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Kooperativa
vlENM lNsuMNc€ GRouP

Poitstná smlouva č. 7720881596

Úsek pdištění hospodářskýth

riák

Kooperativa poiišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobř€žní 655'21, PsČ 185 oo' Česká řepubltka

IČo: {11661?

zapsaná v obchodním rejstřlku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dá|'e

i€n'poiistitélt,

zastoupený ne zákbdě Žmocnění n{že podepsanými osobami
Pracoviště:
Kooperativa pojištovna' a.5.' Vienna Insurance Group
zámecká 19, 702 0o ostrava
tet. 596 279 862

a

Povodí odry, státní podnik
se

ídhm varen5ká 310

{9, Moravská ostrava' 702 0o

rčo: 7089@21, Drč: cz ?og9oo21

ostř.v.

Bankovní spojení: Komerční banka, a's' ostreva, 971o475!o1oo
zapsaný V obchodním reistříku u Kraiského soudu v ostravě' sp. zn' AXIV' vtožká 584
(dáte

ien',Poii5tn{k')
Ing' ]iHm Pagáč€m' generálním ředitelem

zastoup€ný

totožná s korespondenčni adresou poiištovacího mak[éř€.

Korespondenčn{ ádresa pojistn{ká
'e
uzev{raj{

ve smyslu zákoná č' 89/2012 sb.' občánského zákoniku' tuto pojistnou smlouvu' která spotu s poiistnými
podm{nkemi pojistitele a př{tohámi' na které se tato Po'istná smtouva odvoLává, tvoři nedílný celeL
Táto poJ{stná smlouvá byb siednána prostřednictúm pojištovacího makléře:

FIXUM a.s.

se síďem: Mutlinovská 27ď105, Psč 712 00 o5trava - Muglinov
IČ: 25:i88886
(dáLe
,'po'tštov.C{ m.l]éř'),
Korespondenčni adresa poiištovacího maktéř€ ie totožná s Výše uvedenou ádrésou poiištova€ího maktéře.
'en

L

článek I.
Úvodní ustanovení

1.
2.

Poiištěným je poiistn{k'
K tomuto pojištění s€ vztahuí|Vš€ob€cné pojistné podmínky (dáte ien
á Dodatkové poístné podm1nky (dáte jen

(dáLe jen

'zPP')

'DPP').

'VPP),

zvtáštní poiistné podmtnky

Všeobecné poibtné podnínky
VPP P_10ď14 _ pro pojištěn{ ma'etku a odpovědnosti

zvušfu por.tné podmínky

zPP P_15ď14 _ pro žtvetnípoJtštěn{
zPP P-2(n/L4 - pro po1lštění pro přtped odcizení
zPP P_30ď14 _ pro po'ištěn{ strojů
Dod.tkové poct3tné podn{nky
DPP P_52ď14 _ pro poj1štěn{ hospodářských rink, sestávaj{c{ se z následuitcÍch dotoŽ€k:

z.b.zpď.n{
Doz105
Doz108

stroi€
DsTlm

_
_

_

Předepsané způsoby zabezpečení _ Výktad poimů (1401)
Předepsané zpúsoby zabezpečení mobilních pracovních stroiů (1401)

Ponorná čerpadb nebo čerpadla v hlubínnýCh studních _ Výtuka (1401)

DsT111 _ Výměna egregátů' opraw vinut{ - Vymezen{ pojistného p[něn{ (1401)

ob.cné

DoBlol
DoB1o3
DoB1o5
DoB1o6
DoB107

ELektroni'cká rizika _ VýLuke (1401)
- VýkLad poimú pro účetypoiistné smtouw (1401)
_ Tíha sněhu, námraza _ Vymezení podm{nek (1401)
_ Bonifikace _ Vym€zení podm{nek (1401)
_ Definice jedné poiistné udátost1 pro po'tstná nebezpeč{ povodeň, záplavá' vichřtce' krupobití
_

(1401)

člrán€k II'
Druhy a způsoby poii.štěnípředměty a rozsah Poiištění

L
1.l.

ÚédnÍr{ p.o po'irtěÍ{ m.ťetku
Praúdla přo stanoven1 výše pojistného plněn{ jsou podrobně upravená v po'ístných podminkách
vztahui{cich se ke siednanému poii.štěn{ e v dalších ustánov€n{ch této poiístnésmlouvy' Na stanoveni vli'še
poiístnéhopLnění tedy može mít vliv napl stupeň opotřebení' proved€n{ opraw či znovupoříz€ní nebo

ob€cná

způsob zabezPečefií po'tštěných věcí.

t.2. Pío poiištěn{ mai€tku i€ m{stem po'ištěrt{ územíčeskérepubLiky, které po'tštěný vlastn{ či po právu uŽ{Vá'
popHpadě v nich provádí obi€dnanou čtnnost, a to včetně věc( uložerých v^a dopravním prostř€dku' není_
li dál'e uvedeno jtnak.

2.

Př.hled si.dnanýCh

pďšttí{

Poiištěníse siednává pío předměty po'lštěíd V rozsehu a
tabulkáchI

na mGtéch poÍštěn{ uvedéných v násLeduJ{c{ch

2.1-L Živélt|{

MGto Doitštěn{: územíČeskéreoubtikv
nozs.h Doiištěn{: sdruženÝ avel
pďištěn{ s. ř(dú VPP P -7oo/14'zPP P-7so/L4
pď3tná
Přédmět
Poř.
č{slo

Po'tštění

čá'tk.!o)

1_

zařízen1d[e
ořilohv č. 2

51956 03o Kč

Poznámk\r
uvedeno' íednává

$

Lz.t

pojištěni

s

Do8101' DoB103' DoB105' DoB106' DoB107
MRLPB)
MRLPÉ'
Po'tltěn{ se
Přvn{
zlomkové
Spotuúčasť) alednává na
Doiištěn{')
rižikoD
cenu'u
a dotoŽkami

9

10 0oo Kč

poiGtnou hodnotou Uwdeíou V přÍsLušnýlh poiistných

od.iŽen{

M{sto ooiištěnú územ{ Českérepubt1ky

ffi(sviiimkoutoupežepřepraVovanýchpeněznebocenin)
Pďištěn{ ie Hdú VPP
Poř.
čful,o
1.

P

-rŇ/L4'zPP

P-2crJ/L4 a dotožkami

Př.dmět
poiištěn(

Poii5tná

zeř{zen{ dte
oř{tohv č' 2

51 956 o30 Kč

částká10)

DoBlo1, DoB103' Do8106' Dozlos' Doz1o8
MRLP'
,\/IRLF'
Poiiltěn{ 3.

spo[uúč.st3)
10

5iednává ne

Přvn{

d:ikoP

zl,omkové

óÓiiatání')

om Kč

nénlLi Uv.deno' siednává se ol )íštěn1s Doiistnou hodnoto! uwdenou v přístušnýth po'lstných podmúkách

2.3.1

MGto .oiištěn{: úŽemt ČeskéreDubtikv
R62..h Doiištěnt dte čhnku 2 zPP P-3oď14
Poltatěn{ ie Hd{: VPP P -7cfj,/74'zPP P-3úlL4 a dotožkami Do8103' DoB1o6' DsTlog' DsTl1l
Poitrtná

Poř.
čfulo

Přodlnět
poiištěn{

1.

zář[zen{ dte
ÓřÍlÓhv

PoznámkvI

čártka!o)
51 956 o30 Kč

spoluúčest')
10 00o Kč

Po'ištěn{
'iédnává

s.
n.

MRLP'
Přvní

rinkď

MRLJÉ'
z[omkova
Dďištčn{')

-)

č. 2

;v.d.ňó sl.dňává

sé Doiištění s @lÍstnou hodnotou uwdenou v ořísfušnýlh poiistnfth po

p_1o0Á4
nová Cena i€ vyiádř€ní pojistné hodnotyVe smystu ustanoveníčL' 21odst.2) písm' a) VpP
p1sm'
2)
b)
VPP P_1o0Á4
je
pojistné
Ustánoven{
čL
21odst'
hodnoty věCi v€ smysLu
vyjádření
časová cená
pism'
VPP P_10ď14
je
čL'
21odst.2)
poiistné
věci
Ve
smystu
ustanovení
d
vyjádření
hodnoty
cena
obvyku
jlná cena je vyjádřéní pojistné hodnoty věci ve smystu čL' v' zvtáštnt ujednání této pojistné smtouvy

první dŽiko vé smystu ustanovení čL 23 odst' D písm' VPP P-10o/t4
pojistných udátostí vzniktých v i€dnom pojistném roc€' ]é_ti
MRLP í€ holní hranic( pojistného ptněnív souhlnu ze vaé(h
'
je
jeden
pojistný
rok
MRLP horní hranic( poiistného ptnění v souhrnu ze vš€ch
poj!štění sjednáno na dobu krátš{ néž
pojištění.
za
trvání
vzniklých
dobu
Pojistných udáLostÍ
zlomkové Poiištěn{vé smystu čL 23 odst' D písm' b) vPp P-100Á4
spotuúčast můž€ být vyjádřena pevnou částkou' procentem, časovým úseken nebo jeji.h kombinací ve smyslu
čt' 11odst' 4) VPP P'10oÁ4
odchyLně od čt' 8 odst' 1) věta druhá zPP P 500Á4 posk}tne pojrstiteL na úhradu všech pojistný.h udáLostí nastatých
během jédnoho pojístnéhoroku pojistné pLnění v souhrnu máximáLně do výšéLimitu pojistného ptnění
odchytně od čL' 8 odst.2) věta třetí ZPP P-6oo^4 poskytne pojistitet na úhrádu vše(h pojistných udáLostí nastalých
běh€m i€dnoho pojistného roku Pojistné ptnění v souhrn! maximátně do výše subtimitu pojistného PLnění
dobou r!čeníse rozumÍ doba Ve smyslu čt' 11 odst' s) ZPP P-4oo^4

časová franšÍzajé časový Úsek specifikovaný někotÍke prácovními dny. PráVo na pojistné piněníÝzniká jen tehdx
je ti prerušení provozu poiištěného delší nežtento Počet pracovních dnÍ' ]e-Li však př€rušení provozu pojištěného deLší než
tento počet pracovních dní' n€má intetrální časová Íranšízavtiv na Výši poiistného ptněnÍ'

rnt€tlátní

a8re8ovaná pojistná částka se sjednáVá V případě pojištění souboru věcÍ' c€tková
pojištění Výčtu iednotLivých věcí a součtu iejich hodnot

pojistná částka sé sjédnává v případě

3.

Po'tstné plnění

3.!

Poiistné pLněn{ ze Vš€ch poiištění sjednaných touto pojtstnou smlouvou' v souhrnu za všechny po'istné
události způsobené povodni nebo záptavou' nástálé v průběhu jednoho pojistného roku (resp' je-Li
poiištěni siednáno na dobu kratšínež ieden pojistný rok, V průběhu trvání poii'štěno, ie omezeno
maximáln1m ročnímlimitem poitstného plnění ve výši 2om0 mo Kč; t{m nejsou dotčena jiná uiednání'
z nichž wptýVá povtnnost pojisttteLe Poskytnout poJistné ptněnív ntŽší nebo steiné Výši'
V rámci maximálního ročňíhottmitu pojtstného plnění uvedeného ,/ýše v tomto bodě se Všák pro vš€chny
pojistné udáLosti nastaté V průběhu trváni poitštění' které vzniknou povodní nébo 2ápláVou v záplavovém
území(stanovené dte zák. č.2542001 Sb., o vodách a o změně něktených zákonů (vodn{ zákon), whL
č' 236/2002 Sb', o způsobu á rozsahu zpracování návrhu a stanovení zápbvovkh územ{ V plátném zněno
Wmez€ném zápL'vovou čárou tzv' dvacetiteté vody (ti. územi s periodicitou povodně 20 tet ' výskyt
povodně, kteni''e dosážen nebo př€kročen průměrně
za 20 teo sjednává máximáln{ ročnítimit
poiistného pLnění ve výši 5m 0oo,- Kč. Tím nejsou'edenkrát
dotčena jiná ujednán{, Ž nichž Wpl'ýVá povinnost
poiistit€Le poskytnout po'tstné plněnív nižšínebo stejné v,ýši'

3.2. Pojtstné plnění ze všech pojištění sjednáných touto poiistnou smtouvou' v souhrnu za všechny poiistné
události způsobenéVi(hřicí nebo krupobitím' nástáté v prúběhu iednoho poitstného roku (resp' je-li
po'istný rok' v prúběhu trván{ poiištén0'je omezeno
pojištění sjednáno na dobu kratšínež
maximálním ročn{m limitem pojistného pLněni
'eden ve V,ýši 20 0oo 0oo Kč; t{m nejsou dotčena itná uiednání,
z nichž vyptývá povtnnost poiistitele poskytnout pojistné ptněn{ v nižš{nebo steiné výšt
3.3. Pojistné ptnění ze všech pojištěnt sjednaných touto poitstnou smtouvou, v souhrnu 2á všechny pojistné
události zpúsobené sesouváním půdY' zřtcením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícenim [ávln'
zemětřesením' tíhou sněhu nebo námrazy nastal'é v průběhu i€dnoho poiistného roku (řesp. Je-ti pojtštěn{
poJtstný Íok, v průběhu trvání poiištěno, ie omezeno máxlmálnín
sjednáno nadobu kratši než
ve výši 20 0m 0o0 Kč;tim nejsou dotčena iiná uiednání' z nichž vyptÝvá
ročn{m limit€m pojistného Ptněni
'eden
povlnnost poii'stitele poskytnout pojistné ptnění V nižšínebo steiné výši.

článek IrL
Výše a způsob placení poiistného
Poiistnó r. ieden po'irtný řok čin{:

Ll'
!2.

1'3.

Živ.ln{ po'ištění
Pďštftí přo př{p.d odciz.Í{
Pďštět střoiú

souhřn poiistného z. 6i.dn.ná po'tštěrúz. i.dcn poiistný řok činí
slevá zá dobu trvání pojíštěníčiní15%

503 972'- Kč

celtovó Poii5tné zá 3'édnáná poiištění po .LváCh z. ieden po'ttný řol( čin{

352 78o'_ Kč

obchodn{ steva činí]'s%

L

Poiistné je sjednáno jako běžné.
Poiistné období j€ tříměsíční'Poiistné ie
datum:
01.04.
01.07.
01.10.
01.01.

