010

30.1t.2010
30.1).2010

DřHM07168

34

30'ó'20l0

Noíebook HP PloBook 6540b
ýolebook HP ProBook 6540b

Á
NolebÓrk Ásus UX3jÁ
r'tntehook ASUS UX3lA
Nolebook ÁSUs UX3)A
ÁsUS

UX3

]

31.5.20t 1

xp

30.9.201t
1.10.201t

3L1.2012

554

20 950
22 813
38 676
38 67ó
20 725
20 725

20 725

909
r8 490
9

31.12.2012

i).12.2012
3r.12.2012
31 12.2012
31.12.2012
31.12.2012

SCNT IO39OCM2

SCNUO4]OBM3

scNU1390B3S
ÁÁoL4s]86297
cNU] ]ó2780

cw)36lro7

17 408

3t 12.2012

scNDo4l1c90
scND141tc34

óRN0ÁS025897

31.5.20)2

3r.12.2012

scNDo230D85

scND0t23MC2

33 223
t5 237

3t 5.20t 2
31.5.2012
31.12.2012

SCI\A945 1S 10

.scl{u9lj1ssN

t1740

28 570
22 970
21 3ó8

31.3.2012
31.3.2012

l7

408
14 859
14 859

t1859

t4
t4

859
859

14 859

t4 859

t4

859

CNÚ1520ss]

5CBl5l0lT7

CNIJ202lUB
5CB20862TG
CNU2OTOOK]
CNU2OTOOKT

2CE2443398
2CF2143397
2C8244339v
2CE2443397
2CE2443395
2CF2443398
2C8244338v
2CE244338W

)4 859

r.t2.2012
L12.2012

11 859

I4 859

2CE2443387

31.12.2012

14 859
t4 859
28 ó04

2CE24433RY

3

3

31.12.2012

28

3).)2.2012

28

6U

2CE24433BN
CBNOCI2I358O45B
CBNOCJ2I 3 209458
CRNOCJ2I3O8945H
CBNOCJ2 I 306845 E

31.12_2012

28 604
28 ó04

cRNOCJ2t305345D

31.12.20t2

3t.12.2012
3t.t2.2012

Notebook ÁSUS UX31Á
|'Irlebook HP Enýý 6-1020

3t.12.2012
31 12.2012

volélýbk Ásus UX3 1A
Nokbook Asus UX3]Á
Měřiě ialačn{ch odporů
A,alÝálor stě BK - ELCOM

3L1.2013
30.12.20)2

Te,nÓýaí ko era FLIR
nn,hiDafu etická dalasoúa !!;l

t4

I4 554

31.1.20)3

30.12.2013

30.7.2014
30.12.2013

28

6U

óu

16 835

28 590
28 59{)

t20 394
495 000
126 33ó
ó08 375
2 200 ó32

cBN(t.r2 1 3060458

CND233O]L4
cBNOC.r279224466

.BNOC)27899746R
sčl70202Hh'l,č5u]04
l35l-24-003
64506318

t3Mlt

215
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Piíloha ě. 10 d) - Laboratorní přistroje
TW
ltnolnosln

nofuoýn

2
3

DIIMO744O

5

DHM07756

í

sP.lnoň.b

sé

Kapa l i n oÝý

sp.l1ŤoneL
c h řon al %ruI s

4, a ý-ó l of

ofa ic q

i

ý& atý h

4cil.nl nq4Á Gc lot
tcP

-

cN10809066:

Ms 820 yÁNÁN

LTX Uniqu.

29 4 2004

:

t/ RLíN

2 ó99

60ó

LC.MS

30.8.20i2

4 422 943

LIX Uri.rue

30.t2-2012

472 400
I UA 000

FORMACS

30.8.20t4

us80818598

1 908 237

,0 5.|3 Ixó

IOC

14240: TN 14192

ace

,9r

Kooperativa

o

l6r

VIENNA INSUR^NCE GROUP

Pro avot laKY le

, 1. INFORMACE

ottÁs

á\

\9'

2.

čÍMsE

po[šrĚHÍŘÍoÍ

(dáLe jen Óč.n.rý t{koÍúo'
Pojistná smtouva 9e řtd{ českýň p.ávem' Poiištěí( se ř1dí ákonem čÍsto892ou sb'' občlnskýn ákoníkem
.oji.tnou smtouvou3 vŠeob€Cnýhi a zvllštntmi poJBtnyňr podmínlamr Wedeným! v polrshé smtouvé PolrstíépodmínkY Fou soJčástí
polua l'r" poilltné pod.inky obdÉeya v.leltloírké podobé (na cD) . laro fom. Vám n€whďule' múžeť€ o jel(h
poj,'tne
'-to'w
tl roopeEtlvy' Po'istné podňÍnky jsou Vám rcWěž k dispozíci na sw'looP'cz
páaa"t it",l-iotlu áu.t'ooni.
[iiiJ"""

"",a

E|
El

"'t

"

PotIšTĚNÍyzNIKA
a xov l nK ZANIKÁ
3. KDY

přesď čal
Pojištěn{ vzniká v ok.mžiku u.čenéň dat.m a časeň' kteď ie uvedený W smiouvě Jako Počátek pojištěňt Nén{-ti uveden
po,tštěn1dnem
poiistné
uveden'
vznilá
tento
de.
pojÍstné
néní'ti
v
smLouvě
smtouvěi
poJištěn{
Úvédeným
v
po'čátku Poíštění'vuntká
dneň
;ástedujicÍm po dni lravření pojistné smtouvy' PoJistná smtou% se uzavt.á na dobu lrčitou nebo nélrčitou'

Ňrtlii ioi. -.*n."t ' air'iaú,
v poí*'a .nL!va, po'&trý<h
PoPlanY

HL{núň dúvody ánrru Poitltan(

PithÉd i. !Y.d.n

v

totíto .láňku . dál.

podmlňtácň l v obLn'kah

'.'rchr

Pojistné dob\a
'.oU:
zánik poji5tného 24mu či pojútného neb€zp€č!
'> zánik polištěné píávnické osoby bez přávního nástupcei
oznámení lňěíY vbstnictv'i poJGtěné v&!

'llontb.

v

čuncíó l .

5

d.t podrcbn.

ní& . kt.rr

'Fu

} uptYnutl

'Poiratan( úl. r;ňaa

i.ko nart d.r p.odr.n( . Pt <énúň poit*néha v t'ko{aň PřÍ'.dě rraň-D|Lm. upoň{ík!' E kt ré
'rrt;ú
t i.PLi.Í'{ dtužíahopoit5tného. l.ÍúttPoitltna aPt ano .nt Ý tÁto dod.tďn{ thóta' Poitltění b.' d.|šho
ur;ín. dod.t.čn thú.tu
,, Ítkn. Ťuto thůtÚ ňďné dohodo! př.d i.iúň ÚplYnutín pÉdlooít'

'.

Informace pro zájemce o poji'štění

<L
\

+.

v

nrÝcx pŘÍpnogcH

raÚŽrrre polIŠTĚNÍVYPovĚoĚT

no4tftfnt ie rnofn\
vyPor,ědat

/

dne uzevtenÍ poI'lné smLouv\4 poÍštéÍí
2nÚ ne uptr{utth osňtdeňn{ Výpovědn dobv'
dniláždéhÓ poJistného obdob(lde_h o poiišťěnt 5 běž.ým PoJi'tnýmiťaio výpovéď nuí být
druhé 9tr.ně dor!čénanelméně šesttýdnů přéd ko.cem polistného období v opačnémpípadě poíštění
2anikn. až k€ kon.i polístného obdobÍ' pro které bÉtáto šestitýdé.n( výPovědn{ doba dodž.nai
> do třú měd(l1 ode dn€ oznámenÍ Ernku
Po'tstné událom poíšťoměipoíštěnízanikne UpLynut1m měsíčn{

' do dvou ňé9lcůodě

'

k oostedn(mu

PoJtšťofr. ňúžedále pojištěn1 vYPovědět bez výpovědní doby v přtpádě' že Vy nébo pojtštěňý poruš(té svou povúnolt oz.ánit nám ŽvÉení

t

MůŽETE oD PotrsTNÉ sMLouVY
o DSTOUPIT
5. KDY

odrtouÉt
Íiúž€te'

t

A

\
\
,/
/

pokud bvchom nepravďvě či neúptně zotlPověděLí vaš€ písemné dotáry v souvislosti s !2.VlrántÍn poístné
smtouvy či dohody o její zména nebo Vás neup@ordli ne neýovnato'ti men nebí'eným pojištění'n á váši'Íi
požadavky' v těchto přÍPáde.h mútéte od sňtouvy ďstoupi't do dvou měícúodé dn€' kdy
lste 9e o porušení
pofunosH doeédělň $ o něm ňÚét do2věd&'

od pojistné smlouvy uavřené mimo naše obchodn1 prostory múžeteod9tolPtt' pokud l'te smLouv! sJednat Jako spotřebtté| . to vé
l}útě 14 dnú od Jejího uzať€n!

PojíštoÝn. mo'e od pojistné smtouvy

č1 dohody o JěJí změně odstouptt, pokud Jsté vy nebo poJÍštěný zodpovědět nepr.vdívě či
néúplně našě p{semné dot 2y v so!ústolti s uavÍlánÍm poJBtné lmLouvy či dohody o
změně, pokud bychoň při pEvriivéň
á úplnén Žďpovězení takových dotazú polístnou
či dohodu o
rměně neuzavřeL! odstolpéní ýáó mus{mé doručtt
'mLouv! o Porušén( poýinnost( či se 'eí
neJPorděJi do dvou měsícú od. dne' kdy
3é dozvěděLi
o něm muséti doaědět.
'eí

'sme

odstolpením sé polííná smLouvá

í

č1 dohoda o lelí změně od počátktJ ruš( á stEny
ň!sí vÍáttt vešlerá postytnutá ptněn( Potud lsňe od
pojistné smtouvy č1dohodly o její změně od9touP1tlňy' máme pdvo zaPočct nákl'dy spojénése Eňiken á spdvou

í

Pojištěňí

zPŮsoBEM
PLATÍTE PolIsTNÉ
'AKÝM
6. KDY A

jako běžnénebo iednorá2ové' Běr.é pojist.é se plát( pÉVidetně a
iednott1ýá pÓjistná období zPnvtdtá po ceLou dobu
tpání poFštění 5 tím' že déLk. Po'Ístného období je dohodňuta v po'istné smlouvě' Jednoá2ové po'tstné se pbí 2e .eLou dobu' n. herou
'ednáýá
Pojistné se

byLo poJištěn( sJednáno' výš€ po'irťného j€ ÝždV uvedená v poJistné smtouv{ e JehÓ 3plátno't v€
u běžnéhopojtstného je pak vždy uÝ.dená Výše poiilt.ého za jedno pojrstné období'

všeobecných poJistnýCh podmínkách;

Po'lstné 12é plátit zeimén. převodem z bankovního účtuGřtká2 k úhladě' tŘaLý přú.2 nebo gouhtas s inkeseň - sINa' poštovd polká2kou'
prostř€dnidvÚn sIPo nebo pLtebn{ch termtnáto e bánkomatů bank' s nimu ňámé uzavřenou dohodu o tohto způsobÚ
Pbté ní pojistné h o
(€ích se'i.ň wéřejňuJeme na svkh rebových stÉnká.h ww'kooP'c'' nenÍli polístnou snLowou někteď,púsob vyLoučen.

/- .
7. lAK NAHLÁSIT
(K'l
póilsnou uDÁLosT
Pojistnou ldáLost je tř€ba

pojistiteti oznáňít bez zbytečného odktadÚ

Na kteÉňkoLtv našen obchodním
>

'

ňlstě'

NA:NFOLINCE aa4r 105 105
PÍSEMNĚ NA ADRE5u:
Kooperativa poíštovná' á' s',Vienna Insura.ce Group
centrum 2áká2ni.ké podpory
směiská 634

' PRosTŘEoNtcMM

W.l!o!Í:

ná

íěkte.ý z nce uvedenÝch kontaltú:

.

?

Í i11ts-r'r"fJii'ŠYlil

PotIsTNÉHo PLNĚNÍ

ptnan!tj' od
Vú!éDolrstného otnění se odviji od sjednané holn1hEnÉe

po]r*ného ptněnLnebo polrstné lástký Llornt hrant'ep[něn{
poonÍnláih ]gLr poilštěnt
-'"a'""" " "í'lu!ný!h Potisťných

lnttu

t''"l'"
#it*+ ,p*n*e pip"á" l"
'l'á
'.il""i'i;..
''"'*ia?i'"'"]'"'!řLi
i;fi;;;ffiil;;;;;ji"pógtnepr"jnr'r-ueipi"jh;outúbÉerňalďlu'rtérýwnlktvdúJl.dkupolt9tréudáLosti'

9.lAK NAKLÁDÁME
s vašrmI osogxÍMl úDAII
v'ré Ósob.{ údde zDÉcoýáváme po!Že

na

álbdě

zákone nebo

s Vaš{m

souhbsem' zpÉ'ováýáňe olob

změně a přt plnént práv
ffi.' řJn#ilň-Ř; ariJ rd.rrrr o uz*ren poÍstné rňtouw nebo al€'Ípňimenl'
adresY' rooneno
v
rczýhL
ováváme
zpÉ(
Jnéná
a;;'no5ťÍ,poijstné smrouvy o\obni úd.lé
nezbYtnýCh pro_ptněnt
iiř'"lli"_*l"l""i' ':a.lo Ýašem.dr*otni,n stauu.popř' dat!ích ďob1khl]dá]ů
zp.ra'o!ávámé rcvne2osoo

táké osobní úd.ie

zpřacováváme

;;irhé

v někteďch" pňpadéch (,.lmená Šlupinovépoi\tnésmlouw)

'ňLouw
ld;té,ktelénánoprávněně' resp

na

!áll'dě Vášeho9oLhta'U' předalJiný lprávce

(napr 2

pdv a Potrnolt(
v:{. ó.Óbnt údáE zDÉcováváme a účelemvýl onu oo'Lš(ova'í činnostL zejňén' výl onu
a
plíění
dozorcVý'h
Dožádavkú
poti.tný.r'
á
,alLost(
r"*nt
*H;;;-ň;';;;il;tltut
nerDytneF
it'vu zoÉcováváme pouze v rc''ahu'lných
it|iit t' oalno ii,Li"e ,:aa" týlGjÍcÍse VaŠehozdÉvnrnlhó
ho souhlá'3u' kteď
zt{ášt
íá
polBtné
při
udáLosti
tildoáct
nebo
aaL
.)"
"i"a.á*t ".iot"lr'"
hllleni polrstné udrtost!
a"t'znilu í'bo'kládě
l]'i."Jj,i'řJ'"i

K|akómu účclu
a lak dlouho
o.obní údaié
zPráaováváme

pojtstná !ňlouva'
'a.*t'"ir'"
'.iJ"'v'
'jJjn'' ""l.'i.l
proadech
dobrovorr'é' ávšaý nutné k toňu'
;;ňili;:_",'Ň:i;i;;ú
F've *ech
'bYaby na zanáoe VYltéoyu
''.
plošetřená
ádně
mohl'
být
pÓJtstná
událo't
u'.w"n"'."sp' t tomu' áby

.olú wt

'

tohoto š;tfeni mohto bÝt wpllceno Poli'tné plněn!
r*p' po détídobL'
po ootu tryánt prrv a povlnrostÍ z pÓFstné
'ňLoJ!Y'
pokld tonězbýtné podté pliíu{nýó pávních predolsú'

ff;;;;i;;;;;;;"á;me
ie

vlfu osobní údaié'vč.tnépÍostředků etektrcrické
Frnánén{ 9kuoúv české

)

'iil:1|Jil;riu;illJl_t',.
'pohtelnY
iá
wmežeňe z daťábáze

patřícÍm do skuPiny Vtenna InsuÉncě Gloup

e s'

ovn

""pi"l""
pouívané pro ',marletin8ové

tovněž pouxváme' ábvchom vá! hohLt

Zaú.é!emnabÍdkYsluž'bčiJinýchoD(hodnicl'

'.#;;;;iii;;;;iJ,ti"J""u.a"ru.''
sii'ůii,iilii"íl" ";;u"i údale přéd.t rovněž osobám

ob.hodn{ tdě!.ní

Předáván{
osobní<h údaiů

komunÚ€ce,

'" 't'to
účetv

ú'eLem osL*ovánt' a mv v'še olobnr

údal'

o<ĎbnÍůdáE2oEcováváme$mneboprstřednrtúmoověř€nÝ.hzpB<oýJtetúvevte<npřÍPaoecl.PřEnédbáme
áxoE
., ti
l"L" acno"lnv *ectr.ry po{nnolt\ které 9Prá6 zoB'ďátetů! Plvnou z€

,id-j "t"
: ;bv bvt subjeh

)

Monttoňng
teléíontké
koňunikaca
váš. přáva
v souvislosti
3 osobnímt úd.it

)

ňWa

9

a

nlm oosr.*ul

sLuluv v souwto9tr s plněnírn zátonÍrych a

a

á9tíenčni.hnebo.rtemí.h LtlQtdaanichslu'eb)'

poitštováct či.noŠttá datlich činno5tíwňezenÝch ákoneň o poji'íďnicM
v róJvr\tosti
pouňl' >E]nP
'výkonem
mů'.ménahévai oňChoí i odchon teLéfonnÍ hovory ía aúovýÍ7nama tento zámam
Úcet4m ocnrany
a
býl!'Y!Žit
horcru
mĎŽe
záznam
-"r'"'.*t'.o"ai mlkvtovateLé asisten(nkh 9Lužeb'
č1jinémřÍ'ení'
Jako důkazoí prostředek v soldnlm' spéÝnim
"l;ffi;ř;"]fi;;;;;;'';i;;;;ejména
p"'kvtovat;l stužeb' W nebo někte'ý z oolišléíých

í;ň;ili;:i;ii'l'il;''

j5ou o vašj Ósobé
v ótíÓádě' le mát. lAlem o pos\ÉnJttrnfomace o ošoo'{ch úda'Í('l'teÍé
'ptácovávánv'
1vÝš''
v
prcdoručďán{
uwd9né
l"*lltum nas oroslm na adr.re
tpřeýé'
ŽPŽcovánl
na
úl't
'unl'U
s
ohtedem
]erh
v;a;"'."'"( údal.'ltelérpl'covávame' Fou

ilffi;";ň;ň;;

)

'
osobnuo
údaiúCháněn před n@Plávnéným asáhovánún do loukroňého a

9oul'du práýntn předpi9y !p.v!Ík(m
illlil;{;:;;;;;i^ .;'i.*p'nw rcvn+I trett' orcurm poi'štovm
"
daLšÍm z!B(Mťetnm' kteří.
arcorr
;;;:;ňiá l;;J;;"íši*niáa' zeimoa Č*le smfuvnt(h práv ooÝi'no9tl
(např poskYtoEreUŤ

húletesen.násobáhtseŽádostiowsvětlP

n€bo9ežádoít(ood'lráněnitohotostavulnaprotolovan\

budem' bezodktldné řešit se svoJ ládďrr
hknd;.é osobnÍch úda) ' van
řvJ;i;;;';;;ň;i
'ádost Pplt sochoB 2Z Vo o0 Píáha 7
""bo ná ochrnuosobnkh údalů se sGteň
!- _i,-"
*útád
',l -li "r'*",
qlránlá(h Ý!wkrÓ''
i"i,.l"i]"r.'ri"t.t*.
wl']rci !e *hÉ'ý Óiob'úh úoa)ú n4dete na n'šich w'bovÝ(h

Informace pro zájemce o poji.štění

,l--

10. rAK A KAM nnŮŽrre

'((otl poónr srÍŽHosr
ť.když'Nfun

Pro!'!.h!.n(ryřo.iírtonoittvbrdopďla4ťn.dÍ.tovitstÍam*n..d'$uprod.ruaotln(Př{P.Ú*MM{roYou'dř..!
!v.d.mu v dántu l vÍL.
podána Ústně' ie o ní PořÉoúílzí.m. stEno.t! vyřízuJeňe v co ňéJkrátšímtďmínu s t{m, že lelí pti'etí vám vždy do
Pokud Je
'tížnost dnú pótvlďňe a nástedně vás pGemně sěznámíme 5 výst€dlém šetřen{'
deseti pňcoÚth
sé stížnostmi j€ rcvněž možnése obEcet ía Čestou nárcdní b.nku, která p!r( funkd dohLedo v pojištovníctví
Podáním stíŽnost{ není dotaeno Vaše právo Óbráttl s€ ná !oud.

+

\l

,9i

Kooperativa

P-52ď14

VIENNA INSURANCE GROUP

ooonrrovÉpolrsrnÉ poonnÍHrv
pno potršrĚlÍnospooÁŘsrcÝcn nrzrr
upřesňují Připadně vYm€zuji
Násteduj1ct doLožky ztěchto dodatkových pojistných Podmínek rozšinJjí'

ustanovení zvtáštn1ch

pojistných podmínék.

Doložk.oozlot.Př€déps.nózpů3obYz.b.'péčeníPoltštěnÝ.hYě.í(netýkásefinančnÍchprostředkůacennýchPředmětů)
(1401)

1' Tato

;;ř;

vécíploti lrádeži s'Překonáním překážky' vandattsmu á
doLožka stanoví požadováné způsoby zabezpečeni poitšténých
! stanoví odpovidalíci timtty poiistného PlněnÍ'
l.zoo/r+
zcc
na
u1einini
návaznosti
prtp"a".r' proh toupeži v

];;il;il;óil"i

r;r"i"l-t *u"

" """a""v.r,

zpi]soby zabezpečení věct sLo'lž{ci ptovo?U

po

"'*"ii

jištěnéh

provoa]

d|'€

zPP P4ooÁ4

s doLožkou DPR1o9 stánovÍ požadované

nastane z příčÍny
této pojistné smiouvy je pojtstné PLněni Pro každou pojrstnou udáLost' která
pojistného
t".utovaným timi.tem
PLnění (dáté jen
"i"dnání
*"a"L.."
ňi;i;;;i;"k;;;i;pi"'lizlv
Tento
vandatismu'
"Juá
překážky
nebo
překonán{m
proti
s
krádeži
lppll') ňÓ.ll. Škuteanéhozabe2Dečeni pojištěných věC{
phont uvedenl v pojistné smlouvě pto pojišténévé.i a pojisťná í€bezPečí'

z'
_

i'"'_"r'ilá" i"'ii"a

lil"i"i.."ii-lt"ň

:'J,i.;;'"řoi, ;;"ši ;iŘ s"á"!"íh.iú
nebo vard.tismeml náslédnÝm pieřUš€nim provozu
ffi;;;jě;;ň,;ý;i;drbiti'"astatv.r' rrldeii s piekonáním PřekáŽky
phéníz obou dtUhů pojištěnt
i"i,"!i""'ir,i'."il'*"v L'.!t po'ist;ého PLnění p;dLe s}uté.nlho zabezpečént hotní hranici
(v součtu)'

obecné požldávky na způtobY zabe'P€čéní Po'tštěných věc{
a zábe,pečení
u aou pojt.tné t]dálosti byly v závistosti na požadováném způíobt' uložení
"uy
'"l'stit'
přiPadě
po]lttěných véci v konkrétním
a) uzávíraci a uzamykacÍ me.hanismy funlční'
jsou otevíratetné zvenčí'i uzamč€ny'
;j
i'"" "l"j,wL.t'v' *onLtlv aj'' zevnitř uŽavřeny, a pokud
a
Uzámč€
n
y'
řádně
uzavřeny
dveřé' vrat., vstupy, vjezdy apod.
j) ostatni otvory o vettlosti 600 cm'z a větši zevnitř Žn€průchodněny'
. t{tňový tY'tán (PzTs, dřtve Ezs) fuíkřn{ a v€ stavu střežen{"
p"pú.l"w
'lu-e"t"v.cÍ
"í lchránkY . tÍ.'ory
řádně uzavř€ny a uzamčény'

i-l';;išiil;;;;"*;
o

;ffi;ř;;i;a,l;k"

o

póLtrd iŠÓU kttČe od dveř{ a vstupŮ uLoŽeny v místě Pojištění, Ve kterém jsou uloženy pojištěné věcl' musí být tÉo ktíče
i;".oiu'mbo schrrnce' nebo v uzávřéném Prostoru' který má shodné nebo
řádně uzávřen a U'zaÍnč€n
s Uzavřenými prostory' jejtchž kLíčejsou v něm utož€ny' Mus{ bÝt
případě
musí být tyto kLíč€
"*nánt
V
opačném
vlátnice).
']"t"'**"t'""
""ili
G+i' n"p}"iáio ou'ur'ou"nl
;!i;
jlou
poitŠténé
věci
utoženy'
mlmo misto oojištěnt' ve lt€rém
''lrr.nv
Ě*',t"!*vi"!'l""ánY) v tomtéžmistě poj'šlén{' ve ktelém isot] pojiŠtěnévěci ulož€ny'
5.
k
"]ňt
a zabezpečent poji'štěných věťípodte jejich charaktelu a hodnoty vztahujic( se iédnottivým
6. ij"a'
"L"z""i
4'
l'
až
""j"á""r"
Limitú;
otněni ooiistiteté jsou Uvedeny v nástedutícich tabuttá'h

;ř#;řil;;:";;';;"i""oř" "',.iJ"l.
ň:ř.il;";'ÍÉ.i;"J*r'*
iiá:i i..'lJ;;í'-j;.'i
ii

Neditnou součástitéto dotožky je ýýLtád pojmů t]v€dený

1.
8.

v

doldce Doz105'

lsoby,;b,i"í movité llřízeni l

)ll.*-li."! "á.."
.r."';lÁ
,lméléLké'historicté nebo sbéÍatetstéhodnotyá
p"u":uii poiistl"e

9.