V

káždém po'istném roce splatné k datům a V částkách takto:

částkaI
88 195'_Kč

88 195,'Kč
88 195''Kč
88 195''Kč

poiistitete č' ú' 2226222toacfr' vanabiLní
Pojistn{k je povinen uhradit poiistné V uvedené výši ne účet
symboL 7720881596

z

článek IV.
Hlášení škodných udál'ostí
přimo nebo prostřednictvím zplnomocněného
Vzni'k škodnéUdálosti je pojistník (pojištěnÝ) Povinen oŽnámit
z nížeuved€ných kontáktnich údaiů:
ódu'au na
p"itii""".il" ."r.ier" ú".
'úyt"eneno

'eden

Koopeíativa poiištovne' a's'' Vi'enna Insuran(e Group
cENTRuM zÁKAzNIcKE PoDPoRY
centrátn{ podateLná
Brněn5ká 534.

'1rí''Ťsl'["'

*7 272 602, 547 272 56L
E_maiL oodate[na@kooo cz

f ax:

Na vti'zvu pojistit€le

jé pojistnik (pojištěný nebo jakákoLiv jiná osoba) povinen oznámit Vznik škodnéudáLosti

písemnou formou'

č!ánek V.

zvláštníuiednání
1.

2.

ujednáváse,Ž€5eruši.ustenoveníč|''1odst.7)a8),čL3odst'5)'čt'6odst.3)ačt'9ZPPP.15o/14'
ui.dňán{ o oodDoitštén{ (inÍbčnídoložk.)
(soubord v době poiistné udáLosti neni nižšio
;il"'a ;":;k"d;oitstna t:stka plea.etu pojištěn{
pojištěn{ neupbtní podpojištěni Ve smyslu
pro
poiišt;vn;
toto
r'"á"J"'
řř

""'i'iďi!i'i"ňJpi'Ň"e

(\ 2854 zákona č' 89/2012 sb.

4.
5,

6.

7-

Áutom.tické poiištěrí norě poHzénóho tíd6tk
tt r'bvtku majetku bude nové ročni poiistné Wpoč{táno za použitt poiistné sazby bro
u
případě dopo'ištěni a
"x.rlJ
"rto'it"
l"íi.Io* ii"r,r ."l"tlu' a poitstne riŽiko), ptatné v předloženénabídce' V
z ročniho pojistného
části
pd;ciP
atikvotn{
ýy'poťtu
použit
.i".rirt!"i o.uuerl" pojistneho období br.rde
plněnt
"
zakázky'
po
dobu
celou
l onitugne.u datu. tento mechantsmus bude 8árantován
p;istná částka je poltstnou hodnotou a bude odpovtdat nové Ceně máietku'
i na poškozenívěCf
žÉĚi_'soď14 čllnek 3, odstáV€c i' písmeno h) se pojištěnívztehuje
oj.Á'i"l
"J
během ořeoraw stroie iako náktadu'
ái.'^'ii'i'.J1pp íilwi,' iún"l :, odstavec 3)' písmeno d) se poJi'štění Vztahuje i na poškozeni
i'ti""l"v.ňu - wr.L"a"vých sk€L pojtštěných stroiů' Pro tento př€dmět poiištění se ujednává poiištěn1
i.' sootuúčastta do timitu uvedeného v přiloze č' 2 této po'1stné smlouvy'
Doložky DoB1o6 _ Bontfikace _ VYmezeni podmínek
io"itit".t *

řii'.i"ň

*ii.ňlo"t

'mysLu
'Jiň.;
poii.ittet na rat<|'adl pisemné žádostt poiistniká provede vyhodnocení škodnéhoprúběhu poiistné smtouvy
Bude_ti skutečná hodnotá škodného průběhu Poiistné
;"'ffi;;.ilil;bi it""l.]" i"a"'] polt't"v;oL
při2ná
boniiikaci následovné:

(1401).

smlouvY nižšínež hodnotá smluvně stanovená'
Škodnýprůběh

doo%

dolo%
do 20

ýo

do30%

nad 30 %

PojistitéL

výše boniÝtkace

30%
20

Vo

10%

0%
0%

/-

článek Vr.
Prohlášení Poiistn{ka
1.

Pojistník potvrzuje' že před uzávřen{m pojistné smlouvy převzal v listinné nebo' s jeho souhlasem' viiné
textové podobě (nápi na trvaLém nosiči dat) Informace pro záj€mce o po'ištěnt a seznámil se s nimt'
Po]'istník si i€ vědom, že se iedná o důteátéinformáce' které mu napornohor'r porozumět podmínkám
sjednávaného Po'ištění' obsahuji Upozornění na důtežttéaspekty poiištěn{ i Významná ustánoven{
po'tstných podminek'

2.

Poitstník potvrzuie' že před uzavřením pojistné smlouvy mU byly oznámeny inÍoÍmace v souladu

!,

Pojistn{k potvrzu'e' že byl Ínformován o rozsahu a účeLuzprácován{ jeho osobních údajůa o právu
přistupu k nim v soutadu s ustanovením s 11, 12,2L zákona č.Ioýz(ffi sb. o ochraně osobních údaiů.
Pojistník potvrzuie' že př€d uzavřenim poiistné smLou\'y převzal v l1stinné n€bo jiné textové podobě (např'
ná tÍvalém nosičl dat) dokum€nty uvedené v č[' I' bodu 2. této pojtstné smLouvy e seznámiL se 5 nimi'
Poiistn1k si ie vědom' že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravuji rozsáh
pojištěn{' jeho omezen{ (Včetně výLuk), práve a povinnostlúčastn1kúpojtštění a nástedky jejich porušení
Vázán stejně iáko pojistnou smLouvou'
a dátš{ podmínky pojištění a pojistnikie

4.

s ustanovenim $ 2760 občanskéhoŽákoníku.

5.

'1mi
pobytďmístá podntkání a kontakty élektronické
Pojistnik potvrzuje' že adresa ieho s{dta/bydLištvtNalého
komunikáce uvedené v této po'istné smtouvě jsou aktuátní' a 50uhlžs{, aby tyto údaje byLY v pHpádě ieiich
poiistnikem
údaji Uvedenými v dříve uzávřených pojistných smtouváCh, Ve kteďch
rozporu s
pojtstník
pojistných smLuv' s t{mto postupem
souhlasi
nebo pojištěným,
'e
'tnými Vyuávány i pÍo účelytako,/ých
ipro přípád' kdy poii's$teti oznámí změnu ieho síd|'ďbydLiště/trvátého pobytl/místá podnikání n€bo
kontaktů elektrontcké komunikece v době trván{ této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost
používáníjinýchúdaiůuvedených V dňve uzavřenýCh pojistných smtouvách'

6.

PoJtstník prohlašuje' že má oprávněnou potřebu ochrány před následky Poiistné udátosti (pojistný zá'em).

?.

Pojistnik prohbšui€' že věci nebo iiné hodnoty po]1stného zájmu poJištěné touto poiistnou smlouvou

nejsou k datu uzavřen{ poiistné smlouvy poiištěny prot1stejným nebezpeč{m u Ji'ného pojistitete, pokud
nen{ V této pojistné smtouvé výslovně uvedeno

'inák'

článek VII.
závěřečná ustanovení
Není'ti ujednáno itnak, je pojtstnou dobou dobe od o1'o4.2o15 (počát€k poitštěno do 31.o3.2o2o (onec
pol15tenu.

Pojistntk ie povinen Vrátit po'istiteli vešk€ré stevy poskytnuté za sjednanou dobu pojištění, iesttiže
pojistn{k pojištění\Ypovt před upLynut{m poiistné doby nebo jestliže poiištění zanikne z jiného důvodu
před upl'ynutím pojistné doby, s výiimkou zániku pojistného zájmu pojistníkáod pověd' pojistn{ka na návrh poiistltele na uzávřen{ této pojistné smlouvy (dále ien 'nabídka') s dodatkem

nebo odchyLkou od nabídky 5e nepovažuie za jeji přii€ti'

a to ani

V

přtpadě' že se takovou odchylkou

podstatně nemění podmínky nabídky.

Pojistník prohtašuje, že podepsaI poiištovác{mu maktéři plnou moc' na jejímžzákl'adě poiišťovacímakLéř
plné moci.
Wkonává zprostředkovateLskou činnost V Poiištovnidvi pro poiistn1ká' a to v rozsahu této
pojistnou
pojištění
touto
písemnosti
Vztah
k
si€
d
nanému
majíCí
že
veškeré
smLuvní strany se dohodLy'
pojistníkovi
považují
po'ištěnému
pojistníkovi
se
za
doíučené
poiistitelem
nebo
smlouvou doručované
nebo pojištěnému doručenímpojištovacímu mektéřt. odchyLně od čt' 18 VPP P_1oo^4 sé p.o tento případ
,'adresátem' rozumí pojištovac1 makléi Dáte se smluvní strany dohodty, ž€ veškerépísemnostÍ majícÍ
vztah k pojištěn{ sjednanému touto poii'stnou smlouvou doručovanépoiištovacim makléřem za pojistníka
nebo pojištěného pojistiteti se považuií za doručenépojistiteti od poji'stníka nebo pojištěného' a to
doručením poiistiteti.
Pojistná smlouva byla Wpracována vé 4 stejnopisech, poiistn{k obdrží1 stejnopis, pojistit€L si ponéchá 2
steinopisY a poiištovaci maktéř obdrží1 stejnopis'

Tato poiistná smlouva obsahujé 7 stran a 2 přítohy' leií součásti jsou poiistné podmíflky pojistiteLe
uvedené včL L této pojistné smlouvy a dokument Informace pro záieÍncé o pojištění' V připádě' že ie

jakékoti ustanoveni uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění V rozporu
smLoUVy' má př€dnost příslušnéustánov€ni pojistné smtouvY'
Výčet přitoh:

V ostráVě dn€ 26.3-2015

přfuha

s

ustanov€ním Pojistné

č. 1- Výpis 2

př{lohač.2-seznem

..a::

Dojistltele

za
Ing' eLanka

Hruškovl '

poiistitete

'. '''' 'l{hza reicnman

V ostíávě dne?4 1,'Ú',/š
Inc. ]iří Pácáč

Pojistnou smtouvu vyprecovaL ]iří Teichman, tel s96 279 a62

t"'/,

Tě.lowp's
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Výpis
z obchodního reistříku' vedeného

Klajským soudem

V

ostravě

oddílAxlV' Vložka 584

Datum zápisu:

26. března 2001

spisová značka:
obchodnífÍma:
sídloI

AxlV 584 Vedéná u Krajského soudu

ldenliíikačnÍčÍslo:

708 90 021

PÍávníforma:
Předmět podnikání:

státní podnik

V

oíravě

PovodÍ odry' státní podnik
Varenská 31oU49' lúoravská ostlava' 702 00 ostrava
70126
DoručovacÍčíslo|

Činnosti podle živnostenských opráVnění a rozhodnutí o udělení licenceI
Výroba eleklřiny
projektová činnost ve Výstavbě
siIničnímotorová doprava
hostinská činnost
provádě staveb' lejich Žmén a odslraňoVán
\.ýroba' obchod a služby newedené v přílohách 1

I

ď

3 Živnostenského

zákona

Předmět činnosti:

I
I

l
I
\
I

HlaVní předmět činnosti:

Výkon;právy povodí, ktérou se íozumispráVa

\'_ýrznamných vodnÍch toků'

činnostl sooiené se ziišťovánÍm a hodnocením staw povrcho\4;'ch a
podzemnicň vod v územnípůsobnosli státního podnikU Povodi odry a dalšÍ
činnosti' které wkonáváiÍ správci povodí podle zákona č. 25412001 sb.' o
Vodách a o změně někteých zákonů (Vodní zákon), Ve znění pozdějších
předpisů' zákona č' 3o5/2ooo sb., o povodích' a souvisejícíchpráVních
předpisů, Včetně spráVy drobných Vodních toků' iejichŽ spráVcem byl podnik
určen' což zahrnuie zejména:
- sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí
Vodního toku;
- pečovat o koMaVodnÍch toků, udžovat břehové poíosty na pozemcích koíyt
vodnÍch toků nebo na pozemcích sousedÍcích s koýem vodního toku V šířce
podle s 49 odst' 2 vodního zákona tak' aby se nestaly překážkou znemoŽňujÍcÍ
plynulý odtok Vody při povodni;
_ provózovat a udžovatV řádném stavu VodnldÍla V korytech Vodních toků
neŽbytná k zabezpečenÍfunkcí Vodního toku' popřípadě vodnÍmu toku
převáŽně slouŽící,kteíá spÍáVce vodních toků vlastní' případnéje užíváz jiného
právního důVodu;
- připravovat a zajištbvat úpravy koryt Vodních toků' pokud sloužík zajištění
funkcí Vodního toku;
_ VyNářet podmÍnky umoŽňujÍcí oprávněná nakládánís vodami související s
Vodním tokem; při mimořádných situacÍch na VodnÍm toku jen pokud to
umožňujíhydlologické podmínky a slav Vodního toku;
- oznamovat příslušnémuVodopráVnímu Úřadu závaŽné závady' l<térézj]stíVe
VodnÍm toku ajeho korytě' způsobené přírodnÍmi nebo jinýmiVlivy; současně
navlhovat opatření k nápravě;
- spolupracovat při zneškodňování havárií naVodních tocích' a V povodí jim

spÍavovaných vodních toků' pokud mohou ohrozit jakost vody;
- udrŽovat splavnost využÍVaných dopravně \,.ýznamných vodních cest a
označovat a Vytyčovat plavební dráhu naVodnÍch cestách;