"ó.i
ilil
ffiÍ':'d;;;

Wbávenl cin predméty UŽiEné' ci'7i piedtněty

dokument'ce'

;řlň"trJ '"ú""i; motorovéio voídlá, wniká po'ištěnémuprávo na ptněnÍ pouze v Případě'
n;kud Bou sou(asně sDtněnv násteduii(í podminky
méto u'zavřená okn' a méto Pevnou
5;_"ffi; ";;'il;ri"i uvi" árij*t "acj*"' byLo uzamčeno'
'stře(hu' nebo byto
prostoru a nebyto zvnějšk] vidttetné'
v
zavazadtovém
škody umistáno
a"|J
;i ;;iě;;;;;i;il
o

'

'*rl"

umÍstěno v uŽamč€né přtruční schránc€

it"a]

*iu'

vozidlá'

p..l"-ieLně v době od e'm aá zz'oo loa'; ustanovení tohoto

Vozidto odstaveno v uzamčené garáži nebo na hlídaném parkoúštt'

PÍsm€ne néptatí'Pokud byLo motorové

Po|tštěné věGt utož€né v lzavř.ném Prostořu tYp'J IA'"
překážky a vandatismu' zpŮsob zabézpečeni
Tábutta č.1oaLšípožadavky na způsoby zabezPečen{ prcti krádežt s_překonáním
rÓvněž oLátí Dro věci sLoužtc

h'-&"áíú *diÍalň( ř

;ív*'b.'io.M
A1
A2

do 20 mO
do 50 OOO

dvéř€

|

balnó

oodatlová poístná @dmínkY 9ro poiíaténihosFdáfuký.h rink p.520Á4
..,

PoeddúiíÝmtňÚnab{:pólobŽ.b€'!"č.n(urYŤ.natitioíiiň'''.,|'

-

b.zp.č.o3tn( ús.c( ..bo
ámék s b.'eatstn( cútndrt.ko! vlo'ko!
A3

do too mO
_

zam€l

r

b.2pďnodní .yttňdřt.tou vloakou .

b.tP.čr..t n

tová.'Ún n.bo

zámek 9 b.'p.čnctn( .Yllndřtclou vloatou a současně ot€vÍEtetná funlční mřÍ'
nebo funtčd rcLt. Řho
_

dv'

b.alndtí

vtr..{

lnkv

Eb.'m!.rí oEtkLŇ.h ěl.tl dwří
do:rco 0q)
_

b.'p.anďtttt uEňYlo<( tY'tam rebo
záň.k s b.'P.6o.tr{ qltndřLkou vbllou

t.b.tp.amt
A5

do

pBtLnýó

a současně

otevtBtetná ftlnkčn( Eř{'

t.chňtclď.h ot6řů s PLehÓu

čátt{ ok.n' dv.ř{ a

'tíÝd'

!00 olx'

b.'r.čn6t!í uanYlo.( sY.tóň á 9oučásně přG:wÝ b.rp.anct ámk rebo
b.'!.an6tnt
tř{bodový t!e@ý .án.&
'eóo b.zr.čr$tnúnuaEYL.ún
'ín'rczvoro!Ý uzávěr dveřÍ ovlád.ný
_ ňin' třlbodovÝ
-

_

dveře

TzrsGŽš)A6

do 1

b.tp.čňoíd !'.myk.Í .v.tÍň a

'oučasňě

otev.Íratetná

ítlntčn(mř(l.ebo

b.rp.an6tn( oamyk cí Jy*am
Šisnáb na ákustický hlásič

OOO OOO
_

b.'p.anBtní u9mvL.{ ly'tafr

a

louča5ně

př(&Úý b.rp.čňo.t'í
Řbo
'aň.k

b.tp.aň6tn( irtn. tř{b.doď rcEďový ám.l rebo

. min' tříbodový lozÉ.ový ÚŽávěr dwří ovl.ádaíý b.'p.an.ttnín uEňyL.tn

ab.P.č.n( P.o.lLnÝ.h ča't( ok
_

fÚňkan( mř{x ňebo fuňkan( rct tou n.bo

b.Želň6tňún D3kL

t..hňtckýd' Ót6ř0

s pLochou

'tď.h

m v k

signáL! n. aklstický htásič n.bo
střéžen]ednočtennou Ívd<tou
'

tMt

do3O@O@

dwí a

tePor( odolrosti min' P3A
_ PzŤs (dřív. Ezs) s ptášťorcu a prosto.owu ochranou 5 vt{edením poptichového
_

PZTS (Ezs)/ostcha

n'

6tr.hou

dveí oludaný b.Žp.čňostnúÍUDňt*.Clrn sYstémm *bo
.yttéň á so!časně b.rp.čn6t mtn. třlbodoÚ
b.zp.čn6tn{
uŽ'ňYká.{
'
óÍoróvý úm.k (ptatÍ jen prc bezpečnostní dveře pře*aEné z pLnýlh dEřo n.óo
_ mln' třÍbodový rorrcrcvý uzávěí dwřÍ ov'ládaný b..P.čn6ttín u2íyk'cí'ň
vÍcebodový uráVěl

*taň.ň
PZTS

Aa

Gz9/osÍ.ha

(obti lén orc bezlečnostní dveře ořestawné z olnÝch dveřo

PzTs (dř1ve Ez9 min' E stupni zabézpečoí3 s Ptášto@u á PlostorovoÚ
ochEnou s vwedenÍm popbchového si8ňáb do Ppc (dříve Pco) nébo do nrkt
. mpř.{ržtt.U tblbou n bo
- tMLe stfužen iednočLennou fv.lGkou 6tt.hou doorc!ázenou 3luž.bíúnoth
-

do 10 O@ O0O

Eb.tp.č.n( Pr$lL!ý<h čá.t( ok
_

'tný.h

katerorii odotnosti mú. P4A
'.'lL!íh
. pzTs (dříw Ezs)
mú' w stupni zaberpéčení3 s pllštoÉ!. prostorcWu
ochnnou s wedeňÍm popl'chového lignátu do PPc (díve Pco) nebo
' tMte střéžen dvoučtennou ÍYtt tou o5tdhou
.

PZTS (EZs)/ostreha

f!ňkan( mřtží ňebo ítJňtčn(.oLtou nebo

b.'

t .hňt kýó otsrú s Plochou

n' dv.ř( á

aň6tnún

v

IndivúUálně ujédnáný zposob zabe2pečení
v přípádě' že v poiistné smlouvě ňent individuáln( zpúsob zabezpečení ujédnán' pt
zab€zoečéní oro ltmlt loiGtného Dlnění do 10 00o 00o Kč'

tí poladavkY

ná zPůsob

J

ood:tkové poi(nó podnííkv prÓ poitštln1 hor podářských r]ák P.52o{4

LPPu _ maximátn{ kumutovaný ttmit Pojistného ptněni pro lGždou pojistnou udátost' kt€rá nastane z příčinykrádeže
překo.áním překážky nébo Vandatismu' V přÍpadě pojistnýCh udátostí nastatých krádeží s překonánim přékážky nébo
v:ndatlsmem a nástedným přeruš€ním provozu je uvedený kumutovaný timit po'istného pLnění podte skut€čného zabezpečení
')

5

horní hlanicí ptněniz obou druhů poiištění (v sou&u).

Poiištěíévěct ulož€né

Y uzevřeném

přostořu tyPu uBr.

č.2 D3Lší požadavky na způsoby zab€zp€č€ní ploti krádežt s překonáním překážky á vandátismu, způsob zabézpečéní
rÓvněž ĎLátí ÓřÓ věci slÓUží.í brovozu Ďoiištěného Ve smvstu ZPP

T.butk.

Bt
BZ

do 20 0OO
do 50 O0O

b.2p.čnBtí(viŠ.c('ebo
áňek Šb.Dďň6tn( ďllndřlďo! vto'kd
83

do 1@ 000
_

r

bdp.čn6tií(Yttndrtctou vložkq. b.4.čn6tnínkw{nín o.óo

'aň.k b€2pďíGtn( .yltndřtdGu vló'kd

. Žámek s

nebo funkčn( rcLt.
_

dva

Ebo

a sooča'ně

'unkčnÍ

b.z!.čndtn( vtí.{ tá ký

t

zabezpečeníprcskténfth částÍ ok n' dv.ří a

a4

do 3OO

@

B3

dó qx)

l'I'

oteúÉtehá

ň'lt

Chnt(ký.h otrcřú s pLochou

'tnÝ.h

b.'P.čnctn( u'.ňyk .( .v.tain a

současně otevíBtetná funkčd mř{ž nebo

-b.'P.čn6tní uaMyk.G( 5yštéňa sÓUčásňě př(dámý b.'p.čn6tn(
'ámk
a soÚčasně oteúntel'á funtčd{ nřa nebo fuňkční.ol't rebo
b.'P.čnctn( mtň. t'íbod.Ú rc{ďoÚ á k a součalně otev.úateLná furlční
ňří' nébo funkč r.Lt n.óo
_ mú' tříbodoýý lozvorcvý urávěl dvéř( ovládaný b.'p.an6tnlrn U'.myl.<{n
sBtam.m á ŠoučasněotéVíráteliá Ílnkčmří' n€bo funka rct t
_

ha

b.tp.čňo.t !amyká.( .yttaň a

současně otevÍŘtetňá funtčn( mř{ž nebo

Pars (Ezs)
85

n.d 500

(!o

PzTs (dřÍve Ezs) s plášťowu a prcstorovou ochranou s vyledénún PopLchov{ho
<1'.áb ná aklsti.ký hlásř
Indivúuátně ujednaný zpúsb zabezpečení
v přÍpadě' že v poiistné smLouvě není údiúduálníŽpúsob zeb.zpečenÍulédnán' ptat( pož.dávky ía zpúsob

zabézĎéčéntDro tihit Dojistného Dlrění do 50o 00o Xč'
LPPU _ maximátni kumuLováný timit poiistného ptněn{ pro každou pojistnou udátost' která nastane z píčinykrád€že
s překonáním překážky nebo Vandatismu- V případě pojistných udáLostí nastaLých krádeá s př€konáním př€kážky n€bo
vandatismem a následným Přerušením provoz! j€ uvedený kumutovaný timit pojistného ptnění podt€ skutečného zabezp€č€ní

horní hranicí ptnění z obou druhů pojištění (v souftu)'

poitštěnévěGt utožtíév u..vřeném pro.toř! typu

''c"

proti krádeži s překonántm překážky a vandatismu' zpúsob zabezp€čení
T.butta č. 3 Datšípožadavky na způsoby zabézpečeíí
rovněž

rově€istoužící

ZPP P-Lco/lt+

Doddkové pojistnó podňtnky pÍo po]1šténíhÓsrdářllý.h

P.52oÁ4

""1

pož.do,e!9íÚtrúln( aioln''áŮaigbí larř.naňá'ostoru

rÁd

_

b.zp.čío.tiíÚaňyk .í rystaň

_ Žámek s

n.bo

b.4.čňo'tíícítndíďoÚ vl,ožk4 a

z.b.tp.a.írÍ pro.k!.nýď aá.tí ot n' dEř(
PzŤs {Ezs)

c5

řlíl

do IOO OOO

Pzls

a

rcučasně oteúÉtetná íun&čn{hříl nebo

itný.t'

t ód.ký!h otrcrů s pLochou větli

(dř(ve Ezs) s ptášťovou a prostorcWu ochranou

s

vywdeníň popLchového signátu

b.'P.čn6t uanYL..í 5ystóň a souč.sně Příd.vný b.'Pčň..tn(
'am.k
b.4.anBtíÍ
třGodorý rce@ý áE.k n€bo

než
ná

n.bo

mir' trilodový 'ín.
roerc!Ý uzávěr &eří ovtádaný b.'p.čňo.i ň !r.n'yt.dň .y!támň fubo
b.'man*tn{ UzmvL.í lstam . Šouř'sně otefu'téLná funkó'( mřo nébo ÍunkÉíbLt
PZTS (EZS)

c6

PzTs (dříve Ezs)

5 pLášlovou a prcstorovou ochranou
ppc (dř(re Pco] nébo do ntGt.. ň.Óř.tiltto! .b'bou

s

vwedením popláchového sígnátu do

Indíúduálrě u'ednaný zpúsÓb zab.zpéčen1'
V přtpadě' ž€ v pojistné sňLouv{ nen1 tndlvÍduátn1 způsob
z'bezEčénioto Limit ooliŠtnéhoóLněn( do soo 0o0 kč
LPPu maximáLní kumutovaný timit pojistného ptnění pro každou Pojistnou ldátost' ktérá nastane z přtčtny krádež€
s překonán{m př€kážky nebo vandáLÍsmu' V přípádě po'Ístných udátostí nastatkh krádeží s překonánÍm překážky n€bo
Vandetism€m a násLedným př€rušením provo,u je Uv€dený kumuLovaný limit pojistného ptnění podte skutečného zabezpečení
horní hranicí ptněniz obou dluhů pojištění (v součtu).

vbitní věct

utožGné mtmo

uz.vř.ný Proitoř n. oPtoceném

P.$tr.n.M

Poitštění se \ztáhuje na škody vzntklé krádežís přetonánín překážky na věcech' U kt€ďch jé obvykLé vzhLedem kiejich
vLastnostem a charakteru (hmotnost' objem' druh matéťúLuápod) utoženína optoceném prostranství. PojtštěnÍ se nev,tahuje
n. škody vzníkténa cenných předmětech' věcech Umětecké, historické nebo sběrat€tské hodnoty, dokumentaci' finančn1ch
prostředckh, ručn{m nářadí, výpočetnítechni.é' eLektrontckých zařtzeních ookud nejsou součástí n€bo přísLuš€nstvím jiné
věco apod'

T.bult.

č. { DaLšípožadavky ná zpúsoby ,abezpečent proti

věci sLoužíct

klád€i s překonánÍm překážky
P4ú/14

a vandalismu, způsob zabézpečéní

o1
s b.''ďnonn( <íindíGlouvto'kou Ebo
'ám.t
b.z..aň6tn( úŠ.C(án.k

D2
_

o3

do Sdt

úm.l s b.:P.čro'ttíqltndri.tou
b.z!.aMtn( vt..<( áň.k

vto't

'.bo

_

.

zaM.l

s

b.tFčnBi

6.'rřňBtní úšl.í

.yttndňďa vto,k@ n.bo

'ÁmL

v mtmopEcovní době tNaLe 5třežené jednočLennou
' v

D4

do 2 dto ItOO

ostraháFzTs (Ezs)

o!

n.d s @o

mo

ňtmoprácow1 době oPto(na

PBt..n'M

fý't

kou o6tráho! fubo

o'větLené

-b.rp.an6t uamyL.{ tyrtah n.bo
_ b.'nanďl
vlqlí Ím.l r. !íLnou ehr.ne ttnH

a

'třežené

@tně pobúajícún

úsácího zámku

v dímopEcomí době o'věttené' trvale střežené jedňÓčLnnou íY't lo! o.tráho! ň.bo
v mÚnopÉcowt době chÉ.ěnéPzŤs (dříve Ezs) s ÓbÚdovou (periňétri.kou) ochÉňou,
i.1o móLa.hru' .řnáL ié Wédéndo pFc (dř{vé pco)
_

výik' 180(n' po(étémob@děs vrchotovou ochEnou (ostnatýdlat apod

do 5 ItOO (x)O

b.'P.an6t uamvL.í tyEtah

ostráhá/lPzTs (Ezs)

D6

p.m

v mimopracoúí době střéž6éW|ně pob1hai1cÍm htdr<Ún
ýýška 18o Cm

(m

-

b.aanďtňí vlq.í

_

V

'am.t

n.bo

r. rvíl.nou ehr.ne tlň.n. višacího ámku

mimopBcomÍ době osvětLené' truaLé 9třé'ené dvoučtenno! Bd(@ o.tř.hď n.óo
chráněné PzÍs (dřave Ezs) mtd. v..tup.'t z.b.4.č.n( 3 s obvodovou berimétri.kou)
popláchový sigňát j€ vyveden do pPc oíve Pco) a proltran'tví je
ÓchÉno!'
ňóňitófuváňó'élíž
.Btam.ň ccŤV sé záznáném

IndiVídU áli ě Uiédna n Ý 2pÚ so b za bez pečení
V přip.dě, ž€ v polÍstré smbuvě není údiúduálnízpúsob zabezpečéniui.dnáí'
Žrh.2ó.ř.ní .rÓ Ltmtt óótrtného oLnění do 5 mil' kč'

pbti Po'adávky na upúsb

k

Dod.tkové poitstňé podninlry prc po'útěníhospodářský.h

1LPPu

_ maximátní kumuLovaný

Limit pojistného ptnění pro každou pojistnou UdáLost' která nastan€

pr"r,ixv *uo uíaattsmu' v prupaa3 pojistných udáLostí nastatých kád€í

'pi"l-a"r'

rlíl P'52ď14

z příčinykládeže

s překonáním překážky nebo

ptnění PodLe skutečného zab€zp€čení
v.andattsmem a násLedným Př€ruš€ním provozu je lvedený kumuLovaný timit pojistného
(v
součtu)'
hornt hr..icí ptněniz obou druhů Pojištění
DotoŽkr

Dozlos

-

Př.d€Ps.né zpúsoby z.bezPeč€ní

_

Výktad pojmů (1401)

Všechnypojmy,kteréjsouvt€xtudotožekzpúsobůzabezpečenítučnězvýrázněny'isoudefinoványvevýktadupojmů.Totopl't1'
pokud iinde nenl uiedn:no jinák' Výktad pojmů J€ nedítnou součástí těchto doLožék'

uPrvkůmechánických,ábrannýchplostředkúuvedený(hvodst'l.ž8'ačástiodst.lo'jepožadováno,abyiéjichbezp€čnostni
(dáte

irJvei lvLa ovtre"" certtttLatem sirodv' qdaným ceitfikačním oltáném akreditovaným Č€ským institutem pro akreditaci
provedenkh akleditÓumu zkušebnt l'boratoří
i"" ,,činj *o" .ua"u"v. .ahraničním ;eÁfikainim orgán€m ná zákl"adě zkoušet (dáte jen
tity
j€
h
o
be'pecnostnt
,'BŤ) lodte ČsN EN 1627 nebo dt€
zřaŽen1m
dňristutne
dána
ii"'ó"l".""r 1r*"n
ie
(dáte
jen
pokud je k dispozicl Pokld
"ý.uku
pi"j.r'J-či_lr piŇv řui' od;ovída'á je téžzařazent výrobku do ryramidy bezpečnosti
"PB5'
iinak požaduje poirstitět výrobky zařazéné min' do BT 3'

nen{ uved€no

N€bude_ti

pojistitet za výlobky
bezPečnostnt úroveň vÍobku ověřena certifikátem, poPl nebud€_ti tuto skutečnost možné ověřrt, bude
požádavky
Uvedené vodsL1.až8' a éstt
minimálně
pouze
které
sphují
považovat
takové'
púmínkám
*"a*vm

"jpá.i"i*
odst.10.

il"

pro
ovudání Vstupů muí jednďtivé komponenty splřovď požádav*y uvedené u přísl'ušnéhottmitu plíěn{
a př{padně pro PzTs ie'Li vyžadován'

Ý prtpaae

"ultro"tter'o
m€chanické ábBnné prostř€dky

1'B.zpGčnoitn{cYttndř{Gkávložk.jevLožkazadtabacíhozámkumÍn.spřekrytýmplofitemchlánícímvtožkuPřédjejún

přěkonáním tzv' vyhmatáním.
a"e'r" i'ou dveře prof€sionáLě vyrobené nebo uplav€né, s vÍcebodovým uávěr€m ovtádáným b.4ečnoitn{rn
uzaiykecím systémcm' odoLné protÍ vysazení. Mají tuhou a Pevnou konstrukci zesít€nou.výztuhamí' pt€chem nebo mříží'
píp"á"J i'." i" a'.r" pt"é' op;třené L€'P.čno.tním ňttt. tHbodovým ÍozvořovÝm zámk.m (lramykání dveřn{ho křídta
je
uzlvěr
mti' ao trt stnn) o'uaanvm bczp.čnostnílpř{d.víýn zámk.m, zábranami proti \rysazení a vyražení nébo i€jich
jsou
relen uro mu. truboaow rozvoíový' ovtádaný b€2p€čnBtíím uz.myk'drn syitéňém'za b€zPéčnostní dveřé
mm
ptného
p1echu
min'
ttoušt€
e
3
o
z
zhotovená
('edy apod') aoitatecno tlhl a Pevné kon'trukcé,
.

z' i..p.rno'tnr

*"" ''"r'h
".""z"í:""
!,i.*
' "."L'er'"

o min- ttouštc€ 5 mm, kt€rá isou odotná Proti vysazení a vyražění' s min. tríbodovým
ovládaným bczp!č'tostnímuz.myk.c{Ít iyttafi.m' udvoukňdtých vlat mus{ být tnstáLovány ochrány
zástrčÍ P;otijejich vyháčkováni (např. vÍsacím zámkem, Příčnou závorou apod')'
rl.*"t l€ kován{' kt;lé chránt cyLindrickou vložku před rczLomením a vytržením'Vnějšt štítbězpečnostního
tovlnt nesmi být demántovatetnýz vněJšt st.any dveřL cylindrictá vtožka nesmí vyčnívat z kování vtc€ n€ž 3 mm.
á.'p"rni'tnt íurm j" rumr neuo to"te;nei, lteni je Ulčen k pleno'u nebo převozu ÍiíančnÍchProstředků a cénných
pr"jmet,:,l" prorestonrLnl zhotoven átestovaným výrobcem' má p€Vné stěny s rukojetí a jé vybavén bezpečnortními doptňky

rczvorovým ulvěr€m

l i"lpiii.J.i
','

s'

(napi' siíén.'dýmovnlce'
baNi(í moduty)'
.rr*n.

tltbodový rozvorový

zpctno:tnr

ánék je

uzamyka'ícÍ dveřní křídLo min. do tř( stran a

samostatný b.'p.čn6tniÍÍpřÍd.mÝň zámk.m ovEdaný systém
must být PřiPevněn z vnitřnt stlany dveřL

roztomení
s. *'pjriá.t"r prta*"v 'án.k je doPtňkový zámek s bezp€čnostní cytindrickou vtožkou a št{tem, kteý ,abraňuje
v
místě než
dveře
zámek
uzamyká
PřÍdawý
dveřn{
závoía'
itném
pídavný
zámek,
bezp€
č
nostní
oju.tant uLo:iy, n"pr' *.hnt

7

a'

"htavnízadtábacíŽám€kamusíbýtpřipevněnzvnitřnístranydveříuprosktgnýchdveřÍmusibýtinstatovántakovýPřídavný
zámék, který nel2€ z vni'třní strany ovbdat b€zkLíčovým zpúsobem'
B.'Ečnoí;Íd!.ct zám.k je nsact zámék s tvlzenÝm třmen€m, s bezp€čnostní cytindrickou vtožkou nebo s u,amykach
Petlice i oka' jiniž procházejí třmeny Visacth zámkú' musí vykazovat méchanickou
.l"nv- protivyhmátání'
jLně shodnou jako třmeny VisacíCh zámkú, pokud se j€dná o uzamč€nÍ řetězu nebo Laná' ptát{
oaoLo'i p,oti
"L*pinr'mnim
spoiem'
tato pod;inka i proně- PetLic€ a oká musí být z vněJší přístuPové strany upevněny neroz€b1rďeLným
'p.:"a"*" i*pa*'tní ú.acÍzámek se zYýš€ňo'r ochr.mu třm€nu, musí b,^ instaLován be,pečnostnt vtsaď zámek
i"_li
(třmen ukrytý v tětese zámkd' nebo
lo"si.uktnl zr'ot.venv tar.' Že vtastní těteso ,ámk; chrání třmen před jeho napadenim
zámku'
těteso
ie instatován speciátní océtový krÉ'chránílitřmen isamotné
b.;p"i"i.t"{ i''.tnYr.cí systim je komptet' který tvoří bezpečnostn1 stavební (zadtabaco 'ámek' bepečnostnícytindrická
proti odvrtání' zá
u".p"tno'tnt lo"rní Kovlni nebo provedení bezp€čnostní cyti'ndrické vtožky m!í chránit Vtožku i
požadavky
na
odotnost Proti
'lojr" "
který
sptňuje
uzamykácí systém |2€ považovat t eL€ktrome.hanický zámek'
překonánt uvedené v tomto odstavc!
se rorumÍ zadl'bací žm€( jehož Uzamykací méchanismus jé tvoř€n min' čtyřmi stavítky' která Fou
6"J.kň

-".í""t',*i

ló"tiJ"i

s.

-

'ánlk
oŽubeným ktičem'
ovlidána jednostranně
odotného proti
1o.ovéř ;býmt se rozr:mí dveře, vrata' viezdy (dáte jen dv€ře) pévnékonstrukce' ,hotovsé z materiátu
pL""' l""' skLo a jejich kombi;ac€) o mintmátní tLouštc€ 40 Íímnebo dveře BT 2 podLe ČsN EN 1627 nebo
"r""p;"irar'"*,
eŇv ró27. Dv;ř;' ktérén€vykazuj1 . dost.tečno! odolnost proti ůoupán{ Gapř' solotitové s výptn1 Ž
(např. cetoptošně
p"pirout *tttny, dveře s \Ýptní zhotoveno"
;atuúo' mu51 být z vnitřní strany dodatečně ,pevněny
vrstvy)'
instáLa'í mříže
odotné
datší
mech'ni'ky
montáží
dodat€
č
nou
Výztuhami,
r m;' oc€tovými

jřír"JJ"Ješiip
i|J.+"-

'

výPtň kovová, muí být zhotovéna z ocetového ptechu
]eli".t".ii."lt."

min' ttoušťky 1mm'
prosr.L""eaverevpřípaděpožadavkupojistitetenazabezp€čeníj€jichproskL€nýChčástímusibýtŽabezpečenYvesmystu

;Pod'

odst. 30-

Do&tkové poístnA podnínky přo po'tštěn{ hospodářlký.h rr.ik P_s2ďr4

DvoukřÍdté dv€ře musí být zajlštěny t.k' aby obě kídli měLa st€inou hodnotu odporu iako dveře jednokřídté' a současně muí bft
zabézpečeny i proti tzv' ýráčkování Gapř' instaLace pévných zástrčí na neoMraném křídte dveří' ktéréjsou z'ištěny naPř'
šroubem s mďicÍ nebo visacím ámk€m' oceLové čepy pevně zatotv€né do dv€řního ámu nebo zdiva' insta|'ce příčnézávory'
insb|'ce '/Žpěry néoMraného křídlŽ apo .
Dveřní émy (zárubně) musí být spotehtivě ukotveny ve zdtvu' Pokud dveře n4sou zapuštěny do ,árubně, must být opatřeny

zábranami proti t1sazení'
11'Funkčním poPLchovým
tírňovým sYstóh.m (dříve
zab€Žp€čov..í sitnatizace" ''et€ktrtcká
''Ezs''idáte
'.b€zP.čov..ín.
podmínky|
rozumí
systém,
který
sptňU'e
násteduj{cí
ien
'pzTs"'s€
a) Komponenty PzTs musí sptňovat kňtéria minimátně stupně zabezpečen{ 2 podL€ ČsN EN 50131_1' nen{'ti požadován
stupaň zabězp€čení vyššÍ'a musí ho mít dotožen .ertifikátem shody vydáným certifikáčíim oltánem ikreditovaným ČlA
ňebo obdobným zahraničntm certtfikačním ortán€m.

b) Plojekt á montáž PZŤs musí být Provedeny dLé ČsN EN 501311 a ČsN cLďÉ 50131 7 v Postedních platných zněních
ftrmou' která má ktěmto činnost€m přÍstušná oprávněn( pokud n€ní znám stupéň zabezpeč€ní PZTS podte normy'
můž€ být Uznán za whovujícíi pzTs' jehož téchnický stav a funkčhost indiúduáLně Posoudita odbo.ná osoba ulčená
pojtstit€tem' V případě napad€nÍ zabezpečeného prostoru n€bo samotného PzTs muí být prokazatetným způsobem

d

vyvotán Popb.h'