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

oddílAX|V' VloŽka 584
_

řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s

Vodamiv souslavé vodnlch dě| vzáiemné se ovllvňujícich;
- podávat podněry ke,/p'acovanl' upÍavám a ke koordinacl manlpulacnlcn raou
VodnÍch děl jiných Vlastníků;
_ předkládat VodopráVnÍmU úřadu' najeho Vizvu, ke schválení návrh
kómplexního manipulačniho řádu, kteý kooídinuje manipulačnÍ řády
iedn; iv\'ch Vodnlch dél tvoiÍclch soustavu VodnÍch dél wájemně se
'nuilvt'uiiáicn' a navri'ouat Vodopravnim Úřadům zmény povoleni k rakládání s
Vodam;' ookud isou schvaleným Íranipulačn'n řádem dotčena;
-.polupá"ouui." .pruvci dlobných vodnicl'toků při řeŠenÍÚkolů ýkajlclch se

vodních toků v povodí odry;
úřadÚ ýkajícÍho
_
lóiuaovat pr"oloz"ni povolení nebo souhlasu Vodoprávního
dodížována;
rozhodnutí
tato
zdajsou
s; VodnÍho toku a zjišťoval,
- dáVat pokyny pro manipulacis VodnÍmi dilyjeiich uživatelůmv rámc!
kómplexního maniputacÁ'ho iádu soustavy vodních nádrŽÍ na vodnÍm toku
noklld to Wžaduie mimořádná situace:
]zaiiŠtbvaíahoánotit stav povÍchovych a podzemnlch Vod' zpracováVal'
V loŽsahu
utláJar a předávat údaje do informačnlch systémůveřejné spíáW
oověření zakladalelem;
: 7aiiŠtbvat zD íacoVáni VodohospodáÍské bilance povodí odry:
_ póiř*ut prán oncrno povodÍv územnípůsobnosti stáhÍho podniku Povodí
odÍvI
povodis lúinistelsNem
- soáiuoracovat na polrzování nďodnÍch plánŮ
a MinislérsNem ŽiVotniho pÍoslíedÍ
't;édbbNí
- informovat přístušne úřady o nahlášene havárii;
- oln úkolv oii ochíanépřed povodněmi;
- lpotup'aóo*t pri prováděnÍ VodopráVního dozoru na základě Wžádáli
vodooráVnÍch uiadů;
- pnirirrar výsreakv mereníod příslLršných osob opíáVně1ých k nakládání s

vodami;

.anou'.ta a Wjádr'enÍ VodopráVnÍm uiadům z hled'ska zajmů
'oi""óuuuut
sledova!ých schválenými ptany povodÍ odry a jejich 7áVa7nými čáslmi' a z
_

,

htediska dalšÍch zájmů sledovaných Vodnim zákonem:
_ zpracováVat a předkládat náVíhy na stanovení záplavoýých úzémíu vodních
toků v jeho správě;
,u odběí povrchové vody z VodnÍch toků V jeho spíáVě a
- .t"nououul
povodíi
""nu
Wbírat plalbu k úhradě spráW těchto Vodních toků a spráVy
_'dodžovat podmÍnky a povinnosli, za kterých bylo Vodní dílo povoleno'
zejména schválený manipulačnířád' popřípadě provozní řád, a předkládat
voioorávnímu úíaduke schvalenl náVÍh najeho upíavu tak' aby bylv souladu s
komóIexnim manlpulačním řádem soustaýy vodních del Vzálemné se

ovlivňujících;
- provozovat Vodohospodářský dispečink;
_ provádět na vlastnínáklad u vodních děl' k nimŽ má píáVo hospodařit neboje
liíVá z iiného právnÍho důvodu, technickobezpečnostní dohled' pokud tomuto
dohledu Vodní díla podléhaií;
- plovádét na svůl náklad opatienÍ' ktelá mU Vodopravnl úlad uloŽil k odstraněnÍ
závad z]tštěných na vodnich dílech' zejména piiVodopíávnlm dozoÍu;
_ zoÍacovávat a předkládat přlslušnému VodopráVnimu Úřadu návrhy na
je_li
stárovent och'aonych pásen Vodních děl' se kteryimi má pÍáVo hospodaiit'
to třeba k jejich ochraně;
_ udržovai splavnost vyuŽívaných dopravně významných Vodních cestVčetně
rozrušování lédových celin Ve Veřejných přístavech stanovených Whláškou a
označovat a vytyčovat plavebnÍ dÍáhu na Vodních cestách;
. osazoval plavebri znaky na Vodni cestěl
úřadu náVÍh na
" zpracováVat a předk|ádat přísluŠnémuVodoprávnímu
Údaje platné ke dnj: 2. prosince 2014 03:29
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s nimiŽ má
sÉnoveníochranných pásem Vodních zdrojů vodárenských nádíŽí'
práVniho
důVodt];
orávo hosoodarrt nibo ie užlVá z iiného
pr'áva majetku státu, se kterym má státnipodnik
iň'r""á"á,
""il",a
"rástnická
nijuo nó.ooouiir. poomin\ou souhlasu zakladatele při práVních Úkonechs
Áár"it"-'" .ouhlasného stanoviska doloíčiÍady V rozsahu daném

"'e"ňv"
Ve stalutu podniku;
Žakladatelem
- posryrovat inrormace Vydávat odborné úČelovépublikace / oblasrisvé
oůsobnosti a spolupíacovatsVeíelnosIl;
i'-ř""á""t iirino.i' .ouvÉeiicís;Živaním hmotného matetku ve vlaslnictví
sáu' včetně maietkopÍávnlho WpořádánÍ akci investični v\'stavby a opíav a
orodeiů nepotíebného Ťajetku na VlaslnÍ účel:
]...ii.,.Jovar pii vorbě pÍávnich piedpisů' technických norém' směrnic'
oóiáruient a po<ynů souvlseiícÍch s VodnÍm hospodářstvím;
]iianouár o]'óuu6u"r realizbvar opalíeni a akce V rámci progíanového
rlLi"oulni.álruo"r"r"" a piíslušniah kÍajinofu otných progÍamůj
pri"rušnými pozómko\'ými úřady a Pozemkovým londem
"iorupráuut.
če'sre'repuntiB pri navrzich komptexních pozemkovýrh Úpraý
-

B.

statutámí oÍgán:
Drvní zástupce genéÍálníhoředitele:
lnq' PETR BŘEzlNA' dat' nar' 30' pros'nce 1963
odboje 90/15, 739 32 Víatimov
Den Vzniku Íunkce: 24' března 2003

druhÝ záslupce generálnÍho ředitele;

lnq' PETR KUÓERA. dat' nat' 6' únoía1958
ŠkotnÍ365/35, Šumbark,736 01 HavÍřov
Den vzniku Íunkce: 6' srpna 2001

ťetÍzástupce qeneÍálnÍho ředlleleI
lng' ÓEsTMlR VLČEK' dáL naÍ' 31' ledna 1953
Ví;hlického 4oz9. Radvanice, 716 00 ostÍava
Den vzniku íunkce| 24' čeNence 2003
generální Ťediiel:

způsob iednánÍ|

lno' JlŘI PAGÁČ' dal. nar' 1. února 1956
K;runnÍ 970/72' Mariánské Hory' 7o9 00 ostrava
Den Vzniku Íunkce| 1' listopadu 2014
vjeho
státď p"d.il'-".'"p"l" á;" stám'p"dnik podepisuie generalní íeditela
jašrupce
p"Ípadě
nepiítomnostl
pat
V uíčenéposloupnostiv

nepiiiJ'nostl
předchozích.

zakladatel:

Ministeísfuo zemědělství' lČ: 0o0 20 478
Těšnov 65/17, Nové N'lěsto, 11o 00 Píaha 1
o."iá"pií",]e"á i"onat j;énem zakladat;le:
JUDl. Jiří Georgiev Ph.D', dat. nar' 2'6.1976
víchníředitel sekce správnÍ MinistersNa zemědělství
_
bytem: Hradešínská 35, 1o1oo Praha 10 Vinohrady
den Vzniku opráVnění:

Kmenové|mění:
UÍčenýmajetek:

1 519 186 000'_

Kč

2132014

-

podniku činí|2 328
ÚčetnÍ hodnota určeného majétku ke dni\rzniku státního

57r732'!4

Kč,.

Kč'
Aktuátní hodnota ulčenéhomajetku ke dni 31.12'2013 činí4 136 397 579'35

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

3/s

oddíl AXIV' Vložka 584

Určeným majetkem jsou pozernky a stavby, Včetně vodohospodářských děl' k
nimž vzniklo stálnímu podniku práVo hospodařít'

I

ostatní skutečnoslí:
Rozsah a podmínky podnikánÍ stanovené zakladatelem:
UžÍVánímajetku' k němuž vzniklo íátnÍmu podnlku práVo hospodařenÍ, je
směrováno k lrvalému Wfuáření souladu mezi potřebou a tvorbqu finančních
prosředkú a k hospodáínému lyuŽíVání Všech zdrojů' Podrobné podmínky
stanoví zakladatel Ve stafutu siátního podnikÚ V souladu s s 4 odst. 3 zákona č'
305/2000 sb.
Dozorčí rada:
Počet členůdozorčíradyie stanoven na devět
členovédozoÍčÍrady volení zaměstnanci:
lng. lvana lúusálková' l.č. 605409/1549
tNale bytem: Mánesova 474, Fýdek _ Místek' Psč 1 738 01

š-

lng. lvana Mojžíšková'r.č. 606030/0367

trvale býem: Brušperk' Dráhy427,

PsČ 739 44

lng. Radek Pekař' r.č' 800710/5458
trvale bytem: Bílovecká 357/85' 747 06 opava - Kylešovice
den vzniku členstvíV dozorčíradě: 15.10.2013
členovédozorčírady jmenovanÍ zakladatelem:
lno. Aleš KendÍk' r'č. 73090ť1743
tlvaje býém: V Zákopech 527t2o, Plaha 4 - PÍsnice'
den v2niku člensfuíV dozorčíradě: 1.12'2009

Miroslav NoVák' Í'č.720625/524i}
tNale býem| HlavnítřÍda 867/38' ostrava-PoÍuba,
den vzniku členstvíVdozorčíradě:1'12'2009

PsČ 142 oo

PsČ 7o8 oo

JUDr. Jindřich Uíus. r.č' 560916/0161
tNale býem: španietova 1329' Praha 6' PsČ 160 oo
dén Vzniku členstvívdozorčíradě: 27.9'2011
lng. Peteí suchý' r'č' 85o225l87r0
tNale býemi Švédská27, ostrava, PsČ 712 oo
den Vzniku členstvíV dozorčíradě: 10'9.2014
lng. N,lichal sřko' r'č' 611017/0869
trvale bytem| Nad AlejÍ 1850/6' Praha 6' PsČ 162 oo
den \,zniku členstvÍ V d ozolČÍíadé22.5.2oL2
N4gí' Daniel HavlÍk' l.č. 77020215425

tNale bytem: Na NáVsi784/56' 747 14 Ludgeřovice
den Vzniku členstvÍv dÓzoléí íadé:22.17'2013
Povodí odry, státní podnik vznikl dnem účinnosti zákona č. 305/2000 sb. ke dni
1.1.2001 aie práVním nástupcem společnosti Povodí odry a's. oddíl B Vložka
'
761, vymazané dne 9.3.2001z obchodnlho rejstříku vedeného Krajským
soudem v ostravě' která zanikla dnem účinnostizákona č' 305/2000 sb' ke dni
1.1,2001,

Výše lezeNního fondu ke dnivzniku státního podniku' která je jeho minimální
\r'ýši' činí23532 482'16 Kč.
Údaje platné ke dni] 2' prosince 2014 03:29
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Minimální Výše kmenovéhojmění činí1 519 000 000'00Kč.

Údaje platné ke dni:2' prosince 2014 03i29

Veřejný rejstřik - wýpisy platných

ověřuji pod pořadovým ěíslem V 36612014' že tato listina, která vmikla
převedením výsfupu z informačníhosystému Veřejné správy z elektronické
podoby do podoby listinné, skládající se z 5listů, se doslovně shoduje

s obsahem výstupu z informačníhosystému veřejné správy v elektronické

podobě.

ověfující osoba: JiříčkováMarkéta
V ostravě dne 03.12. 2014
Podpis
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Pro život jaký ié
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I.INFORMACE

oHÁs

^.2.čÍMsE
poušrĚHÍŘÍoÍ
]\9'
řtdí lkoném čGto 892012 5b.' občanskýň Žákoníkem (dáLé ien obč.nJď
Pojistná smLouv. se řÍdÍ čéskýmplávem' Po'ištěn(
'e
poiistný'nt
podmÍnkamt lvedenými v poiistné smtouvě. Po'Lltné podmínky J$u'lkon{o'
součást(
všéobécnýmt
a
zvláštníma
Pojistnou smtouvou a
poji'tné sňLolVY' Pokud jste pojistné podmínky obdržeýa v etektronícképodobě Ga cD) . táto fom. Vám névyhovuje múž*€ o j€jictl
tištěnou verzt požádát v kteréňloLiv obchodním místě Kooperát{vy' Fbístné podmínky Jsou Vám rwněž k dt9Poíc1 na ww'koopc

cl

lEl

3. KDY

n xov

PolIšTĚNÍ vzNIKA

l

tnr zlHrrcÁ

Pojištěnílzniká v okaňž1kÚ uřéném datem a časen' kteď ie uved.ný ve smtouvě jako počáték pojištěni' Nenr[ uÝedén přesný čas
počátk! poJištění' vznilá pojíštěnldneň uvedeným v pojistné lmtouvě; nentli Ý poJi9tné smLouvě tento den uveden' vznik polLštěd dnéň
nástedujícím podni uŽ.vřeni Polistné smLouvy. Pojistíá smLÓuv. se uzaúrá na dobu určitou nebÓ n.UrčttoÚ'
bctan( mĎž. anilnoú t důvodn, !.rúhr př.ht d i. ed.í v tomto čuňku . dáL v čLn<{.h a . 5 nít. . lt Éi'4 út podrobna
poptÍly ý po'aíňa .m!ouva, potbtnÝGh
. v oba.n.kam átotílu.

HLvtírň óúvody ádlo po'rat&í l.4: 'odmíňká.h
>

upLynltÍ poJistné doby;

zá.ik pojistnéhÓ ZáJň! č1poJistnéhonebézp€čí;
'> zántk
Polištěné pdvnické osobybeŽ právního nástupce;
> oznánénl2ňěnv vLastnidvÍ pojištěnévěci_
PotÚtan( úl. rwně' z.nttnNt i.ko nad.d.k 9rodt ní . PL.éÍí'ňpo'a naho. v t tovén Pří'.dě lraň aaLň. uPoňfikú' E kt ra
ent v tÁto dod.t čnéthjltě,
b.' d.lího
u.čtíédod.tďno! thútu k :.Pt a.t{ dlužnéhopo't.tňaho' N.ntti Poiistné
'.Pl'c.ňo
'ojištětí
Tuto thútu j. ňožíédohodou Př.d i.jíh uptyňuth PódLo!'tt'

'.nikí..