Pokud je výstupní sitnát z PzTs vyveden na akustický htásič' přlpouští s€ pouze instatace tzv' int€tÍ8entntho htástče s
vLastníÍn záLohováním'
umístěný na Íasádě' pal v takové Výši' aby byL obtížněnápadnutetný' min.3 m vysoko'
vtivy,
chráněný před ktimatickýmÍ
současně však dobř€ dyšitétný' Přivodní vodiče musí být chráněny před napadnutím
'€_ti
(instalacé pod &sádou' chránička apod)'
Pojištěný i€ dáte povinen tNat€ zabezpečtt' aby provoz' údržba'kontroty a r€vtz€ PZTS byty prováděny v souLadu s návodem
k obstuzé a údržběi pokud nen1 stanovéno jtnak' mus1 být mintmáLně jedenkrát za rok provedéna prokazáte{ným způsobem
komptení kontrota vč' funkční,kouštyPzTs výrobcem n€bo jím pověř€nou seruisní ortaniŽací'
Při nespLnění lvédených povinností má poiistttet právo považovat PzTs za nefunkční.
. v současných nornóch jsou uávóny dngl' zkrotky ,IAs' pro poplochoÚ zobezpečovocí systén,
pro popl'ochoýý
'I'HAS"
zob.zpečovacía dsňový systém, přtp. ,,HAs" pro pdachouý nsňoýý systón'.
12.FunkčíímoPtoclním 5€ ro,umí opLocení, kt€ré má ve všech mÍst€ch požadovanou mi'n' výšku (tedy i v místech, kde
Pro.háí opLocením nápř' potrubi vedené na povrch!)' s Ínaximátními otvory 6 x 6 cm a s přÍpadnou vrchoLovou ochranou
podte požadavku. Vzdátenost pevných opol Gtoupú), jejtch ukotvent a samďná montáž optocént musí zabraňovat volnému
vstuplJ' snádném! Proloméní' podkopání a podtezent
13' FYá.kou ottnhou je osoba starší18 tet' ptně svépráVná, bezúhonná' spotehtivá' fyzicky zdatná' psy.hicky odotná' která nen1
pod vLivém al'kohoLu či jiný.h omamných nebo psy.hotropníc} látek. Má požedov:ný výcvik béŽPečnostnÍhoá technického
personálu a prošta odborným wdětáním a škotením' Musí být vyb.vená vhodným obř.níÝm Pro$ř.dk.m a dáté funkčním
teL.fonem nebo iiným obdobnÝm spojením umožňujícÍm PřivoLat Pomoc a současně rádiovým Prostředkem plo Vzáj€mné
dorozumívání. Tato osoba mu5í být prokazatetně séznámena s čtnnostú kterou J€ nutné vykonávat' a s č1nnostípři hroÍcím
nebo již Uskut€čněném odcizeni a při ohLášénÍPopbchového stnátu' ostláhá musí vykonávat pEvidetné pochůzky
střeženého prostoru, o kteÚch mud být v€deny písemné záznamy. střežt-ti ostraha prostor, ve kterém Jso! umístěnY
finančnÍ Píostředky a ceínéPředměty' Pak nésmí mÍt kLíčeod treŽoru áni od mistnosti' v nížje trezor umístěn' popř' nesmí
znát uzamykac{ kód trezoru'
14' Htíd..tň pi.ň se roŽUmí Pes nebo féna (dáLé ién
vybraný zé dužebíícha Pracovních ptemen (n.Př' německý ovčák,
"p€s)
boxer' dobrman' veLký kn1rač, rottweiter) anebo pes tato ptemena svým vrhtédem phpomínající(tzn. bez prokázaného
původu)- Dáte je požadováno' aby hLídací Pes mět kohoutkovou výšku většínež 45 €m (vyloučenípstl molých plenen' viz
Núrodni zkukbní řód

15.xrátkou kulovou

ČMKD.

zbr.ít se pro

17'

B

účetyPojištění rozumí krátká kuLová zbraň katetorie

zákona č.1192002 sb. ve Žněnt pozdějších předpÍsů (rákon o střehých zbran{ch a střetivu).
16'Mlst.m s n.Př€tržltou 3tužbou se rozumí pracoviště s vyv€deným poplachovým stnát€m

nebo katetorte

A dte$4

PZrs Gvětetný' akustrcký) re

střežeíéhoProstoru' Na pracovišti musí být trváLe přítomen pr:(ovnik určénýk ostraze, který na zákLádě aktivovaného
popla(hového sitnáLu musí n€prodteně provést nebo zabezp€čit zásah ploti narušttetl
obí.nÍÝň pío.tř€dkém je zárúéní'které slo!žík osobní ochraně néozbrojeným zPůsobém a má páchateLe odradit od útoku
nébo ho paratyzovat (např splei' et' paratyzér)

oPtoc.nÝn Pro3!r.í9!Ýlň se ro,umí votné Plostranství (aleát' místo pojištění) cetistvě ohraničené funkčn(m
optoc.Itn čt p.víou bartéroul vstupy (dv€ře, vrata, Úerdyapod') maJ{ mtn' stejno! výšku jáko požadov:né oPtocení
za věct utoženén. oPto..ném Přoslr.nltv{ s€ považují i věct utoženéve sktadovacích hatách' jejich pušt j€ wořen z téhkých
konstrukcí, kt€ré neodpovíd.jíu'ávř.ňániu píostoíutYp! A' B ň.bo c (např' ptášt nontovaný z pt€chů ttouštky
18-

do 0,6 mm' ptáště pLachtového typu_ potyetytenové, z

PVc, , 8umotextitn{ch matertátú apod)'

1g'olobou doP.ová:.'ící se rozumí osobá stálší 18 tět' pLně svéplávná, bezúhonná, spoL€hLi'vá'
Ždatná, psychicky
odoLná, která není Pod vtivem aLkoholu a jiných omamných nebo Psychotropních Etek' Má Požadovaný výcvik
'zicky

a plošLa odbolným vzdětáním a škoten{m' Musí být vybavená obranným
Plostředkem nebo ozbrojená podte požádávk! pojistitété'
20' P.vnou b.řtérou se rozumí optoc€ní z pevného a neplúhtedného matertálu' kt€ré má ve všech místech požadovanou min'
výšku s případnou vlchoLovou ochranoD podLe požádávku na zebezPečenÍ' VzdáLenost pevných opor (stoupú), jejich ukotvént
a samotná montáž optocen{ mus1 zabraňovat vo|.nému vstupu' snadnému prolom€ní podkopánía podtezení'
21'PoPt chova Přtiím..í .€nt.uÍ' (drÍve PULI centretizovené ochrany
dáLe ien
truate obstuhované
',Pco"'
"PPc'''^) ie
dohledové pracoviště' které pomoc1 tinek tetekomunikační sítě' rádiově sítě' GsM á ISDN sttě nébo jiného obdobného
přenosu přtiímá informace týkající se stevů iednoho nebo více PZTS (z€jména poptachové) o nalušenízab€rpeč€ných
bezpečnostního a technického pelsonátu

-

přostor, zobrázuje' vyhodnocuje

a

archivuje tyto informace' Musí být tIyate provozováno

poti.ií nebo

koncesovánou

.'9

oodÍkové Pol1stná podmínky pro

po]1štén1 hcpodáišký.h aEij(
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soukromou b€zp€čnostní službou' majÍcípro tlto činnost oprávněni kérázaiištuj€ zásáh v mtstě stř€ženého objektu s dobou
dojezdu do 10 minut od přijetí poplachového sBnát! přenosovým zařízením PPc' Doba mezi přijímanými htášenÍmi
k;troLních zpráv konkrétního PzTs střežícÍhoobjekt poiištění nesmí překročtt 3 minuty' přÍpadné překročénítéto doby
musí být kvatifikováno jako Žtrátá spojení s PZTS. V přÍpadě ztráty spojeni PPc s PZTS musí být v PPc plokazatetným
zpúsobem Vyvobn popLách s nád€dným zásahem v m{stě střež€ného obiéktu.
v součosných nornóch Íe pro poplochaýé phÍfrocí centrum unvóno ongl' zkrotka ,,ARc".
22.*hránko'J se rozumí těžký kus nábytku' který j€ uzamčen cyttndrickým nebo do,ickým Žámkem. schránkou se rovněž rozumi
přírUčnípoktadna nebo bezpečnostnÍ schránka, které Fou přÍpéVněny ktěžkémukusu nábytku nebo k podb,e či ke zdi a
které tze d€montovat jen po jejich odemčenÍ'
23. sbžGbÍŤtn Psem se rozumí p€s určený a vycvičený ke strážní . ochranné stužbě' služebnípes musí absotvovat přísLušnézkoušky
miňmá'ně Vrosahu zkouiky ákl'dn$o minima cMT) dLé zkuš€bního řádu specútního kynoLogického svazu "TARť
a]apl44444]ryeu!p5a.d n€bo iúérkoušky vobdobném dotoátelném rozsáhu. o vykonáíí tě.hto zkoušek musí blh vedena
písémná evldence formou ápisu do výkonnostnt knížky ps. nebo iiného obdobného cértifikátu'
zl' šrptrm ccrv &amerový systém) Je systém skbdaící se z kamerových jédnot€k, pamět! monitorovacÍch zařízení a přidruž€ných
zařízení pro prenos a ov|ádací účetýumožňuie dtouhodobého sntmáni obreu' kéď je na přísLušných méditch stabihě

'

zaznamenáváná uchováVán Po stanovenou sjednenou dobu'
25' TGňový PřottHék (napt tláčÍtko, Lišta' kobereček apo je zářízent PzTs, íehož ákivact je tenelován t3ňový pop|'chový
nebo zpráva (.apř' V přÍpadě napadén0'

stnát

26.T.€'oÉm se rozumÍ specúLní úschovné objekty' jejichž odoLnost protÍ vtoupání i€ vyjádřena bezpečnostnítřtdou danou

certifikátem shody s Plátnou normou ČsN EN 1143_1 a norěm s ní souvlsejících' ktérý vydat c€rtÍfikační or8án akr€ditovaný
ČIA nebo obdobný zahraniční certtfikačnío€án' Za trézor s€ nepovažuje ohntvzdorná 5kříň'
Trézor o hmotnosti do 1oo k8 musí být p€vně zabudovaný do zdtva' podtahy nebo nábytku takovým zPůsobem'žej4 tŽe odnést
pouze pojeho otevřenín€bo po vybouráníz€ zdi či podbhy- Tl€zor mus{ být ukow€n čízázděn v soutadu s Pokyny Výrobcé.
za lzamykací mechánismus se pov.žuje méchani.ký kLíčovýzámek, mechanický kódový zámek' elektroni.ký ktíčovýzám€k
n€bo

€Lektronický

27.ut.vř.ná

k.b.t

kódový zám€k'

ncbo kuřÍk musí bÝt opatřena mÍninátně jedním Uzávěrem nébo ,ámkem a n€smí být zhotov€na

z tatky,

silonu a obdobných měkkých mat€rúLů'
28'Zá uzavř.ný o;bní.utomobtl je Považován automobtt s uzavřenou kovovou karoséríftromě proskLených částo. Ptátěné či
výměnné střechy sé nepřlpouští Běhém přépravy jsou všé.hna otevíratetná okná uzavřena a dveřé uzamč€ny'
se rozumí prostor, ve kterém jsou uLoženy poitštěné věci a kteď pojistn{k n€bo Pojištěný užtvá sám a
je netze d€montovát
Po právu. Prvky zabezpečujtcíuzavřený prostor musí bÉ provedeny tak' ž€ z vnějšípřtstupové strany
je
přístupové
vnější
strany
jako
jsou
a
ne|2e
z
montážn{
ktíče
apod.,
šrolbováký
kteště,
Přékonat bez
běž;ými nástrojr
destruktivních metod' Podte charakteru materútu, Že kterého Jsou prov€deny ohraničujícÍkonstrukcé příst!šnéhouzavřeného
prostoru (pušt wořený stěnami' podtahou, stropém' střechou' vstuPnímt dveřmi' okny atd)' se uz.vř.nÝ píoitor stavby
nebo místnosti z hLediska odotnosti proti násttnému vniknutí roztišui€ na:
a) Typ A' uzávřený prostol běžný _ stavebně ohraničený prostor, ktéý tvořt řádně uzávřená á Uzámčéná mÍstnost n€bo
;;bor m1stnosti' stěny tohoto plostoru maj1 min' ttouštku 150 mm a jsou zhotoveny , ptných cihet nébo z prostého
betonu čt žet€zobetonu ttouštky min' 75 mm nebo tvořeny zjiného matériátu' avšak z hLediská mechantcké odoLnosti
ploti násilnému vniknutí ekvivatentního' Ekviva|'€ntní možnost představují téžstavébníkonstlukle' jeiichž mechani(ká
;dolnost i€ dotožena certtfikátem shody s požadavky na BT 3 dte čsN EN 1627 nebo př€dchozÍ ČsN P ENV 1627 (např'
bezpečnostn{ sádrokárton)' stropy a Podtahy musí vykazovat shodné vl'astnosti'
b) Typ B, uzavřený prostor typu stánek' buňka ' prostor s ohraničují!ímikonstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z
o;ebvých profitů a nelozebírátétným ptáštěm tvořeným pt€chem min.ttouštky 1mm (nebo z jiných ekvivaLéntních
meted;tů kiadoucích stejný odpol proti j€jich násiLnému Př€konání - např. tehké sendvičové panet'' ]de např' o ob}tné'
kanceuřské nebo stavební buňky' kÍosky' máringotky apod' Do tohoto typu uzavřeného Prostoru patřÍ téžvýrobní a
skLadové haty, které jsou optáštěny Lehkými séndvtčovýmipanety (většinou s vrstvami: vnější pLech ttouštky 0'6mm'
tepelná izobce cca 20 mm, vnitřn1pt€ch ttouštky 0'4 mm).
Typ c, Uravřený plostor vnÍtřnÍ'stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uravř€ná a uzamčená mGtnost nebo
soubor místností. stěny tohoto prostoru maií tLo']štku menši než 150 mm u CihLového zdivá nebo menšínež 75 mm u
zdiva z betonu čt žetezobetonu' ]edná se z€jména o vestávbY uvnitř budov či hat ořtčky z pórobetonu' dutých cú€L

29'u'.vřeným přosto.€.ň

sádrokartonu, dřeva apod)' stlopyá podtahy musívykazovat shodné vl'stnostt.
uz.vř.ný pío.toř j€ stav€bně ohrantčený plostor, lterý tvoří řádně uzavřená a uzamč€ná místnost. stěny
prostoru
mají min. ttouštku 3oo mm a jsou zhotoveny , ptných ciheL nebo _ z htedi'ska mechanické odotnosti
tohoto
zjiného ekvivat€ntního materúLu' stropy a Podtahy mustvykazovat shodné vtastnosti'
za uzavřený prostorse népovažuj€ prostor motorového vondlá'
30' z.b.zp.č€Íín přoskténÝch čašt(ok€n, dv.ř{ . iinÝch t GhntckÝch otvořú s pLochou většínež 600 cmz se rozumi, že jákákoti
okna''proskLéné dveře nebo jéji.h částl' světLíky' větrací šachty' Výtohy, vitríry, ploskLené stěny apod' s Ptochou větší
než 6ob cm,, kt€ré jsou ntže n€ž 2,5 m nad okolním t€Íénem nebo 1'2 m od přístlpové trasy (např' hromosvod' pevný požární
žébřík'okno do nechráněného prostoru apod)' isou záb€zpéčeny něktérým, dá|'€ uv€dených zpÓsobů|
a) Funkčn( mříí,jejížoc€tové pruky Qruty) jsou zPtÍéhomateriáLu' min' prl]řezu 1cm'Ž' osová vzdát€nost prutů
d) spcctáln{

mřížový(h ok max'2ox2ocm (nebo jiná Vzdátenost nepřevyšuj{cí však hodnotu ptochy čtverce 40o cm'z' tedy
např.25x15cm)' Mříž musí být dostat€čně tuhá, odo|ná proti loztažení,pruty spojeny nerozebířatel'ně Gvařením,
snÝtovantm)' z vnějš{ svany Ínusí být pevně, nerozéb{ratelným způsobem ukotvena (zázděna, zab€tonována, připevněn' ve
zdi nebo neotevÍrat€tném rámu okna (či jiného otvoru) minimátně ve čtyřech kotevn{ch bodech do htoubky min.80mm. V
přÍpadě odnímatéLnémřÍže musí být mřÍž Uzamčena &yřmi bézpečnostnímiVi'sacímÍ zámky (Vi2 odst' 7) MřížoPátřená
nebo
au"rnimt zauasy n"to mro navíiecímusi být uzamčene jedn{m b€zpečnostním Uzamykac{m systémem (VÉ

odst.

Dodatkové po,Gtné podmúkY prc pojištěn1

ho spod
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dvěma bezpečnostními visacÍmi zámky (viz odst.7) nebo je navíjecí mřížvybavéná m€chanismém (např' u eLektricky
ovbdané)' který zabraňuje neopráVněné maniputa.i a i€jímu nádzvednut1. Mříž a její přístušenství l2é z vnějšt strany
demontovat pouze hrubým násitím (ktadivo' sekáč, pttka na žetezo' rozb.ušovačka apod').
Nebude'Li mříž sptňovat výše uvedené požadavky' bude poiistiteL a funkčn{ mřÍž považovat Pouze takovou mřo' která má
mechani€kot] odótnost proti vtoupání doLoženou cértifikátém a bude spLňovet Požadavky min' BT 3 podt€ ČSN EN 1627
nebo dte předchoíČsN P ENV 1627.
Výše uvedené požádavky platt i pro mřÍže instaLováné v prostoru vstupnÍch otvorů (dv€řo'
b) Funkh{ řoletou z vtnitého pLechu nebo , ocetových či htiníkových Lamet v bezpečnostním Provedení dotoženém
c€rtÍftkátem' jež bude sptňovat požadavky min' BT 3 podle ČsN EN 1627 nebo dte Předchozt ČsN P ENV 1627' Požadavky
n. uzamč€ní rotety Fou shodné iako u Výše uvedené mřůe' RoLetu a jéj1 přGtušenstd lze z vněiší ltrany démontovat
pouze hrubým násitím (kbdÍvo' sekáč, pttka ne žetézo,rorbrušovačka apodJ'

d
d

Fun&čn( ol.ntcí zaiištěnou

z

vnitřn1ho prostor! uzavÍracími mechanlsmy včetně zabezPečení proti vYháčkován{'

ukotven{závěsú vč€tně jejich vLastní konst.Ut.e' Potud jsou pouŽ'ity' muí být nerozebÍrateLné z vnější strany' zhotoveno
z m€chanícky pévné'tvrdé konstrukte' okenici lze překonat z vněiší strany pouze hrubým násitím (kbdivo' sékáč'ptLka,
rozbrušovačka apod').
B€'p.čnortí{n za*lénÍmGezPečnostním vrstveným stLem, skLem s dodátéčně instatovanou bezPečnostní fótii' sktém
s drátěnou v|'ožkou),
pod|'€ ČsN EN 356.

které mus1 vykazovat k.tetorii odoLnostt, pokud není Požádováno Jinak' mtn' P2A

s€ o provedenÍ s dodatečnou instataci bezpečíostnífóLie' mus{ být tnstatována na skté s min. ttouštkou dte
certiftkátu shody této Íótte s požadavky na konkrétn1 kate8orli odoLnosti dLé ČsN EN 356 GýVá min' 4 mm á vÍce)' Po
montáži fótie na skto musí zaskLen{ vykazovat katetorii odotnosti' pokud není Požadováno jinak' min. P2A
dl€ ČsN EN 356' Fóti1must na skto odborně instatovat ftrma' kt€rá má ktéto činnostÍ oprávnění. Fótte musí být náLepéna
na vn1třní stranu skLa a musízasahovat až na jeho okraj'
BezpečnostnÍ úíoveňvýše uvedených výrobků mtlsí být ověřena zkušebníl'borátoř{ akr€ditovanou čIA n.bo obdobným
záhrantčntm €erttfikačnim orgáném a doložena Přístušným osvědčentm (protokot o zkoušce)'
e) FunrčníniPzTs s detéktory l€atu'ÍcÍmi na rorbitt skLa (akustický detéktor)' Nen{-tt u pístušnéhotimit'] pLněn{
požadována současně i instaLace PzTs' musí být instaLován PZTS min' s vývodem poPbchového si8nátu na akusttcký
htástč umistěný min.3 m nad okoLním t€rénem' PzTs musí sptňovat požadavky uvedené výše v odst' 11'
Jedná_Li

Dotoak DoBlol

Ebktronrcká řrála
uiednává se' ž€ se pojištěníneyztahui€
-

- Výtuka

(1401)

na jakákoti poškození' nástedné škody' ztrátu užitnéhodnoty' náktady' nároky a výdajé
preventivní ijiné' jakékoti pováhy přímo i nepř{mo ptyno!cí nebo ŽpÓsobené' at ptně nebo částečně:
a) užtváním' zíeužitím'selhántm funtování int€rnetu' ktelékoLi vnitřní nébo soukromé sítě' int€hetové stránky,
intérnetovéadr€sy n€bo Podobného ,ařtz€ní či stužby'
b) Jakýmtkott dáty iebo jinými tnforma€emi Umístěnýmt na intem€tové stránc€ nébo podobném zařízenÍ'

c)

P.ojevem Jakéhokoti počÍtáčovéhoViru nebo obdobného Programu'
jakýmkoLi etektronickým přenosem dat nebo Íných informací
e) jákýmkotÍ porušením, zníčením'zkrest€ním' zborc.ním' narušentm' vymazáním n€bo iinou ztrátou či poškozén{mdat'
prorlamového vybaven{' protramová.ího sol]boru a souboru ú5trukcíjakéhokott druhu'
ztřátou
možnosti lyuívání dat nebo omezením fuíkčnosti dat' kódování' protramů' programového vybavéní jakéhokolÍ
0
mikročip! nebo v€stavěném Logickém
počítačeči počítačového
zař{zen{ závisLého na
systému nebo
pojÍštěného'
obvodu' včetně Výp.dku činnosti na straně'iného
'akémkotÍ
g) jakýmkoti porušením'at úmystnýn nebo neúmystným' duševních májetkot/ých práv (např. ochranné známky, autorského
práva' patentu apod)'
Výše uvedené výLuky sé však neuptatní wnikné-Li z výše uv€dených Příčin násLedné poškozen{ nebo zntčenípojištěné věci
někteďm z po'istných nebezpečt požárn1 nebezpečí' náraz nebo pád' kouř' povodeň n€bo zápLva' vichřice nebo krupobití' sesuv
(tj' s€souvání Půdy' zřícen{ skat nebo Žemin, s€souvání n€bo zříceníl2vin), zemětřesent, tíha sněhu nebo námraza nébo
vodovodní nébezpečí,je't!předmět pojištění prot!takovému pojistnému nebézpečívpojistné smLo(]vě pojištěn.

d

Dotožk DoBlo3 ví'tt d po'mú pro úč.tYpo|Btné lmtouvY (1401)
1' A.rodyn.mt.kým tř.ik.m s€ rozumí htukem doprováz€ná ničivá ttaková vlna vyvotaná letícímtěLesén při překročení
hránice řychtosti zvuku'

2' At .tov.'ia po't.tná

čáttká je údai, který Vyiadřuje pojtstnou hodnotu souboru pojištovaných věcÍ a sjednává se

poji'ště.Í so!boru věcÍ'

3' c.lkovou Pďstnou ěílu wořt
4'
5'

V

případě

součet Poiistných čáí€k jednottivých vě.í a sjédnává se vpřtpadě pojištěni výčtu

iednottivých věc( a součtu jeíÍchhodnot'
Za.!nné Př.dmětY se považuJí|
a) drahé ko!.y, perty á drahokamy a předměty z nich \'yrobené'
b) drobné tuxusn1 předměty, jejichž hodnota př€sahuje 15 m0 Kč za jéden kus Godiny, ptnicÍ péra' brýte apod); za cénné
předměty se nepovažuje etektronika'
prostř.dkY se povážují;
peníze' tj. ptatné tuzemské t cizozeňské b.nkovky á mtnce'
'b) ceniny, tj' poštovníznámky' koLky, tosy' j{zdénky a k!Pony MHD' dob1jec1kupony do mobilních teLefonů' dáLntčnt známky'
stravenky apod.,
d PLátebnÍ karty a jiné obdobné dokuménty, Cenné papÍry' vkLadní a šé|ovékntžky'
Za flnančn{

oodatkové po'útňépodrnnky

6.

cií eř€dmětY

7.

ó't

př.vt té )sou movlté pledmětY' které pojištěný

pÉpo'ištěni hospodářský'h rinl P 52o{a

při poskytováni stužby na
uvedenÝ v pojistné smtouvě přev'zat

záktádé smLoUW' objednávky nebo zaká'zlového ttstu'

7Pllcovatelné 1nfom'ce'
n"uo
i'o"
"L"ttroniclYaoaavx"r' w'ocelpiod'el' e' zhotovtt"t nebo zplacovatď kompon'ntů' zbožínébo suíovtn'
't.oi"l
.ozumi
se
Dod.v.t€Lm
]arvlal
p"i'i;*'vt (poliŠiénému)závazky !"yptýva)íci ze sjednaného
a to ial spe.ffikovaný čt nespecrfilovanÝ'
"'rii

a.

""'l"l''l

se stata nebo byLa

srážka'
v provozu ná po-4mnÍh'bry"Yí:|'.:"llll!j.':::lj
g' ó"p."'"n."r'.a" i"
::|:
ke škodě na
n€
b
o
osoby
zraněíí
nebo
"aábst
lusm"enr
pri ni: aqde
;""''"#J.:';;';;;"iň""tl"JpohYbu'
prouo."' uoádlŽ v "
'
'ount'to'tt
1oDoó..vn(!Íostř.d.kjemotorovénebon€motorovévozidtourč€nékpř€Pravěosobnébomaterútu'
kt€rá

majetku vPřímé

pNky
ii ;řIilJ.t-;ň;a i; záříz€ni kteté plo svou funkci vYuává €teltloniclé
práwiho předplsrr \Ydávat písemnépo9Jdky a
i*"il
il'il:ň;j:.;'#"ffi';;tl""" ii"lL""i""l",'.o,i""i"i_o.ar"'on
jen t€hdy, je-Li provoŽ
nékoti'ka pracovnimt dny. Právo na poirstné ptnění vzni]d
i,,llilit .*, ," .","w úsek sp€ciftkovaný
období' kdy je zařÍzent běžně
poc"t p'"'''ňi'i i* p'"'"""r' a""' se ;ozumí

'.'

zař{zent přeruš€n déte n": po t"nto

"'sové
Můžebr1t Vyjádř€na pevnou
ptněn{
nePoskÉuje'
poiistné
od plnéni neodečttá, do její Výše s€ však
*
-'u'llJ,i]ů1"r.".o,",
jeii(h kombiMc(
částlou' ploc€;tém' čásovým úsekem nébo
po]lstné ptněni
výš€ Poji'tného PLněni' Do jeii výŠese
15-FÍ.nšL. odč€tn. (ryofuÚč..o se "za' "o"i'i]'''j" '"ir*e
pevnou
vyjádiena
být
MůžP
pojtstnem
poajt
na
Phěni'
oroba se tranŠizou Jlti"* t p"i"'lt"'til
neposkytuje oPíávnéná

ril**, p-."ni".'