\l

4. V IAKYCH PRIPADECH

MůŽETE PoEšTĚNÍvYPovĚDĚÍ

ro mofn\
vypovčdět

PoiiEcnt

/

do dvou mě'ícú od€ dne u'avhn( poJrsbé smlouw; pojlštěnízantkňe upLynltún osmtdenií výpovědn{ dob\4
dnikaždého poiistného obdobt
o pojištění s běžným pojútným;táto výpďěd mus( být
koncem Portstného obdob( v oPáčném přÍPádě Poíštění
druhé str.ně dorÚčeĎ. neJméně šest tÝdnú Před'deLi
zanikné až ke kon<i pol'istného období' plo kťérébyl' tato šestiÝdénnívýPo!édnÍ doba dodžéna;
> do třt mě9ít0 ode dn. oznámení wntku Porltné ldáLostl Po'ištMě; pq'1štění z.t{kne lPLynutím měs{ční

'} lpostednímu

PoJtštovn. može dáté Pojištění wpoGdět bez výpovědní doby v příPadě' že Vy nébo pojištěný porušít€ svou poÝinnost oznámit nán dýšení

H

5. KDY

oDsTouptT
\

Od.touptt
mořete'

t

A

MúŽETE oD Po'IsTNÉ sMLouVY

\
/
/

nepo'.trvé čl íeúPlně2odPďěděLt vašé Písemné dot ry Ý souúsLosti s uzaviránú! Po'iíné
sňtouw či dohody o j.jí zméně nebo vá5 neupozoňili ná nesroÚatosti neŽi n.bí'eným pojGtěn{ín a vašini
po'ad.vky' v těchto přbádech můžetéod smLouvy odstouptt do dvou měícúode dne,ldy
$ o porušen(
Doúnnošti dÓaédě!či re Ó něň mu!.L doséděi
'ste
por,ud bvcrron

od pojtstné sňtouw uz.Vřené mimo n.še ob.hodní prostory múžetéodstoupít' pokud
5mtoM slednaL jako 5potřebiteI. a to v€
th&té 14 dnú od
u,ávř€ň!
'ste
Poílšťovná múŽ.'eJiho
od poít*nésmlouvy č1 dohody o j€aí ,měně odstolPÍt. Pokud jste Vy nebo Po'ištěný Edpďědět nePEvdívě či
neúptně naše p{sěmné dot.zy v souúslosti s @víráňíň pojÍ'tné 9mLouw ai dohody o JeJÍ ňěně' pokud bychoň při prMívém
a úptnémzodpovězen{ t.kových dotazú polístnou smtouvu čt dohodu o Jéízměně néuavřet! od'toupen{ Vám mus{me doručit
* do8ědětt o porušenÍ PoÝlnnost( a1 sé o .ěm ňu9eLt dozýědět'
nejpozdě'i do dvou měsícú ode dne' ldy
'sňe
o
,ňěně od počátku rušía stEny d muí vdt1t vešl€řá posls^nutá ptněnÍ Pokud Jsme od
od9tooprLt
'eí mý máňe právo z.Počíst nákbdy sPoJéňé 9e wrnkem a sPÉvou Políštění'

odíouPénlíns. poJútná smLouÝ. či dohoda
pojí5tnérmtouw či dohody o

'e'í:měňě

IL

E

í

, 6. KDY A tAtcÝ^n zpúsoaeíl^

' purfre polrsrlÉ

jako běžnénébo jednorázové- Bě'né pojtst é sé Ptát( pňvldeLně z. JednďLivá Poístná období zPřávldb po cetou dob!
období je dohodnut. v pojistné filouvě' ]ednoÉzovépojistné s. Ptií a cetou dobu' na kterou
bylo poJištění íednáno' výš€ poJt'tiého Vždy wed.nevPoístné smlolvě á Jeho splátnost ve všeobecďch Poliltných podminkáchi
u Mžného polistného ie pak vžď uvedena výš. poiistného z. Jedno poJi$né obdob1
'e
Poltstné l2e Pbt'it zeJména Přaodem z bankovního Účtu GřÍkaz k Úhradě' tNltý přkaz nebo souhtls 5 i.lasem - sINo' poštov poukázkou'
prcstřednicMh slPo nebo ptátébn{ch térňináLú á b.nkomátů bank' s ntm!' máme uavřeno! dohodu o tomto zPů$b! Ptacení pojistného
(éÍ.hsé,nem eřeJňujeme ne sýý.h webovýth stlánuch ww.koop'a)' nencti poiGtnou smloMu někt ď .Pú5ob wLoučén'

Pojistné se

tdÍíPojÍštěrí
s tÍm' že délL Polt'tného
'edná!á

'.l(((t

7.

tAK NAHLASIT

pólrsrHou uDÁLosT

Pojistnou udáLost je třéba pojistiteLi oznánit bé2 zbytečného odkbdu na někteď z ní'e Uvedeňých kontahú:
Na ktéřémko(v našem obchodnh místě'
' NA ÍNFoLINCE E 841 1o5 lo5
ADREsu:
' P1SÉMNĚ NApojištÓvňa'
Koopeřat1vá
a.... Vtenná Iňsuránce Group
centlum zákaznické podpo.y

Bňěi9|á 6]4

' PRosTŘEDNIcrVÍM

lM'loollz

l

r

i' i11ts1''"l?i!lÉ}r'-T

PolIsTNÉHo PLNĚNÍ

výš. Po'istného ptnění !e odv(Jí od sjedíané hoíníhlaiÍce Ptnění t'' od lÍnitu poitstného PLněn{ nebo pojístnéčá9tlq' Horn1 hÉnice ptnění
př{slušných poÍstných podm{.lrch. ]e-ti poJ|štěí{
ie uyedena v poJGtné smtouvě' Prc něktďé sPecifuké přÍpady ie táto hEíice Wédena v
ňá'etko, tterý wntkt v dú'tédkupojtstné udátosti'
škodoÝé, nemo'e poiistné pLňěňí élovéňPř6áhnout úbÉék
slednáno
'ako

10i

g.

nx lAKlÁoÁme

s vnšilrfi osoglÍnnr Úonlr

láké o3ob úd.ié
tPaaaovávátíé

K

zákona nebo s Vaštň souhlásem' zpÉcoýávámě o'obn(
Vaše osobní údáJe zprácovávámé pouze na
o uŽavřenÍ poístné smLouw nébo JéJÍzměně a Přl PLněíl{ Pláv
údale' kte.é nám posh.tnete v íám.( lednán('ákládě
a povi.nosí 2 Po'ístné smlouvy. osobnÍ úd.,. zPhcďáváme v rc.'.hu Jména a př(jmen{' ádrc5Y' rcdňého
čtsl2 či data nařo:énÍ' úd.lůo Vašem zdEvďnÍň stávu, Popt dalštch orobních údaJo nérbytl'ých prc ptněnt
poiijtné smLouvy' V někteď.h pňPad.ch (zeJména skupinové pojistné smtoow) zpEcováváme loňě' osobní
úda'e, ktelé náň opÉÝňěně, rcsP na záktádé V.l.ho souhtasu, předaLjt ý sPÉVce (naPr ,amě stn avatet).
Vaš€ osobn( úd4e 2pÉcováváme a účetefi\,ýkonu Poíšťovac{čúnosti' z€Jmén. výkonu Práv a povinnoltt
2 pojÍstné smtouvy, spráw pojtštanÍ' rešení PoJistných událortÍ á ptněrí Pofudavtú dororových á
nezbytném
státních oGáňÉ' ctttivé Údaje týkalkÍ v.Šeho zdravotního staw uprácováváme Poué v loziahu'iných

účrl!

á iák dlouho
'.kómu

o.obní úd.i.
zpřacováváme

souhl'su' kteď
pro ohodnGení ooltstného dn}l nebo'epří tih^d..1po'Gtné udáLosti na ákládě
'lášbího
nán udětu,éte Při Podpisu poitstné smLolvy' zd.avotního dotaŽníku nébo hlášed pojúťnéudátostr
Pos*ytnutí osobních úde'o je ve vše.h p-rípadé.h doblovoLné' avšak nutné k tomu, eby PoJistná lmLowa
vÝ9t.dlú
mohb bí,t uzavřena' re'p' k toň!' áby poJtstná událo't ňohlá být řádně prcšďřena á aby na
'ákIádě
toholo šetřeíímohto být vYpbcěno po'igtňé plněnt
lésP' Po delšídobu'
V.šéosobd údale 2plácoldváme po dobu tNání pláÝ á Povlnnost( z pojístné
'ňLouvY'
pokud je to nezbytné podté přísLušný.h práÝnth př.dpisú'

wše o9obn( úda'e, včétněprcstředků etékvorncké kohunikacé, roÝňěž Pouíváme' abychom vá3 ňohLÍ

infomďat o našrch nový.h prcduktech nebo sL!žbách' za účét€m nabídky slu!éb a Júých obchodnkh
sděLe m!žeme V.šě osobn1 údajé Předat.ovněž osoMn p.třtctn do skupiny Viénna In9Llr.nce Group

obchodn{ rdělén{

. Fi.ančnísklptny ČéskéspořiteLý a's'

)

Možete nám však kdykottv 9děttt' že si.épřejete bÝt t. tíňto účeLemoíovovánt á my V.šéosobní úda,e
vyhažeme 2 dát báze Pouívané pro ňa*ettntové účeLy'

9rí

př.dávání
osobn{ch údalů

)

nebo prcstředutcMm Pďěřénth zPEcďateln. Ve vš*h přÍpád*h PřÍsně dbáme
o9obn( údaje zpacováváňe
M to, áby byty zachoÉny vš€.hny povinňost! keé spÉwi a zp.ácovateLům PLyno e zálona o och.á.ě osobnth
údaiú,a abv bvt subjekt údalůchráněn př.d n@plávnětrýň Ěsahová m do soukrcmého a orcbdho života'
Vaše osobn1 údáie mohou být 2př{.fupnaíy dněž třď(ň osobám v souládu s pdvn{ni předp$y upBvuícÍínt
och..nu o$bníó údajúa PoJi!ťovnióÁ zejÍíénač€ské asEi'ci poiištoven a daaún ŽP6@vat€lnm' kťeří

náň porkytuÍ stužttý v $uúsLÓstt

9 PLně.tm álonnÝCh a
tu<v1dačních9tu'.b]'

'íŠténanthnéboďtemÍch

Monttoňnt

telefontcké
kofiunlkace

veš. pÍáva
v louvislo3ti
9 osobnínt údáii

)

'ňLuvíí.h

práv e

pMnMtt Gapř po9kYroÉEL]ň

V souvisLostt 9 výkonem PojištovacÍč1nnosti a daLšíchčí.no9ťív'yňezelých zákonem o pojišťovnictv(
múžémen.hrávať příchÓd i odchoí tetebnní hovÓry ná 8ukový záznam a tento zá2íáň pouít stéjně
mohou postuPovat poskýovatelé áístenčňíchst!žeb' záznáň hovoru múžebýt využtt a úč.teňochrány
práv vYptývajicíó , poJGtné smtouq zejméná Jáko důkazn1 prcstředek v soudním' sPráv m či jiném řýeni.
Jehož účástn1ky J'me mý poltýoÝateL lLuž.b' Vy nébo někte.ý, PoJištěných'

v př{padě' že ňáte Ž4.ň o poskytnut( úÍlmáceo osobrích údaích' kteé jsÓU
koňtahujte nás ploím na adlése Prc doručování uvedené v čLánk! 1výše'

)

Ó

vašt osobě zp6covávány'

Pokud
doňn1váte, že Vaše osobní úd4e' které zPrácováúme, j$u 9 ohbdeň na účetjeiich zpE<wáÍí népřesné,
mož€te 'é
se na nás obrátit s. ždost1 o vysvěttení nebÓ se žádoí( o odstranění tohoto stav! (naPř btokování'
žád6t1
proveden{ opráw doplňěni nebo lilvtdace osobních údaiú).Vaši žádoí budemé bezodkLdně řeít.5e
7
se můŽete rovt' Ób'átrt na úřéd.a o(hranL o9ob{cl Jda]ů s€ ídtem Pplk'so.hoÉ27' 17o oo Praha 'vou
Podrobié akt!áLní inÍomace týke)íci se oóÉny osobnÍch úd4ůM,dete na Nšich rebových stdnkách vÝw'kep'Ř'

Informace pro zájemce o poji'štěnt

i(ci

l

xfin ailtlŽsrr
PoDAT sTlŽNosT
ro. lnx

wrót n( ťYří'.n( .tíamJtt vLl dopodč''.m. .Úttov.t Jtížr.tn. .*ttu
Md.ĎuÝaunlu1ÝýL
Pro

prc dof,rčďar( příP.dna n.

Řri.u!@ .dr..!

stlžnost Podán. ústně Je o ní Pořl2ován lznam' stonosti vYříŽuleňe v .o ne,kratím térmtňu s tím' že
přt'éť{ Vám v'dy do
desetipÉ.ovnírh
dnú potvrdíme á ňástedněvás PGemně
s výstedkem šétř.nt
'é
'eJí
'.známÍme
se stí'nostEi je rovnéž ňo'né l. obDcet ná Čé!|ounárcdn{
b.nlu, kťel ptní fvnl.l doht.du v poy'štovnlctví
Podáním ltEnostt není dotčénoVašépévo obrátlt se na soud.
Pokud

.9i

Kooperativa

P-SmlL|

VIENI{A II{SURANCE OROUP

OODATKOVE POIISTNE PODMTNKY
PRO POIISTENI HOSPODARSKYCH RIZIK
Nást€duiícÍ dotožky z těchto dodatkových Pojistný.h Podmínek lozšÍřují'upřesňují' přÍpadně vym€zuií ustanov€ní zvtáštních
pojistných podmínek.