16'

c"*nlm úsel'€m n€bo ]ejich komb ací'
je_
na Pojistné ptnénÍ vznrká ien tehdy'
fren:r'. i" c"'ow ,i,"t ,p"lii_.u"-ň niloLtr" p-.ou"i.t any'Plávo píovoztJ
než
tento
pojršLěného
d€
l
í
Vš"r ořetuŠení
li nr.r''{.ní .lÓvozu Doiišťlnon. a"tii n". t"nio poi"t p'"co*t'l ant r'tt
na t/ýši pojisťného prnenl
vliv
ftaísiŽa
Čáíová
inLetráln{
ant'
i.'t"t orac.ňtcr'
,-_
hasrR méola'

tnt.sřát

čatová

rz ž"'r.Árt""

!e povaŽUje voda' topná' kl'imatiza'nta

"eme

tozptýténÝCh Luhú'h nloduktů hoi€nt
pty."*t' v ni'.ř{2.ní
is'i."ií".;;.'_a*.ankh
"pr.rlr*v
x'ai'":i"i*il'"" pi"t'l"v'
přelonán{tň
l9' Křád.ž{ 3

verejné mo'i nebo na 7áktádě znJte(kěho

"rtáneň dáte uvédenÝm 7působemI
'" 'o'"tn'
věn někteíým
posudku zltštěny stopY plora'"llct':" se p"cnat"i z'ocnit;oIi';těné
jeho
.přistupnrt nástíoji' které néjsou určeny k
a) do mista, ve ktelém br'" *. *-*"' *'ii'i"ii"_r.' ]Ji"i"i"l".""t"
jeho uzemčeni se vé(t'zmocntL
ulo:ená' 1é ploka7áté|né skrYt a po
rLrt"-'""iJ'"tlňi"vi p-',r"al".. jehoŽ se neoplávnéně

*c

b)

'"i]i!ii]řm,ž-.'wt"
d l'i]ill'iJ'*i"iil t_'řř"i"ň"''
nebo toupeži'

zo.

x""p.liň'"" Á'".t

"*"","r

pád kousků ted! vÉvořených v átmosféře'

;' i#;""..;;ň,ň; ;iliii"" i"'ňt

,mo(íit ktáden

a"'r'"a"*j t'":"í h'""'*

l"i:l

s]."9Y:_t''::

jednompoji'stnémroce'

:iT':I#,l)_'ffifiřl]'ri'iiii"''iň.,'."',".hnypoji'stniudáLostinastalév
úi ti-it poltstnot'o ptnent plo lednu pojiitnou UdáLost'
ldátost' považuje se sjednaný maximátní

ročnítimit pojtstného

i'""lT':'fil:j"ůliiffil:!i#il'i#';:;ffi";ňnou
p.iL'i"it'o pLnění pío jednu nniisinou udáLost'
pojištěnému' jeho
pouiltt n:''tt nebo pohrú'ky b€'zpÍostíedniho násil'i proti
veri
"i"i"i-i1"lr.i
;"ili zmocnenijimise pověřené'
?r'i;;;i{;;
'"
zaměstnanci néboiÚé osobě
;ňT*!ffi;.11",lff.;ii:,ili'ťři'iii rn"*'; i" r'"'ní hBnicí pojistné}o ptněl''::i11.::^ť::'^ffi'll::iť:::i:l
poiistný rok je MRLp horní hranicí
'' HÍtll1]s::lT;i'ffi;."."1jl]ii'#i!;ťil;;;;.::-,:l'l''":'_:^:ll*n
[|$['i"'ň",ř; fiil;" '" "l"ii' p"l J'í"n "aaL;*1:'":kLÝ:!::_1"!y^::j1':::':::::
bud přenosné' nebo
prá praci vterenu a
,. il']tili'""JrT.T;ff:::'#'"i;:',:#i;i:'ť##""iii".ilJ ""-"* oi""l"l
ve vozidtepevně instatované

'e

značkou' i'kož

,' il1ij#Y]il1:ir1i'1ifiTobni
ry.::Y:.1:'o""^::'""""í
ffil[''Ti""..'Tlffi;ř;ň;;řJ;L;;;'.á.lípŤl1:"_?j:č,Yy.:::""::';''j'f:lÍ::i::i;
,. L::li]lii#fililiil';J:il$";í'.i;;;;;;-J;;iiia;;;;! 'z0or:'"'_"JJ:
*:::J'"l':i"j:"g1::
nebo náktádu
prostředku' j€ho části 'Jj}J':jlHl,
i9'liLlj,'.i'i'i1i"lill|fl#"[';jů":]":''ň; il;'p'ůii"""oi' a"p'*"it'"
Íž'.r"j"ji*jj. i"

a náll-adni motorová voztdlŽ s phdět€nou

způsob€ná přeruš€nim

státnt

něbo omezenim plovozu z důvodu !"zniku věcné škody-

na

funkce'

*u" *t1'*{ doužÍcí.kvýU(e nebo
s€ po'a:uie nLnr'at t
'".
29'z. ňázomÝ mod.t ""oa
odborných
"etunLtníň"ali'i'"il'
'-ř"iii'oi'tJ"i
úrobc€m plo obécné pouat( ve školstv{ a
'v,rtěna
":i,*"j."á"iv
d€monstraci'

'éň;;;;;i;Ě;;í;

pojištéíévéci se ío7umt
.]o í""'íiil''*"rln
"o*"ím
ritlera
31' N.pÍod€iný vÝ*rvní éxponlt ;e talova vec'

., i$:;jffi'Jj.':i1'jl].uv w-o* ** -*or

'

iiliJjli.l?Ll'Tli;.n.kt
(n.pi'

"""í"'"i" ""

ná trhu' takže n€nÍ
výíobků' které nejsou ve srovnatelné Podobě dostupné

pti výpadku zaiúeni' které nepřettváváji po cetou
dY jsou vícenákt dy vznikliici ]ednolá'ové
na ťíansPoítdátovýcn nosilů' nákbdv na

*

nákladY
o*oo'"o""l
zaříŽen0'
náhradn{ho
instátali

dobu lučeni

pi€rhodně uavaL'
neoprávnéné zmocněn( se pojištěné věcl v Úmystu ]t
jako
ová dáte plodáván'
t'l
nebude
ue:"v p'"gr;m výíobce'

oiJJ'ňj "lrr'i'j"i" '"-"'il' "ii;dy

i"'úil.t

:+
i'* p""et"vá ňédia ná strojné zptácov'tetíé informace'
němuž má pojistník (pojištěný) závazkY
35 odběřat.tcm s€ rozum, i"ov*"" .auu.."L .o"žiň"ň"""J tt ""'o*rttr.*"v' "ůči
Vztahu'
\.yptývajícíz pís€mně sjednaného smtuvn{ho
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36'

ochr.ínÝm z.říŽ€nÍn se rozumí zaríŽenístouí.ík ochraně před škodtivým pi]sobenún par' teptot'

ptynů, záření apod' na

nvotnÍ přostředí' Nahoditou poruchou ochranného ,aříŽ€nÍ s€ rozumí porucha zPůsobená takovou Vnitřní záEdou zeří2ení,
jeiÍmuž vzntku pojištěný nemohtzabránit'

37'optoc.n{

ostatní stavba stoužícík ohraničení daného plostoru' )€ho funkcí je bránit pohybu osob á věcí zdaného

prostoru ven a dovnitř nebo můžemít pouz€ funkci okrasnou'
'e
38. oPotř.bén(n se rozumí přirozéný úb}tek hodnoty věci rpůsobený stárnutím' popř' užíváním.Výšt opotř€benÍ ovtivňuj€ táké
ošetřování nebo udržování věcL
39.LouP!žÍ Př.Př'vov'nÝch p.ňěz nébo Gntn sé rozlmí pojištěn{ sjednané pro přbad odcizení péněz nebo c€nin' které
poiištěný nebo osoba jtm pověřená' toup€í'
Př€pr:vuj€
4o.Povodn{ s€ lozumí př€chodné výlázné zvýšéníhbdiny vodních tokú nebo ]iných povrchový.h Vod' při kterém voda již
zaPLavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je t stav' kdy voda Ž ulčitého územín€může dočasně
přtrozeným způsobem odtékat nebo jeiÍ odtok je nedostatečný' pňpadně ié zapbvováno územíph soustředěném odtoku
vŽnikt mimo urč€né ohniště nébo ktérý určenéohniště opustit a kteý se vtástní siLou rozšířtL nebo byL
pachatetem úmyslně rozšířen' požárem nen{ pťlsoben1 užitkového ohně a jeho tepta' žhnutía doutnán{ s omez€ným
přístup€m vzduchu ani působénítepta při zklatu v €Lektrickém vedení nebo €L' zárízení'pokud se hoření vznikLé zkrltem

41. Požár ie oheň' kt€rý

42' Propor.tonátn( v{(.nákt dY jsou vÍC€nákiady vzni'kaiícÍ Při výpadku ŽařízenÍ, které PřétrvávííPo ceLou dobu ručenÍ(např'
náj€mné zatechniku či najaté prostory| zvláštní mzdové náktady za práct přesčas' o svátcÍch a za zvuštní personát)43.PřototYp Jé výrobek zhotov€ný pro ověřen{ skut€čné funkčnosti předpokbdáné Proj€ktéÍn' který není určen k prodeji'
44' PřovozuschoPný 5t v nastává tehdy, jakmiLe ie po ukončéníŽk!šébníhoprovozu (j€lt vyžadovád věc na místě poJtštění
pŘpravena k zehájení Provozu nébo se na m{íě pojtštění již v provozu nacháá'
4s' Přénosným .bktrontďým z.řc.ním se lozumÍ takové ařízení' ktéré ié uíčénopřěvážně pro práci vterén! a je buď přenosné'
nebo odnímetelně instáLováné vé voídte. za přenosné zaříz€ní sé nepovažu]'Í katkutátory' dúř€, mobitní tetďony' patery'
kamery a fotoaparáty, navBačíi systémy (GPs) a mobiLní komunikáční zařízení s !ýiimkou notebookú á tabtetl].
46' Přúrrýfi údGíéňbt sku se rozumí př{mé a berprostřední působen{ eneryle btesku nebo teptoty jeho výboj€ na věci' Škoda
vznikb úderem bL€sku musí být zjistitetná podt€ údit€lných destrukčíich účinkůná věci nebo ná budově, v nížbyl2 věc vdobě

pojistné udátostl utožene' Úderem bLéskJ nénídočasnépřepětí v etektrorozvodné nebo komunúačnísítl kněmuž došLo

v důsLédk] púsobeníbtesku na tato v€dení
47' Prúvodn(t'l i.vY požář! se rozlmí tepto a zpLodiny hořent vrnikajícÍ při požáru a dát€
zásahU

púsobení hasební tátky použitépři

Proti požáru'

48.Přítluš.nsMm *ro'. jsou zařiŽ€ní a prostředky sPoi€né se strojem' které Jsou po techn1cké stránce nerbytné pro čtnnost
stroie Podté j€ho účétu'za přtstušenstvt stroj€ se nepovažuji data'
49' PřÍttuš.ntMm včct jsou věci' ktěré Petří vbstníku věci hl'Vní á Fou iím určeny k tomu' aby se s hl'avn{ věc( trvate uávaty'
50' R.kon9lrukc. dlt je Pro ÚčeLy tohoto pojlštěnt nový vstup dď ze zátožníchnosičúdat nebo nový vstup dat provedený
mánUál'ě z původních dokumentú'
51.za sdruž.nýávets€ považuje Požárni nebezPéČ(náráz nebo pád' kouř' povodeň n€bo záptáva' vichhcé nebo krupobit( sesuv
(tj' sésouvání půdy, rřtcení ska|' nebo z€mtn' sesouvání n€bo zříc€ní tadn), zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazá, vodovodní
52'

sé.€dáníÍí Fldy se rozumt ktesánt zemského powchu směl€m do středu země v

dúsLedku působení přírodních siL nebo t1dské

činnostt'
53'
54'

ňél,o zřk€nÍm t vtll se rozumí jev' kdy s€ masa sněhu nebo tedu náhte uvede do pohybu a řÍtí s€ do údotí'
zř{G€n{Ín sk.t nebo zéíntnse rozumí pohyb horntn z vyššíchPotoh svahu do nižších'ke kterému docháŽí
působenúnpňrodních sit nebo Lidské činnosti pň porušeni podmtnek rovnováhy svahu. sesouvántm půdy nen{ kl€sánÍ
zemského povrch! do centra země vdůstedku púsob€nÍ přírodních sit n€bo Lidské Činnosti' Za sesouvání Půdy se dáLe
nepovažuje pokt€s rovinatého terénu nebo změny zákl'adových poměrů staveb' např' promr.áním' s€sychántm' podmáčen1m

s€.ouvtníln

sé.olváíiímprdY'

půdy bez porušen{ rovnováhy svahu'
souéstívěct je Všechno' co k ni podLe jéjípovahy patří á nemúže být oddět€no be, toho' antž se tÍm věc znehodnotí'
střdjní ářItGn( je solhrn někotika váJemně (technoto8icky a konstrukčně) spoj€ných strojú. mechaiismú ulčených na ptnění
př€dépsaných funkď
57. subtt'ntt m Poiínnáho plttěíí se rozumi hoÍníhráni.e pLnění v rámc1sjednaného ttrnttu pojistného ptnění'
58' škodný přúběh j€ poměr mezi vyptaceným ptněním a zaptac€ným pojistným zá hodnocené období sPecifikovené v Pojistné
smtouvě vyjádřený v procentech- od vypLaceného pLněnÍ poiistité{ odéčítápřijaté regrésy.
55'
56'

59.