Dotožka ooz1o5 - Př.d!P!.né :Púsoby

' Výktad pojmů (1aoD

''b!zP.č!í{

všechny pojmy' ktelé isou v textu dotožek zPůsobn zabezpečení tučně zvýlázněny' isou d€finovány
pokld jinde není ujednáno Jinak' VýkLad pojmů Je nedíLnou součástttěchto dotožek.

ve výktadu pojmů' Toto ptatÍ'

v odst' 1' až8' a částt odst' 10' je požadováno' aby jeiich b€zpečnostní
úroveň byl' ověřena certifikátem shody, Vydaným cérttfikačn{m orgánem akreditovaným Českým institltem pío akledit3ci (dáLe
jen
n€bo obdobným zahranrčnímc€rtifuačním o€ánem na ákLadě ,koušek proved€ných akredltovanou zkušebnt taboratořÍ
'ČIA)
podL€ ČsN EN 1627 nébo dte
BézpečnostníÚroveň výrobku ]e dána Jeho zářazen{m do přGLušné bezp€čnostní tř(ď (dáLe ien
přédchoí čsN P ENV 1627' odpovÍdaiící ie téžzařa,ení výrobkÚ do Pyr.midy bezpečnost! (dát€ j€n'Br)
pokud je k dispoacr Pokud

u prvků mechantckých záblanných prostř€dkú uvedených

n€ní Wed€no

iúek Požaduje PojistiteL

Výrobky zářezené min' do BT 3.

"PBl'

Nebud+ti b€zpečnostní úrov€ň výrobku ověř€na certifik]átem' popř' nebud*ti tuto skut€čnost možné ověřit' bud€ pojistitet za Ú.obky
odPovidající výše uvedéným podmínkám považovat pouze takové' které sphuj1 minimá|ně požadavky lvedénév odst' 1' až 8' a části

odst.10.

v prípadě €lektroni.|ého ovládání vstupů musí jednottivé komponenty splňovat požadavky uv€dené u přísl!šného timit! pLněnÍ plo
m echanické ,á bran né prostřédky a případně pro PzTs je-ti vyžadoún'

1' BGrpéčnoín(cyttndňclá vto'l. jé vtožl€
2j

zadtabacího rámku min' s přékrytým profitem (hránícím vLožku přéd jeiim
př€konáním tzv' vyimatáním'
a€zP.čío'tní dvoř. jsou dveře profesionáLně vy.obené nebo Upravené' s vícebodovým uzávěrem ovládaným b.'p.čno'tním
u:.ňtyk.cÍí sYstam€m, odoLné proti vysazení. Mají tlhou a pévnou konstrukd zésíLeno!!Ýztuhami' ptěchem nebo mříží'
(uzamykán{ dveřního křÍdta
Přtpadně jsou to dv.ř. Ptné, opatřené be.P.čnostním mtn. tříbodovým .ozvoÍoÝÝm
'ámk.m
min' do tří stl.n) ovtádaným b.:p.čn6iÍínpř{dávÍÝn zÉfik.ln, zábránámi Proti vysazení
vyraž€
ní n€bo je jejtch uzávěr
.
řešen jako min'tříbodový íozvořový' ovbdaný b.zpéčností{mu2.mYk.ch sYstéÍ€m' Za bezpečnostni dveře jsou
považována i vrata (Úezdy apod.) dostatečně tuhé a pevné tonstrukc€',hotovená zpLného pl€chu o min' ttouštc€ 3 mm
s

3'

4'
5'
6'
7'

8'

rámem z ocetového profit! o min.ttouštcé 5 mm' která isou odoLná

proti vysazéní a vyražéní,s min' tříbodovým

rozvorovým uzávěrem ovudaným b.zP.čnostn(m u'.myk.dm
u dvoukřídtých vlat musí být instatovány ochrany
závorou apod)'
zástrčíprotÍ jeíich vyháčkování (např' visacím zámkem, Príčnou'Ystam.m'
g.rpéanostn( kován( ie kováni' které Chrání cytindrickou vLožku před roztom€n1m a vytržéním.Vnějš{ štítbezpěčnostního
kování nesm{ být demontovatel'ný z vnějš{ strany dv€ří' cytind^cká vtožka nesmtvyčnívď z kován{ vtce n€ž 3 mm.
B€:p.čňo.tn{ kuÍNk je kuřík nebo kontejner' který jé lrčen kpřenosu nebo přévozu finanční.h prostředků a tenných
předmětů' J€ profesionátně zhotoven atéstovaným Ú.obcem, má pevné stěny s rukojett a je vybav€n bezpečnostn{mi doptňky
(např' sÚéna' dýmovnice, barvicí moduL'.
Bezp€čnostn{ mtn. třlbodový řozvorový zámek je samostatný blzP.čno*ním pxdavným zámk.m ovtádaný systém
uzamyka]'ícÍ dveřní křídto mtn' do tří stran a musi být přtpevněn z vnitřní strany dveří'
B€:pcčno.tn( př(d.vný 2ámét ie dopbll(ový zámek s bezpéčnostnícyLindrlckou vtožkou a štítem' ktérý zabráňl]ié roztomění
á odvrtání Vtožky' např' vrchní přídavný bezpečnostní zámek' dveřní závora' Přtdavný zámek uzamyká dveřé vjtném místě néž
htavní zadtabací zámek a musí být přip€vněn z Witřní stlány dveří u Proskteíý.h dveří mUí být instaLován takový přid.vný
zámek' ktérý nelzé z vnitřn1strany ovudat bezkLtčovým způsobem.
B.zP.čn6tn( vts <í ám.k je visací ,ámek s tvrzeným třmenen, s bezPečnostnícyLindrickou vtožkou n€bo s uzamykacÍm
mecháiismem odohým proti \,},hmatán{' Pettlce Í oka' jimiž prochár€jí třm€ny vÍsacÍCh zámkú' musí vykazovat mechanickou
o uzamčení řetězu nebo tana' piatí
odotnost proti vtoupání minimátně shodnou jako třmeny visa.ích zámkú' Pokud se
tato Podmínka i pro ně' Petticé a oká musí být z Vnějšl přÍstupové strany upevněny neroŽébíratetným
spojem.
'edná
o.hr'nou třm3nu, musí být inst.tován be,pečnostní visací zámek
]e_Li požadován bezpečnostnívisací ,ámek se
'Ýýš.nou třmen před jeho nepadením (třmen uklytý v tětes€ zámku)' nebo
konstrukčně zhotovený tak, že vLastnÍtěteso zámku.hrání
je instatován specúLníocetový kryt' chrántcí třmen i samotné těleso zámku'
B.'P.čno!tníuz'mYk.cí systém je komPL€t, který tvoň bezpečnostnÍ stavební Gadtabaco zámek' bezp€čnostní qLindrická
vLožka á bezpečnostní kování' Kování nebo provédénÍbézpečnostnícytindrické VLožky musí chránit vtožku Í Protí odvrtání' Z3
bérpečnostnt uzamykacÍ systém tze považovat t etektrom€chanický ,ámek' který sptňuje požadavky na odotnost proti
překonánÍ Uvedené v tomto odstávci'

Dodatkové pojistné podmínky pro poiiitění hospodiřšký.h riŽú P52ďr4

9'

DoíGkým zámkem se rozumí zadlabací zámek' jehož uzamykací mechanismus jé tvoř€n

10'

Dv.H

ovLádáne iednostranně ozubeným

klíčem'

min' čtyřmi sta!'ítky, ktérá isoLl

ptnýmt se rozumí dveře, vrata' viezdy (dáte jen dveřd pevné konstrukce, zhotovénéz materlátu odolného proti
vloupání (dřevo' ptast, kov, skto a j€jtch kombinace) o mtntmátnÍ ttouštce {omm n€bo dveřé BT2 podte ČsN EN 1627 nebo
dLe PředchoáČsN P ENv 1627' Dveře, které nevykazují dostátečnou odolnost Proti vLoupání (nepř. solotitové svýptn{,
papírovévoštiný dveře s výp|ní zhotov€nou z patub€o' musí být z vnttřní strany dodatečně zpevněny Gapř' celopLošně
ptechem o min' ttoušťce 1 mm, oceLovými výztuhámi, dodátečnou montáí dálšÍ mechanicky odolné vrst!y)' lnstatací mříže
apod. ]e-Li výptň kovová' muí být zhotovena, ocetového ptechu min. tlouštky 1mm'
ProskLené dveře v přípedě požadavku pojistitelé na zabezpečení jejich ProskLených částímusí být zab€zpeč€ny ve smystu

odst. 30
DvoukřídLé dveře musí být zajištěny tak' aby obě kňdb měb stejnou hodnďu odPoru j.ko dveř€ j€dnokřÍdté' a současně mud být
zab€zpeč€ny i prott tzv. vňáčkování Gapř. instatace pevnýCh záírč{ na neotvÍraném křÍdLe dvéří, kt€ré jso! zaiištěny nepř.
šloubem s maticí nebo visacím ámkem, oceLové čePy Pevně ukotvené do dveřního rámu n€bo zdtva, tnsta|.ace přÍčnézávory'
instatace vzpěry neotvíraného kříd|a apod)'
Dv€řní rámy Gárubně) musÍ být sPotéhtivě Ukotveny ve zdivu. pokud dveře nejsou záPuštěny do árubně' musi být opatř€ny

zábranami proti vysazení.
11'

Flnkaíílllpopt ďovýlll

2.

b.2péaov.ch . t(.ňovÝm sysiélllém (dřÍve ,eLektrická

se rozum{ systém' kteÚ sptňujé násteduící podmínky:

jen

'PzTs"
PzTs musí spLňovat krltérÚ
a) Komponenty

minimátně stupně zab€zp€čení

2

ze

bezpečovaci sitnaLiŽace''

- "Ezs';

dáte

podte čsN EN 50131_1, není_ti požadován

stlpeň zab€zpečéní vyššúa musí ho m1t doLožen certiftkátem shody vydaným c€rtiÍikačním orgánem akleditováným ČIA
ňebo obdobným zahrantčním c€rtifikačnÍm ortán€m.

b) Pro'ekt a montáž PZTS musí být provedeny dLe ČsN EN 50131_1 a ČsN cLc/rs 50131_7 v poslednich platných zněnÍch
filmou, která má ktěmto činnostem přísLušná oPrávněníi pokud není znám stuP€ň zabezpečeníPzTs podte normy'
můžebýt uznán za vyhovujícÍ i PzTs' iehož technÍcký stav a ÍunkčnostindtviduálÍě posoudil"a odborná osoba Určená
Pojistitetem' V Přípádě napadení zabezpečeného Prostoru nebo samotného PzTs musí být plokazatetným zpúsobem

c)

vyvoLán poptach.

Pokud ie výstupnÍ sitnát z PZTS !ryveden ná ákustický hlásič, PřiPoUští 5e pouze instatace tzv. tntelitentního husiče s
vtastním zátohováním. ]e-ti umístěný na fasádě' pak v takové výši' aby byt obt1žně napadÍltéLný' min' 3 m lasoko'
chláněný před ktímati.kými vLily' součásně však dobře sLyšitetný' PřívodnÍ vodiče musí být €hráněny před napadnuth

(tnstatacé pod fasádou, Chránička apod').
Pojištěný je dáté povinen trval'e zabezP€čit, aby provoŽ' údržba'kontroty a revúe PZTS byty Prováděny v soutadu s návodem
k obstuz€ a údržběi pokud není stanovéno jinak' mus( být minimátně jedenkrát za rok provedena prokazat€tným způsobem
komPtexní kontlob vč' funkčnízkouškypzTs Výrobcem nebo jím Pověřénou servisní o€aniŽacl
Při nesptněn{ uved€ných povinností má pojistitet právo považovat PzTs za n€funkčn{'
') v součosných nomóch isou užívóny ongl' zkrotky ,,IAs' pro poplochový zob.zpečwacísystén,
pro poplochový
"IEHA'''
pro poplachový t{sňoýý systém'
zobezwčoýacI a ttsňový systém, příp'
"HAs'
12'Funkčn{ň oploc.ňín se rozumÍ opLo(eníl které má ve vš€ch místech Požádovanou min- výšku (t€dy r vmÍstech, kde
pro(háí optocením např' potr!bí vedené na povrchu), s maximáLními otvory 6 x 6 cm á s přípádnou vrcholovou ochlanou
PodLe požad.vku' Vzdát€nost pevných oPor GLoupů)' jejich ukotv€ní a samotná montáž optocení musí zabraňovat volnému
vstupu' snadnému protomen( podkopán1 a podtezen1'
13. FY:tcko! o3tí.hou je osob. stalší18 tet, PLně svéprávná, bezúhonná' sPoLehtivá' íYztcky Ždatná' psychicky odotná, která nent
pod vtivem atlohotu či jtných omamných nebo psychotropn1ch ut€k' Má požadovaný výcvik bezpéčnostního e technického
peEonátu a prošta odborným vzdětáním a škot€ním' Musí být vybavená vhodným obr.nným P.ottř.dk.m a dát€ funkčnh
teLefonem nebo jiným obdobným spojením umožňljÍcÍmPřivol"at Pomoc e součásně rádiovým Plostř€dkem pro vzáj€mné
dorozumívání' Tato osoba musí být prokazatetně seznámena s člnnostt' kterou je nutné vykonávat' a s činností ph hrozícím

nebo

již lskut€čněném

střeženého prostoru,

odciŽéníápri ohLášénípoPbchového sunát!. ostraha musí vykonávat pravid€tné pochú,ky
o kterých musí být vedeny pís€mné zá,namy' střež{_ti ostraha prostor, vekerém isou umístěny

ÍinančnÍprostředky á cenné předměty' pál nésÍnímÍt klíčeod trézoru ani od místnosti v nú je trezol Umístěn' popř- nesmí
,nát uzamykac( kód trezoru14'Htť..(m p..m se rozumÍ pes nébo fena (dáLé jén
!,ybraný,é dužebních e Precovnich pLemen (např' německý ovčák'
'p€s)
pes
boxer' dobrman' vetký kn1rač' rottweiLer) anebo
tato ptem€na svým vzhLedem připomínáiící(tzn' beŽ prokázaného
púvodu). DáLe je požadováno, aby hlíd.cípes nět kohoutkovou Výšku větší než 45 cm (ýyloučenÍ psr ř'olých plemen, ý12
Národn1 zkušebnt řád

ČMK0.

se pro úč€Ly pojtštění rozumí klátká kutová zblaň katetori€ B n€bo kat€sorie A dte$4
,ákona č.1192002 'br'ní
sb' ve znění pozděJštch předpisů (zákon o střetných ,bran1ch a střeLivD'
16'Mí.t€m s nápř.t.žltou llužbo! se lozumí pracoviště s vyvedeným popLachovýn sunátem PzTs Gvětetný, akustický) re
střežlného prostoru' Na Pracovišti musí být trváLe Přítomen pracovník Urč€ný k ostráze' který na zákiadě akttvovaného
poptachového sisnáiu musí neprodteně provést nebo rabezpečit zásah proti narušiteti.
17'obnínýÍípíoitř€dkélr| je zářízení, které sLoUžÍ k osobní ochraně neoŽbroieným Žpůsobem á má Pachatet€ odradit od útoku
nebo ho paralyzovat Gapř' sprej' éL' paraLyzér)'
15.Křátkou kulovou

oPto(eíÝm Proitr.ns!Ýím se lozumí votné prostlanstvÍ (areát, místo pojištěno celistvě ohraničené funkčnh
opto.éním čt p.vnou b.ňéroui vstupy (dveře' Vrata, Vjérdy apod mají min. stéjnou výškl] iako požadovanéopLocení'
za Věci utož€né n. oPloc€ném Přo*ransM se považují i věci utožené ve sktadovacÍCh hatách' jejich ptášt Je tvořen z Lehkých
konstrukcí' které neodpovídaii uz.vř.íému P.ostoru tYPu A' B nlbo c (n.př' pušt montovaný z ptéchůttoušťky
18'

do 0'6 mÍn' pLáště pLachtového typu

_

polyetyLenoVé' z PVc' , gumotextitních matériátú apod')'

Dod.tkové po,Gtné podmínky Pó pojišténíhospodákký'h řtzú Ps2ď14

'l8let' PLne svep'áýná' be7úhonná' 1potehlivá' fyzicky zdatná, Psychicky
dúrď.tlt{ď se lo7umt oroba
'ťaísí
;:i::';;
Ó iinÝch omamných nebo psychor'opn{Ch Látel' Má požadovaný výÓ/ik
"r'"..personátr,
"Ll"r'a" a pio(La odborným v'zděunim a šlotenrm Mus1 být vybavená obrannÝm
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které lŽe demontovát Jen po iejich odemčen{'
piiltuŠnézlouŠly
a ochlanné sbŽbě' stu'ébni pes musi lbsoLvovat
st!žébnúnpsem se lozumí p€š Uíčenýa Wďi'enÝ ke stážni
svá'Žu
aL"ir"'"tního iádu SPěciálního
'TAR
minimálně vtozsahu Zkoušky zákbdrího
'kYnotoglckého
zkoušék musí být vedena
těchto
rozsáhu. o

ť

iňo
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'snimánÍ
'-;#Ji;'ř;;;;'*ijá".t
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zeznamen;vrn a uchováván po stanovenou slednanou dobu'
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nebo zpráva Gapř' v Případé napadeno'
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se rozumí spéci'álni úschovné obiékty' ]ejichž odotnost

je tenerován tGňový popl'chový sunáL

píoti vtoupáni je Vyjádřem be'7pďnostni Lřtdod

danou
akreditovaný
orBán
vydaL certifikáčnt

iiij'li" "",". . "t '""*."ltcich' kt€ni
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vLstnosťi "ebo
2

-

vykazovat shodné
i".oiii.i"i .l*"l""-l' stt opy ' podtahy musi
'
' mi' tvolenýmt
.ámem zhotovéným z
p,*t.,
s ohlantčuji(ímikonstrut(€
b";ú
ivp"
i"íi' ".*r""v-p,."ul
jinÝ( h ekvivaientnich
,
"'ái;L^]"ir'
mm_
1
Gebo
'ir'""l,
ptecheÍn
min'
ttoušÍky
J neto;bilatétnÝm prjiie. t".""vpaneM.
]d€ mpř' o obytné'
prekonani např' tehké sendvičové
materiáL] ktadoucÍch
'-ir; stéinv oapo. prott i"iiit' "lstnémuapoa'
prostolu
uzavíeného
Patří téžvýrobni a
oo totroto typu
u"irv' ii.'ri',-".,ii",ry
i;;ůil*"a;;;ilť
plech tloušt|Y 0'6 mm'
vnějšÍ
(větsinou
s
vrstvamt
panety
.iiiiňí i"r'' it;' r* 'pulti"v t"r'iv,ni 'i'ůuičávými
teDetná i'ol2ce C.a 20 mm' vniťini ple(h ttou{tlY 0'4 mm]'
tvoii íádně Uzavřená ! uzančéná mistnost.ebo
., i:i''t:'";ffiil;".;;;,''Liii"i. ii"""u"e "i;]*eiý prostor'n€'kterv
Iso mm U CihLovéno zdivá nebo meníi než 15 mn u

iari ttous{iu'menšt
lvnltř budov či hat (přtčky , pórobetonu, dutých cihel'
zdiva z betonu či železobetonu' l"a"a
'*t"vby
"
'"''"í"i""
muí vykálovát shodné vl'strostr'
.lj,.r",t"""' ar"* rp"a'l stropv a podLahy
plostor' lteíÝ tvoř( řádné u7aviená á u2am.ená mísťnost' stěnv
.L"j"l_.i."itlený
l"
i"'laii'"ii,JlJii"v ň'*t".
ptnl'h:'|"l l"b:_] z hlcdl{ká mechani(ké odotnosti
m'all mln'troultr<u loo r'rm a >ou
' shodné vLstnostl'
'hotovenv
v}kazovál
podtahv
musi
a
7 jiného ekvivatPntntho matenáLu' střoPY
za uzavřeny prostor se nepovažUje prostor motorového vozidla'
Šoubor mistnosti' stěnv tonoto p'osto"r

o
" ffi;a.;;;"'"

oodatkové poiistné pÓdmin|y pro po't}tÉni hospodářských rÍzúP52ď1a

30 z.b.zpečenímpro'kténých Hití or.n' dvex. itnýGh t€.hntckÝch otvořů s ptochou většínež 600 cm, se ro,Umí že jakákott
okna' prosktené dveře nebo jeji(h části' světLíky' větlací šachty, výLohy, útány' prosklené stěny apod' s ptochou větší
než 600 cm'Ž' které isou níŽénež 2,5 m nad okotn{m terénem nebo 1'2 m od přÍstupové trasy (např' hromosvod' p.mý požární
žébřík'okno do nechráněného prostoru apod')' Fou zabezpečeny některým Ž dáL€ uvedených rpůsobů:

á) Fuíkčn{mř{x' jéjížocetové pruky (pruty) isou zPtného mat€riátu' min. průřezu 1cm,' osová vzdátenost prutú
mřÍžových ok max.2ox20cm (.ebo iiná vzdátenost nepřevyšUjící však hodnot! PLochy čtvérce4oo cm,, t€dy
např'25x15cm)' MřÍž musi být dostatečně tuhá, odotná proti roztaženÍ,Pruty spojeny nerozébíratetně (svařením'

b)

d
d

snýtováním)' zvnější strany musÍ být pevně' nelozebírateLným zPůsob€m ukďvena Gazděná, zab€tonována' pňpevněia) ve
zdi nebo néotevírátětném rámu okna (či jiného otvoru) minimátně ve čtýéchkot€vních bod€ch do hloubky min.80 mm' V
přiP.dě odnimď€tné mř{že musí být mříž uzamčena ftýmt beŽpečnostnÍmivisacúni zámky (vÍŽ odšt' 7) Mřížopďřená
dvéřntmt záVěsy nebo mříž navíj€ct muí být uzamč€na i€dním b€zpečnostním Uzamykac1rn systémem (vtŽ odst' 8) r'€bo
dvěma b€zpečnostnímt visacími zámky (vtz odst' 7) n€bo je návíj€tí mř{ž vybavena mé.hantsm€m (nápř. U €tettrlcky
ovtádané)' ktérý zábraňuj€ n€oprávněné manipubci a jei{mu nadzvednutí. Mříža jeit přtsLušenství lze z vnější strány
demontovat pouze hrubým násitim (ktedivo' sekáč, pitka na žeLezo' rozbrušovačka apod'
Nebude-Li mříž spLňovát výše uvedené požadavky' bude Poirstrt€t za funkčnímřÍž považovď pouze takovou mříž, která má
méchánickou odotnost prott vLoupání doloženou certifÍkátem á bude sptňovat požadavky mín. BT 3 podte ČsN EN ]'627
nébo dte předchoáČsN P ENV 1627'
Výše Uved€né požadavky platí i pro mříže instatované v prostoru vstuPních otvorú (dvéru.
Funkčn( rot to'l z vtnitého pt€chu nebo z oc€tových či htiníkových LaméL v bezp€čnostn{m proved€ní dotoženém
certifitátem' jež bude spLňovat požadavky min. BT3 podte ČsN EN 1627 n€bo dté př€dchozí ČsN P ENV 1621' Požadavky
na uzamčéni roLěty isou shodné iako u výšéuvědené mříže' Rotet! a iéjípřísluš€nstvÍ lze z vnější stlany demontovet
pouze h.Ubým násitím (kLadivo' sekáč, PrLka na žetezo' rozbrušovačka.pod')'

Funkčn{ okentc( zájištěnou z vnitřního prostoru uzav(racími mechanismy včetně zabezpeč€ní Ploti vyháčkování
ukotvení záVěsú včetně jeiich vbstní konstlukcé, pokud Fo! Použity, muí být nerozébírateLnéz vnější strany' zhotoveno
z m€chantcky pevné' tvrdé konstrukce. okeíici lŽe Přěkonat z vně]'š{ strany pouŽe hlubým náítím (ktidÍvo' s€káč' piLká,
rozbrušov.čka apod')'

BézPéčnostnh2ásktcním (bezpečnostn{m vrstveným sktem, sktem s dodatečně instatovanou bézpečnostnífótií' sktém
5 drátěrou vtožkoD' které musÍ vykazovat katégorii odotnosti, pokud nenÍ požadováno jinak' ntn' P2A
podte ČsN EN 356'

)€dná'ti se o provedénís dodatečnou instataci berpéčno'tnífóLi€' musí být instatována na skté s min. tLouštkou dt€
Certifikátu shody této fó[i'e s požadavky ná konkrétní katé8orii odolnosti dte ČsN EN 356 Gývá min. 4 mm a v1cé)' Po
montáži fótie na skLo Ínusi zeskt€ní vykazovat kategorií odotnostl pokud není požadováno iinák, min- P2A
dté ČsN EN 356' Fótii musí na skto odborně instetovat firma, která má ktéto činnostr oprávnění' FóLi€ mus{ být nalépéne
ná vnitřnÍ stranu skta a musí Žesehovat až na ieho okraJ.
BerpečnostnÍ úroveň Výše uvedených výrobků mÚsí být ověřéna zkušebníLaboratoří akredttovano! ČIA nebo obdobným
zahlaničnímcertifikačnímor8ánem a dotožena přístušnýÍnosvědčením (protokoto zkoušce)'
é) FunkčnímPzts s d€tektory l€a8uJícÍmi na rozbttí skta (akustrcký detektor)' Nen{_ti u přísLušného timit! plněnÍ
požadována současně i instetace PzTs, must být instáLován PzTs mÍn' s vývodem Poptachového signáLu na akusttcký
hLásič umístěný min' 3 m nad okotním térénem'PzTs musí spL:ovat požád.vky uvedené výše v odst. 11-

Dolo'k' Dozto8 - Př.d.p..né zpútoby 2.bézp.č.n{mobttn(Gh pncovníCh stro'ů (1401)

1'

2'

3'

Tato doLožká stanov1 požadovanézpůsoby zabezpeč€ní polštěných mobitních pracovn1ch strojů proti krádeži s přětonáním
překážky v návaznosti na ujednání zPP P_20oÁ4 á stanoví odpovÍdaJícítimity poiistného ptnění' A potud je slednáno
pojištění přelušen( nebo omezení provozu dt€ ZPP P40oÁ4 s doLožkou DPR1o9 stanovÍ Požadovanézpúsoby zab€zP€čen{
věci stouícÍprovozu Pojištěného'
Pojištěný i€ potnen za]istÍt, aby vdobě škodnéudátosti nastáLé na pojištěném mobiLnim placovním stroji Uloženém
v u'.vř.ném přottořu byty sPLněny nástedu]'tÍ podmínky:
a) otévÍrateLnéotvory' jakoisou okna' výtohy' světtíkyaj'' zevnitř uzavřeny, pokud jsou otevír3tet é zvenčí'uzamčenyidveř€'
vrata' vstupyl Vi€zdy apod. řádně uzavřény á uzámčen)4 ostatn1 otvory o v€likosti 600 cmi a větš{ zevnitř
zneprůchodněny,
b) ktíčéod dveří á vstuPú a ktíč€ od sphací.h skríněk mobitních pra.ovnich strojů přtpadně dáLší zabezpečujícíprvky
umožňujicÍ oprávněným osobám mániPuláce stěmÍto mobitními P.acovntmi stroji (osobní čipy apod') byLy utoženy
(uschovány) na jiném bezPečnémmtstě (ne voLně nebo Vidtt€tně) v uzamčénéschránce nébo tyto kLíčeměb óprávněn!
osoba u sebe n€bo při sobě'
c) vpřípadě ztráty nébo odciz€ní ttíč€ od dVéříá vstuPú n€bo přtpadného daLšíhozabezpečovacího P.vtu uzavřeného
prostoru byta plovedena výměna zámku nebo přestaven1příst!šného pruku zabezp€čéní'
Poiiftěný je dáte povinen Žajistit, aby v době škodnéUdáLostt nastaté na pojištěném mobitn{m pracovním stloji utoženém v
optocnétÍt p.ostr.nltví byty splněny nástedující podmínky]
ktíčéod dveří a vstupú a kttče od spÍnacíchskříněk mobtLních Prá.ovnÍch stroiú případně detší zabezpéčujícíPNky
Umožňui{c( oprávněným osobám maniputace stěmito mobitními pracovními stroji (osobní člpy apod') byty utoženy
' (uschovány)
ne jiném be,pečnémmístě (ne voLně .ebo vtditetně) v uzamč€né schránce nébo tyto ktíčeměLa opíávněn;
osoba u sebe nebo při sobě'

b)