ŠkodY :pů3ob€ňé

r{áky jsou škody vznikté|

a) zionizujíc1ho ,ařtzení
nebo kontaminac€mi Edioakttvitou zjakéhokoLi jaderného p3Liva nebo jaderného
'.derným{
b)

Že sPaLování iad€rného Pativa'
z radioaktivn1ho' toxického'

kontaminujícíhonebo jtného PůsobeníiakéhokoLi nukteárního zaiůeni'

nuktéárni montáž€ nebo nuk{eárniho komponentu'
d z působéníjakékoLt zbraně využívajícÍatomové n€bo nukt€álnÍ štěpení' synté,U nebo jinou podobnou reákci, radioektivní
s{ty nebo materiáLy'
60' Škodou v2nti(tou v dú't€dku kYb.řn.ttckých n.b!zP.čÍse rozumÍ škoda zPůsobená:
a) užÍváním' zneužitÍm nebo setháním intéřnetu' kterékoti vnttřní nebo soukromé sítě' internetové stránky' internetové
adrésy nebo podobného zař(zení či stužby'
b) iakýmtkoLi daty nebo jinými informacemi !místěnými na internetové stránce n€bo podobném zařízení'
c) projevém jakéhokoLi počítačovéhoviru nebo obdobného programu'
d jakýmkott €t€ktronickým př4nosem dat nebo jiných informací'
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jakÝmkoLi pořušením' zničením' zkrestenim, zbor.ením' nar!š€ním' !"ymazáním nebo jinou ztrátou či poškoz€ním dat'
programového vybávení' pro8ramovecího souboru a soUbor! tnstrukcí iakéhokoLi druhu'

o;tráioumožnostivyuživánídatnéboomezenímfUnkčnosttdat,kódování,pro'ramů'Plogamovéhovybaveníjakéhokoti

systému n€bo jiného zařtzení závistého na jakémkoti mikročipu nebo vestavěném to$ckém
Počítáčéči počítačového
obvodu' včetíě!ýpadku činnosti na straně pojtštěného'
61' T.v.ntíou se stává iakákoli hmotná substencé, která je pŘ běžných t€pLotách vtuhém stávu a působením tep|' přecháá do
stavu tekutého (nePř. skto, kovy' tttina, océl čéd!č)'
62. Tíhou sÍěhu nebo námÍ.ly se rozumí destruktivní púsobeníi€jich nadměrné hmotnosti na konstrukce budoÝ Za nadměrnou s€
povážuje taková tíha sněhu nebo námrazy' ktérá 5e v dané obLerti místa pojištění běžně newskÉuj€' Z3 šlody zpúsobené tíhou
sněhu nebo námíazv se nepovažUje pŮsobení rozpííavostitedu a plosakování taj{cfto sněhu nebo Ledu.
63- ukona€n{rn čtnno*t poÍštěnéhose rozumi zántk jeho oplávnění k podnikatetské činnosti'
64' u'{váíÍtívad se roz']mí stav' kdy pojišténý má věc ve své dispozici a můževyužívat její uáté vbstnosti' a to

jeích Ptodů á užitkú(poávání věc0.
65' věc( ttoužÍ<ípřovo[ll po'atěnáho sé rozumí věci' které mají hmotnou podstatu

které jsou uívány Pojištěným

věci, které mají hmotnou podstatu a které stoužÍ pojtštěnémuk záitštěnt chodu Provozu'
nacházející
vě.r stouž{C{ Přovotu po'tštěného !. vš.l n.pov.žují přístupové cesty (sitnice, mosty, schodiště, výtahy,

k podnÍkat€Lské

i

a

i formou braní

čúnostla dát€

sé mimo místo poíštěnt

apo

5e Pohybuje rychtostí 20'8 ďs a vyšš{' za škodu způsobenou
vichřic{ s€ dát€ povážujíi škody způsobené vrž€ním jiného Př€dmětu vichřicí na vě('
z.ř{'éí{m se rozumú
67' vodovodííÍí
píPojených'
Potrub{ pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a záříz€n{ na ně
systémůvčetně těLes a zaříz€ni na ně přlpojený€h'
a
ktimatizačních
b)
rozvody
toPných
'
za Vodovodnízaříz€ní sé nepovažujístř€šní žtŽby a vnější deštové svody'
6s.víú.vou s€ lozumí ákládn{ výbeva dodávaná k danému typu stloje něbo věci výrobcem' jalož i výbava př€dePsáná právní
normou' Za vÝbavu stroie 5e népowžuídata'
69.Výbud'.m se lozumí náhtý ničivý projev tlakové síty spočívaj{cÍv rozpÍnavosti ptynů nebo Par' Výblchem se dát€ lozlmí
prudké vyrovnánl tLaku (imPLoze). Výbuchem není aerodynamický třésk nebo výbuch vé spatovadm prostor! spatovacího
motoru a jiných zaří2ení' ve kt€rých se en€rgievýbuchu cíLevědomě Vyuává'
70' výměnna nortč€ d.t jsou nosičédat' které nejsou pévnou součástÍzař{zení výpočďni techntly' např' diskety' optické disky'

66.vtóřtcí se rozumí dynamické pl]sobení hmoty wduchu, která

výněnné dtsky, matn€tooptické dtský matÍéticképásky.
71. výrobklm se rczuň{ hmotná movitá Věc, kte.á bytá vyrobena, vytěž€n.' wpěstována n€bo jinák ískána a ie urč€ná k Uvedení na
tr'h za účeteÍnprodeje, nájmu nébo jiného použití'bez ohl€du na stupéň iej{ho zpracování a to i tehdy' j*ti součásť n€bo
pří!l!šenst\,ímjúémovrté nebo nemovité věcÍ' za výrobek se považuj€ také ovtadát€|ná přÍrodíÍsíl'' kerá je urč€na k Uvedení
na trh, napŘkl2d étektřtna.
72' ápbvo! se rozumívÉvořenísouvtsté vodn1ptochy' kt€lá po urátou dobu stojí nébo proudív místě poiištění
vě.t se rozumÍ pŘvbstnění si věci, která se dostata do moci pachat€te nátezem' omytem nebo jinak bez svolení
73'zJt
pojištěného.
'.nÍí
74' z€mětř.s.n{rn se rozlmí otř€sy zemského povrchu \.yvoLané pohyby zemské kl]ry, dosahÚící int€náty atespoň 6' stupně
mezinárodíí stupnÍce MsK ' 64, lJdávajíCí makroseismické účinky zemětřésenú a to v místě poiištěnt (nikoti v epicéntrD.
75.zíGatštěnh ávďního pr$tř€dí se rozumí poškoz€nÍ avotního prostřeď či iého stož€k (např' kontáminace púdy, hornin'
ovzduší' powchových a podzemních vod' žtvkh organismú ' flóry a Í"uny)' za újmu zPŮsobenou znečištěnímživotního
prostředí se povaije i nástedná Újma, která vŽnikta v přÍčinnésouvis|'osti se znečištěn{mávotního prostředí Gapř' úhyn ryb a
zvfat v dúsLedku kontaminace vod, zničeníúrody Ptodin v dústedku lontamtnac€ púdy). KontaminacÍ s€ lozumí jakékoti
zamoření' ,neaštění ň Ínézhoršení jakosti' bontty' kvatity iednotlivých stož€k ávotního prostředí
75' znovu'ř{Ž.ňím věct se rozumi dosažení stavu' v jákém se věc nacházeb př€d poilstnou udáLostí Za odpovídá'íci náklad se

77.

u staveb částká' kterou je třeba obvykt€ vynatožit k vybudování novostavby téhoždruhu' rozsáhu a kvati'ty v daném
náktadů na zpracování p.ojéktové dokument.ce'
' místě, včetněvěcí
částka' kterou je tř€ba vynatoži't ná obnovu věcr nebo částka' kt€rou je třeba wnatoát na výobu nové
b) ! movttých
věci stejného druhu a kvátity v daném mÍstěi určujícÍje ta částka, která je ze zji'štěných částéknižší
ztátou věGl se rozumi stáv' kdv osoba oplávněná s věcí di'sponovat pozbyl' n€závisté na své vúti možnost s ní dtsponovat.

ooBlos -Túa síěhu, namř.za -Vym€zeni Podm1nek (140L)
1' Pojištění sjednané pro pojistné neberpečí tíhá sněhu nebo námraza se nevztahuje na poškozen( nebo zničén{nosné
Dotožka

2'

3'

konstrukce střech budov a/nebo kryti'ny, ktérá ptnífunkci p.oti€xplozivního oPatřen{ např. pŘ zpracování výbušnin'
Pojistltet je oprávněn snížitPoiistné ptnění v přípádě pojistné udátosti' ke které dojde na rcela či z části zchátratých'
shnÍLých nebo jinák poškozených nosných konstrukcí střech budov nebo klytinách a/nébo s PŘsPěnim takového stávu
nosných konstrukcí střech budov nebo kMin ke Eniku škodnéudáLosti'
Pojistitet ie dáté oprávněn sníát pojistné ptrění v případě' kdy V době vzniku škodnél]dátosti výška sněhové vrstvy kd€koLi
ná'ptoše ;třechy pojištěné budovy přesahovat výšku 4ocm' Toto ustanovent se týká PoUz€ střech ptochých a střéch se
sktonem střešntch rovin do 15-ti stupňú'

střecha, nebo také stř€šnÍ konstrukce, patří meŽi obvodové konstrukc€

Nosná konstrukce střech

objektu' Dětí se na střešní ptašť a na nosnou konstrukci

je část střechy' která přenáší zatíženiod vlastní hmotnosti' hmotnosti střešního pláště' od

kLimati(kých vnějšich vLivů (snih' vÍtl, voda)' zatíženíod provozu zařúení, do ostatnich nosných systémúobjektu'

oodrtková p.]1stné podmÍnlq prc poíštěn( hospodářských rÍíkP_52ď14

střešn1ptáštje část střéchy' která kromě záktadní nosné vrstvy

a

krytiny múžeobsahovát řadu doptňkových vrst€v(např'

t€peLná

Dotožk. DoBto6 _ Bontflk'.. _ VymezenÍ podmín€k (1401)
1. Nárok na přiŽnání bonifikace Ve výši uved€né v Předmětné pojistné smtouvě vzniká při dosaženístanoveného škodného
průběhu' iehož Výše je lvedena v pHsLušném článku předmětné po]istné smtouvy' a to v hodnoceném obdob{.
2' Škodný průběh je poměr mezi vyptaceným plněním (vč' rezeruy na škody vznikLé, náhbšené, aLe v době výpočtu škodnóho
průběhu nelyplacéné) a zaptaceným poirstným za hodnoc€né období specifikované v předmětné pojistné smLouvě vy'ádřený
v procentech' od vypta€eného ptněíí pojistitel odečítá Přiiaté reyesy'
3' Na bonifiká.i stanovenou v předmětné po'tstné smtouvě nemá pojistntk nárok' pokud v předchoím hodnoceném období byl
škodný průběh z př€dmětaé smtouvy vyššínež 55 % nebo pojíštěnÍztéto poiistné smLouvy v datším poiistíém loce

4'
5'

6'
7'

Uptatntt nárok na boíifikaci lŽe do šesti měsiců Po !PLynutí hodnoceného období' Na zákbdě žádosti vyhodnotí Pojistit€L
škodný prúběh 2a účetemstanovent nároku na bontftkact' nejdřtve všaktřt měsíc€ po uptynutí hodno(eného obdob{.
Podmínkou pro vyptaceni bonífikece je uhrazení préděpsaného pojistného za hodnocěné období' Nárok na bonifikaci
nevznikne ph ukončení ptátnosti pojistné smtou\.y před uptynutím i€dnoho pojistného roku'
Pojistttet z.počt€ bonifik.ci v€ prosPěch neuhrázeného přědPisu poiistného násLédljícíhopoiistného rotu nébo na dlužnou
spLátk! poiistného' přtpadně poukáže jednorázově bonifikaci pojistníkovi do tří měsícú ode dne' kdy o ni pojistník poádat'
n€jdřív€ všaktři měsíce po uplynutí hodnoceného období'
V případě, ž€ polistn{k po uravřent hodnoc€ného obdob{ uptatní nárok na ptnění z pojistné udátosti vtakové výši která
zpětně .ušínárok na bonifikáci nebo měnÍ ýýši bonifikace' síÍí
PoiistitéL ptnění z pojistné |Jdál'osti o částku odPovUáiící
přeptacené bontfikaci' n€bo po]'tstn& vrát{ cetou bonifilGct nebo část odpovídajícÍpřeptatku'

Dotožk. DoB1o7

_

oeftntc. |.dné port*né událosH pro poitstná néb.zP.čÍpovod.ň' záPt va' vt<hřt<.' křuPobtt( o4o1)

ujednává se' žéškody zpÓsobené katastroftckými pojistnýmt nebezpečímipovod€ň nebo záptava nastaté z'edné přÍčiny během
72 hodtn' vtchřicí nebo krupobitím nastaté 2 i€dné Přičiny během 48 hodin se PovážUjí za jednu pojistnou udáLost' Netýká se
pojištěnípřérušenínebo omeren{ provozu' V případě vzniku takové iedné pojistné udáLosti na více mtstech pojištěníse od
c€tkové výše pojistného ptněnÍ za pojistnou udátost oděčítá Pouze ta spoluúčast' která ie nejvyššÍze všech sPoLuúčastí
siednaný.h a nástédně vypo&ených pro jednotttvá m{sta pojištění postuená touto poiistnou udátostí'
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