4.

ztláty nebo odciz€ní klíčeod dveřÍ á vstupů nebo případného datšího,abezpečovácího prvku opLoceného
Plostlanstvt bylá provedená výměna zámku nebo př€stavení Přístušnéhoprvku záb€zpečení'
Pojištěný ie dáte povinen zajistit' aby v době škodné udáLostt na pojištěnémmobilním pra.ovním stroji utoženémmimo
uavř.ný prostor nebo opto.énép.o.tr.n'tÝí byly sptněny nástedující podmínky|
v případě

p's2ď1a
ood:iLovA po]Gtné pÓdmínký pro po'išténi hospodálský.h rink

případně
dverí pojištěných mobilních Pracovnich strojú a ktíčeod spínacích skríněk mobtLních pracovnich strojů
pracovnimi
čipy
stroji(osobnÍ
mobiLnimi
s
těmtto
maniputacé
osobám
prviy
ujíc1
oprávněným
umožň
datšt zabezpečuiici
uw
r"'á.vány) na iiném bezpečném mtstě (ne votně nebo ndltetně) v Uzamčenésch.ánc€ nebo t}to
"L"i""v
"p"a;
ktíč€ měl2 oprávněná osoba u sebe nebo při sobě'
ruobtiní pracovnt stroi€ musí být řádně uzavřény a uzamčeny' zabezpečeny prott samovotnému pohybu a vš€chny instatované

a)

s.

kLíčeod

bezp€čnostní systémy v akttvním stavu'

s. pio'.outLnt pá.ouni
7.

s

hodnotou vyššínež 10

'troj
.atetitní vyhtedávací systém.
pracovn{ho stroje
..ltLno'o
ž" l.la": ia'ti

mil

Kč je d.tším požadavkem na zabezpečení instatovanÝ a Íunkční

se považUje tátový případ, při kterém páchatet plokazatétně překonat překážky

(tzn'
.řj"t.i p"j.s,l"* "t. p;ea oaci'enim tat, ze s" 'mácntt pojtt6nl vlo pr"konáním iejího konstrukčntho upevnění
s€
rozum{
upevněním
nářado'
Konstrukčním
nebo
destrukčni narulení spoie nebo demontáž zá použitíspeciáln{ho nástrojé
roz€b1ratetné

nébo nelozebírate|'né pevné spojeni části nebo součásti pojištěného stroje'

8. Požadavky na daLší zaberpečení pojištěných mobitn{ch plá(ovn{ch stlojů isou uvedeny dále
9. N€d1lnou součástí této doLožkyjé výkLad pojmú Uvedénýv dotožcě DoZ105'

vtabutkách č' 1_5'

o.tšípožadavkY n. 2pú$bY :.bé2péč.níniobttn{Gh Prá.oví{Gh strojú &romě Přípo'ný.h strojú) přott křád.ři. př€Lonáníň

pr"rriry . *"j.tmi"' +diob z.b;tpečení rovnčžptt( Přo věct.touáC{
hmotností do 1 0o0
T.b. č.l Mobilní prá.ovní stloje s

T
op!o<.na

.

zámek

.

zámek

"l**
zámélBtuoú

pMtr.nrM f

s

Provozu poitštěného vé tmy'tu zPp

P40ď1{

b.'p.čnonň(

b.'P.aíBttí GYttndřtd(ou vto'ko!

'

stroje přtp€hěny řetězem nebo l'nem k předmětúň pevně spoienýn
sé zeňÍ nebo dalš1rnu strcji o hňotnosti íad 1 o0o kg' uzamčení
prÓvedeno

b.'p.lm.tntí vt ..(ň

'ámLh

N-i'@kg!toženémímou,avřenýprostornebooptocenéprostr.nrtvíse
pojistné nebezpeH pro příPad odciz€ní n€vztahuje'
Tab.

t2

Mobilnt plá(ovn{ str

hmotnost{ od I 0OO

s

.
.

berprrnortnt drndrrckou vbrkoo

cň
b.zp.anctnt

výška oPt@ení 18o

zámek

s

st.oje abezpďeíy vybavenim ýlst

ňechaníckýň 2abezpeč€ním bLokujícím řadíct páku' přewdovtÚ'
-úenínaínstatováným autorizownou fÍrmou
motoru'
oÝtádání funkď

.

'

stro]e záb.zpe(env wbav.niň ÚstaLovaným výobcem a 7átov.ň
wbavenv imobúEéÍembLo\Jí.Ím .tesooň dvl okuly íunkt' motolu
á pracuj{cúň ňá báí identifiloce osobním čipeň obsLuhy
.ábstaLownÝm eÚtorizovanou firmou
stroJe zabezpečénvsatetitňtn v}'t'tédáVac{m systéňem

.

strojé zabezpďeňy wbavením instatovaným výlobcém a zárcveň
ňimo pracow( dobu střežené ňin' jednočtennou fY'rďou Btráhou
za Uzámčenímobitníhopncowího stroje se všakňepovažuje )eho
uzáňč.n( prostřednicMm zámku' kteÚ tze odemknout univeŽáLn1ň
stroj
ktíčem't'' kt{čen'

heďqE{!qbou!4!!!]9!j4.i
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oátš{ Pož.davkY ňa

2Fl.oby z.bezpeč.níPříPoiný.h nobttn{.h pracovn{<h stroiů Proti krtdcžt ipřélonán(m přelá'kY

váíd.ttsmu' zpú'ob t.b.zP€čén{ Íovíě'pbt{ přo YěCt jtouž(.íProvo'u Poitštěného Yé imyltu zPP P-{oďl|
Přípojné mobiLní prá.ovní strojé mus{ být vybav€ny zámky tažný.h ok př{věsú a tažných č€pú návěsů splňUiic(mi min' BT 3

dLe

ČsN EN 1627 nebo dl€ předchoí ČsN P ENV 1627.

Tab. č.

!

Pot*tný liLnaliíňt$eč6{

.

2ámék s

b.'P.čňott .tltňdrictou vló'lo!

t b.z.aňet

l

.
.
.
za bezpeč

ení přípoin

vlqď ím.l
cň

výška optocen( 180

zám.k

s

b.'p.aň.tttí cytindrld(ou

vLo'kou

b.zp.čn6tní vtsc(

'áň.k
připojné mobilníst.oje
pnpevněny řétězér nebo t nem kpředmětúm
pevně
!e zeFÍ nebo daLšúnu strii o hmotnosti ned
'poj€uamč.ní
ňým
prcWdeno b.2p.anct m vL..tm ámt
10@ kg'

ň

éh o

.
.
zabezpéčén{přÍpojného

ořitl'čenv k zemi oohvbLivýň Ém.nem strojé
přtpojné mobilní strcJ. PřtP.Wěny řetězem nebo tinem k předmětům
pevně
sé zeňÍ n.bo datšúnustrcji o hmotnosti nad

óříoo1né mobiln1strcie

1

pro5tr'nlM

'pojeňýň
mo k8,
uu aňčeníPrcved.no

b.''.č.Btnínvt

.Gín záhk

n

. přípojné mobilnÍ strojé přÉláčénv
Eme.€m
m strcie
ořltláčénv k zemi pohvótivým
oohvbtiwm Eme.€
provozní hmotnostído 100o k8 utožené ntmo uzavřený Prostor nébo optocené
prostranstvt se pojistné nebezpéří pro přbad odcizeni nevztahuje'

,

Na

pípojnémobiLní pracovní stroi€

5

zpúsoby z.b.tP€če.ií přGt!š€n.tv( e výbávY mob'ttní.h Pr..ovní.h ltÍoÍl přoH křádežt i přékonánún
př.kážky. v.nd'tt!'ňu, tpúrob z.b€zp€č.n( rovněž Pt i( přo věcr.buŽ{c{ přovozu poltštěného v. tmYíu zPP P40ď1{

D'Eí pož.dávly n.

mobiLíích pr!covn1ch

T.b. č.{ PríďušenstvÍ a

Ód

loo

c]cro

Teb. č.5 Pístušenstvía výbáva mobitních pracovních stroiů uLožene v opto(eném prostranst\'Í' mimo uzavřený P.ostor nebo
ené orostlánství (tzv. volné orostranstv0

.
.
.
zabezpečení příslušenstvÍ a

!ýbaw

.

zámek

'

b.:P.čn6tníGytindrlcto! vLo'kou

b.'p.an6tnÍ Ýlt.d ám.k

dbaBtrcř p'ipeměn; řetěze;ebo t P.
kpředňětúm PéWě spoJeným se zeň{ nebo stloii o hnotnosti nad
1 00o kg, uzáňč.ní prowdeno t{tp.čn6t n ú9.{n ámk m
př{sl"šemt"{

přÍsLušenstvía výbaw sřoje přÍtl'č€na k zémi pohybtiwm Emenem

Dodatkové poiistná podmínky pro pol1štání hospodářslý.h

rýú P52ď14

vÝba% ítoje phpeEěná t.tézémnebo bnem
k předmětnň PeVně lpojeňým 9e zemt nebo daLšímu stroji o

ptlstušen'M.
zabezpéťénÍphsfušensM

a

hňotnolti íád 1 ooo k' Uzaňčeníproved.no b.tP.čnostn{n vÚ.Cín

vybaw

nebo

!

přGfušenství a výb.w st.oje Přttl'čena k z.ml pohybtivýň Émenem

l

Na příst!š€nství a výbavu s fimotností do 100o
neberpečí plo případ odciŽení n€vztehuje.

[t

utožénu mimo Uzávř€ný

prostor nebo optocénéprostlanství se pojistné
(1401)

Dotožk. DsTt(D - Pommá č!řp.db mbo ě.řp.db v hbbbÍýGh ttudnÍ.h Výtuka
Pokud jsou poiištěía ponorná čerpádl' nebo čerpadla v hbbinných studních' a to i jako součást stlojního ,2ř{zení Podb znění &

1 ZPp P_

30ot4' poÍštěnt se n€Etahuje na škody
a) vwolané provoz€m bez vody'
b) vznikté nástedkem zborcení studny'
c) Vznikté poškoz€ním trubék sacího nebo výttačnéhosystému a stěn studny'

DsÍlll- výněna atr€táfi'

Doto'k'

Vymezení pojistnéfio ptnění (1401)
že pokud oprava poškozené věctv důdedk! po]'i'stné udáLosti vyžaduje:

opÍ.vY vinuH

_

odchylně od čL 8 zPp P_3oo^4 sé uj€dnává'
a) převinutí cÍvek (nebo \,Ýměnu atrégátů v dústedku škody na vinuto,

b) oPrávu

btoků' hl'av motorl] nebo komPresorů včetně jéjich přGtušenstvt'

\Ýše ptnění i částku odpo\'ídajícíopotřebení uvédených věcí' a to 10 % za každý ukončený rok
opnvu Gebo z hodnoty vyměněného egre'átu)' ceLkově však meximátně 60% stanoveného PLnění'

odečte polistitet při stanov€n1

provo'u'

n:ktadj

*

'
ooložka DoBlol' Et ktřoít.ká řtŽtk.

VýLuka (1401)

nároky a Výdaje
Ujednává se' že se pojištěnín€vzt.huje na jakákoLi poškození,nástedné škody' ztrátu Užitné'hodnoty,nák|ády'
p;€v-"i
entivnt ijrné, iakékoli pováhy přímo i népřtmo ptyno!cÍ nebo způsobéné'at ptně nebo částečně:
'j"eu:ltim'
'
setíj"im funtování int€rnetu, kterékoti' vnitřnt n€bo soukromé sítě' internetové stránky'

"it"e"i.' ádr€sy n€bo podobného zaří2ení čisLužby'
internetové
nebo podobném zaříz€n{'
jakýmikoti
daty nebo jtnýmt informacemi umístěnými íe int€rnetové
b)
'trán(e
pÍotram!'
jakéhokoti
počítačovéhoviru
nebo
obdobného
projevem
d
d iakýmkoLi etektronickým př€nosém dat nebo jiných informací'
ej iawmroLt p.rulent."'ničením',kreslen{m, Žborcénlm' nalušenim, vymazánim nebo jinou ztrátou či poškorením dát'
p.ogomoviho uybavent, plotramovacího souboru či5ouboru instlukcí jakéhokoti drUhu'
r)' ]trriou -o:nosit wu:tvjníŽat nebo omezenim funkčnosti dát' kódování prográmů' protramového vYbavéní jakéhokoLi
poat"t" a pott"toulho systému nebo jiného zařizení závistého na jakémkotr mikročtpu nebo véstavěném logickém
obvodu' včetně výpadkU činnosti n. sttaně pojištěného'
j"kviláti po.Š";i.' úmyslným nebo neúmys|'nÝm, duš€Vntch majeťkových p'áv ínlpř ochlanné známly' auťotílého

d

práva, patentu apod)'

"t

pojtštěnévěci
výše ;ede;j .,Ýtuky ;e však n€uplátní, vznikne Li z výš€ uvedených přÍčln nástedné poškození nebo znič€nt
krupobitú
s€suv
vichřtc€
nebo
nÉlt""l'. poit;t"vir' *u€zp€čí: požární nebezpečí,nálaŽ nebo pád' kouř, povod€ň něbo áptava'

ro.."]""'-r'p,:av'

zřÍcení skat nebo zemin' sesouvánt nebo zřícení tavin)' zemětřesení' tíha sněhu n€bo námlazá nebo

vádovodní nebezpeti' je-tt předmět pojištění přotttakovému pojistnému n€bezp€čív

Dotožt. DoBlo3

-

výkLd po,mú Pfo

1' A.rodynrnt*ým tř.il€m

účétYpo't5tné .mtouw

Pojistné smLouvě pojištěn'

(laoD

se rozumí htukem doprovázená ničlvá ttaková vtna vyvoLáná Letícím těLesém přÍ Překročen{

hÍanicé rych|'osti zvuku.

poitstná čártk. je údaj, který vyjadřujé pojistnou hodnotu souboru poiištovaných věcí a sjednává se v příPadě
pojištění souboru věcí'
t"ír** p+"tnou čáitku tvořt součet poiistných částek j€dnotli\ÝCh vě<Í a sjédnává se vpřtpadě pojištěnívýčt!
jednotLi'vých věCta součtu jejich hodnot.
z. .énné př.dňěty s€ pov.žují:

2' Atřétov;ná

:'
4'
5'

a) drahé ko\.y, p€rty a dláhokamy a předměty z nich'!'yrobené'
u) a.ome uiusni pr"dmlty, jejichž hodnote přésahuje 15 ooo Kč za ieden

kus Godiny, ptnicÍ pera' brýte apod'); za cenné

předměty se nepovažuje ělektronlka'

Za

a)

li

.)

fin.ňčí{přostřldkY

s€ považujÍ:

Peníze' tj' pbtné tuzemské i cizoremské bankovky a minc€'
Lni"v' ti' postw"i.nlmky' kotky' tosy' júdenky a kupony MHD' dobíje.íkuponY do mobitn{ch teLefonů, dáLničníznámky'
stravenky apod.,
p|.atebnt ka;ty a jiné obdobné dokum€nty'

cenné pap{ry, vktední a šekové knižky'

DodatkoÝé po,istné podhinky pro

pojiitlní hospodářsl4ch rizik P52ď1a

6' clí pHnrěty
7.

8'
9'

Přwzrté jsou movité předměty' které pojištěný uved€ný v pojistné smtouvě př€vzal při poskÉování sLužby na
záktadě smtouvy' objednávky nebo Žakázkového tistu.
D.t. jsou strojně nebo etektronicky zpracovateLné informa(€'
Dodavat.t m se loz!míiakýkoti dodavateL, výrob.e' prodejce, zhotovÍt€L nebo zpracovatet kompon€ntů, zbožínébo suroún'

a to iak sPecifikovaný či néspecifikovaný' kteď má vůčipojistnikovi Qojištěnému) závazky vypLývají.í ze sjednaného
smtuvního vztahu'

DoPr.vní nchoda je udátost v provoŽu na pozemních komunikací.h' například havárie n€bo slážká, která se stalá nebo byla
Žápočata na poz€mni komunikact a přr níždojde k lsmrcénínebo zraněííosoby nebo ke škodě na majetku vPrímé

souvisLosti s provozem vozidta v pohybu.
10' Dopř.vn{ pÍostř.d.k j€ motorové nebo nemotolové vozidto určené k přepravě osob nebo mat€rtátu'
11' Et ktrontúé t ří:€ní je zařízenú které plo svou funkci !ryuává €tektronické prvky'
12.
13.

ExP..t j€ odborník na danou probLematilo' oprávněný podte přístušnéhoprávního předpisu vydávat písemnéposudky

a

Fr.nší'. č..ová je časový úsek specifikovaný několtka pracovnímí díy' Právo na pojistné plnění vznÍtá jén tehdy' je-ti plovoz
zaří2enípřerušen dét€ než Po tento počet pracovních dní pra.ovním dném s€ rozumí časovéobdobí' kdy je zařízení běžně

14' Fř.nšíza {ntétrátní se od ptnění neodečttá' do j€jí výše sé však pojistné ptněnÍ neposkytuje. Můžebýt vyjádřena 9evnou
částkou' pro{entem, časovým úsek€m nebo j€ii.h kombinad'

15.Fř.nšL. odčétná(spotuúč::ose vždy odeč1tá od cetkové ýýšépojistného ptnění' Do jejÍ výšése pojistné ptnění
n€poskytuje' oprávněná osoba se franšúou odčetno! GpotuúčastopodÍtína Pojístnémp|nění Múžebýt Vyjádřeía P€vnou
částkou' procentem, časo\,ým úsekem nebo jejich kombinací'
16. tntérráln{ č'iová ířánš{2. ie časový ús€k specifikovaný někotika pracovními dný Právo na pojistné ptnění vzniká jen tehdy' je'
ti přerušení provoŽu pojištěného detšínéžténto počet pracovních dní ]e-Li však přerušení p.ovozu poíštěnéhodeLší než tento
Počet prácovntch dní' nemá inté8rál'ní časová flanšíza vtiv na !Ýšt pojistného ptnění
17'za k.P.ttň! vodovodn{Gh z.říŽ.ní se považuJ€ voda' topná' kLimatúačni á hastcí média'
'
18' Kouřje směs ptynnýCh a v ni rozptýtených tuhých produktů hoření
19'Křádež( s překoňáňím př.lážky se rozumí krádéž'u které jsou př{stušným ocánem veřejné moci n€bo na záktadě znaLeckého
posudku ziištěny stopy prokazují€í' že se pá.hatetrmocntt pojištěíévěci některým dáte uved€ným způsob€m:
a) do mtsta' ve kterém byta věc uložena' s€ dostaL tak, žéiej prokazat€tně zPřístuPniL nástroji' které neisou určeny k jeho

b)

c)

řádnému otévírání'

v místě, v€ kt€rém byta vě( utožéna,s€ plokazatéLně skryt a po jeho uzamčeníse véci zmocnil
místo, ve |térém byla věc utožena' ot€vřet ktíčémn€bo obdobiým prostředkem' j€hož se neoprávněně zmocntt krádeží
nebo |'oupeží'

K.uPobtt{n se rozumí pád kousků Ledu vytvořených v atmosféře'
21' LiÍfitté'npolÍltnéfto Plněňíse rozum1dohodnutá horííhránicé pLněn{' si€dnat tze:
a) maximálni ročnítimlt pojistného plnění pro všechny pojistné udáLosti nastaté v jednom pojistném roce,
b) timit pojtstného ptněnÍ pro iednu pojtstnou udátost'
Není_li si€dnán timit pojistného ptnění pro jednu pojistnou udátost, povážujé s€ sjednaný maximálnÍ ročnítimit pojtstného
ptnění i za ttmtt pojistného ptnění pro jédnu pojistnou Udátost'
22.Loup.žíse lozumí zmocněn{ se vě.i Žá pouŽ1tí nástt{ nebo Pohrůžkybezprostředního násití Proti Pojištěnému' jeho
zaměstnanci nébo jiné osobě jimi pověřené'
23' lvLxtmáln{ ročníttntt poíínéhoPlnční(MRLP) ie horn1hrantcí pojistného Phění v souhrnu ze vše€h pojistnÝch ldátost1
pojistný rok ie MRLP horn{ hranic{
vzniktých vjednom po'istném roce' ]€_ti pojištěn{ sjednáno na dobu kratši než
pojistného ptněnív souhrnu ze všech pojistných u dá to stí vzniklých ,a dobu tNání 'eden
Pojištění

20.

24'Mobttní.t ktíontcké zaHzen{ je €Lektronické zař{zení' kt€ré je určeno přévážně pro práci

v terénu a je

b!ď přenosné' nebo

pevně instatované ve vozidle'

osobnÍ 3 náktadni motorová voztdta s přiděténou státní poznávací nebo rědstráční značkou' jakož
s phdětenou státní poznávací značkou n€bo l€ttstračnÍ značkou'
t návěsy á přívěsy k těmtovozidtům
'sou
je
plostor o obsáhu n€jméně 20o t určený ke skbdování tekutin nebo syPkých hmot.
nebo
uravřený
26.Nádrž zčásti otevřený
27.Nář!z.m ňébo zřken(m htdb se rozr:mí dopad pttotovaného dopravn{ho prostř€dku' i€ho části nébo náktadu na
25.

Moto.oÝÝnt voídty

PojištěÍou věC'

28.Náit dná akod. je škoda způsob€ná přeruš€ním n€bo om€zéním Provozu Ž dúvodu yzniku věcné škody'
29.z. í,zořnÝ mod.t s€ považuje funkčn1i n€funkční modeL strojé nebo zařÍzent stoužícÍk vý']ce nebo demonstraci funkce'
Vý'jimku tvořt názolné modety Wráběné sértově sPecútizovaným výrobc€m pro obecné použit1 ve škotstúa odbolných
30'NéopřávněnÝm užíváníňpojištěné věci se rozumí neoPrávněné zmocnění se pojištěné věciV úmydu jt přéchodně užívat.
31'Népřod.inÝ výstavn(.xponát je taková věc' která nénava,uje na běžný Přográm výrobcé' nebud€ jáko taková dáte prodáVána
a není servisně zajištěna'
32' Népřod4ný vzorek je takotý !Ýrobek n€bo soubor ýýrobků' ktérénejsou ve srovnatetné podobě dostupné na trhu' tákže není
stanovena jejich c€na'

épropořctonátní Ýíc.náklády jsou \.ícenákLady vznikajícÍ jédnorázově při výpadku zaříŽeni' které nepřetrvávaií po celou
dobu lučení(náPř' nákLady na přiŽpůsobení Prográml] náhradnímu zářÍŽení' nákl-ady na transport datových nosičú' nákLadY na
instaLá.i náhredního zářízen0'
34. t{oitč. d.t jsou pamětová média na strojně zpracovatetné informacě'
35.odběrátékm se rorumí jakýkoli odběratel' specifikovaný či nespeciÍikovaný' vůčrněmuž má pojistnik Qojištěný) závazky

33'

Vyptývající z písemně sjednáného smtuvního vztahu'

ood*kové potiltné podmínkY pro po'útěni ho.podářský.h riŽú p 52o4a

o.h.iníÝ!ň záříz€í{n se rozumí záříz€ní stouícík ochraně Před škodtivým Působénímpar, tePLot'

ptynů, záření apod' na
ávotn{ prostředí' Nahoditou poruchou ochranného ,ařízení se rozumí porucha způsobená takovou vnitřnt závadou zařLení'
jeÍmuž wniku pojištěný nemohL abránit'
37.optocen{ je ostatní stavba stoužkÍ kohraničen{ daného prostoru' ]eho funk(í je bránit pohybu osob a věcí zdaného
prostoru v€n a dovnitř nebo múž€ mít pouŽ€ funkciokrasnou'
38' opotřébén(m sé rozuní přirozéný Úbytek hodnoty věcizpl]sobený stárnutím' popř' užíváním.Výši opotřébenÍ ovtivňUiě také
ošetřování nebo udržování vě.t.
3g'LouP.ží Př.Pr'vov.ných P€ía: ň.bo.cňln se rozumí pojištění sjednané Plo PíPed odcizenÍ péněz n€bo cenin' ktelé
přépravuie po'ištěný nebo osoba Jím pověřená' toup€X'
40' Povodní se.ozumí př€chodné Vý.azné ďýš€ní htadiny vodních tokú nebo iiných povl€hovkh Vod' pŘ kte.ém voda již
zapLavuie místo pojištěíímimo korÉo vodniho toku. Povodní je stav' kdy voda z UrČitéhoÚz.mí nemůž€ dočasně
přirozeným zp']sobem odtékat nébo j€jí odtok j€ nedostatečný' přtpadně i€ zaptávováno územípři soustředěném odtoku
36'

i

41'Požář je oheň' kt€rý vznikt mimo určenéohntště nebo ktérý určenéohniště opustit a kt€rý s€ vtastní sitou rozšířit nebo byt
pachatetem úmystně rozšíř€n' Požár€m n€ní púsob€ní užitkového ohně . ieho tept žhnutía doutnánÍ s om€zeným
' pokud se hoření vznikté Žkratém
přístupém vzduch! ánt působénítepLá při zkÍatu v etektrtckém vedení n€bo et. ,áříŽéní'
ýkénákt dY jsou Vícenák|'dy vznilcjící při výpadku zařúen{' které přétrvávaií po c€Lou dobu ručení(např'
nájemnéza techn*u čl najaté prostory' ,VláštnÍ m,dové náktady za Práct př€sčas' o svátcÍch a,a zvuštni personáo43' Prototyp jé výrobék zhotov€ný pro ověření skutečnéfunkčnosti přédpokudaié proj€ktém' který neni určen k prodéii'
44. Přovozu.GhoPný
nastává tehdy, jakmite j€ po ukonč€n{ zkušebntho provozu (je-ti vyžadovád věc na místě pojištění
přtprav€na k zahái€ní plovozu n€bo s€ na místě Poiištění již v provozu n.cháá'
a5' Př€ío.ným €hkt.ontckÝm zař{z.ntň sé rozum{ takové zařízéníkteré Je určeno přévážně pro práci v térénua je bud přénosné'
nebo odnúnatetně instatované ve vozidte' za př€nosné zařÍzení se n€považUií katkutátory' dúře' mobitní tetďoný patery'
kám€rya fotoaparáty, naýrgační systémy (GPs) a mobiLní komunúačnízáří2en1s Útmkou notebookú a tabtetů.
46. Př{ďm úder.m bbJ<u s€ rozumí přÍmé a beŽprostřední působení ene€ie btesku nebo teptoty ieho výboj€ na věcl Škoda
wnikLá údelem btesku musí být ziistiteLná podte viditeLných destrukčních účinkůná vě.i nebo na budově, v nížbylž věc v době
pojistné udátostt utožena. Úderem btesku není dočasné přepět{ v et€ktrorozvodné nebo komunikačn{ dti" kněmuž došto
vdúst€dku púsob€ní bLesku na táto vedenÍ'
poáru se rozumí teplo a zptodiny hoř€ní vznikaíct pň požáru a dáte púsobent hasebn{ utky použitépři
47. Přúvodn{mt
zásahu prott požáru.
'€vY
48' Př{rt!š.mtvh .tÍo|G isou Žařízení a prostředky spojénése strojem' které i9ou po téchnickéstráncé n€zbytné pro činnost
stroi€ podte jeho úč€tu. za přístušenstvÍ stloje s€ nepovažuji dat.'
49' Př(it!š€nštýlÍn vad isou véci' ktéré patří vtastníku věci hl'Vní á jsou jím určényk tomu' aby sé s hlavní vécítřvaLě UívaLy'
50' n€konstÍlkc. d.t Je pro ÚčeLy tohoto pojištěn{ nový vstup dat ze ráiožních nosičúdat nebo nový vstup dat provédený
manuátně z původn{ch dokumentů.
51' Za .dÍ!ž6íÝžtv.t se povežuje Požární něbezpečí' náraz nebo pád' louř' povod€ň nébo zápLava' vichřice nebo krupobití, sesuv
(ti. sesouvání púdy' zřícent skat nebo zemin, s€souvání nebo zřícen{ taún)' zemětř€sen( tíha sněhu nebo námraza, vodovodn1
42. PřopoÍGtonátn{

í.v

52. s€j.dáÍÍtrn

činnostt'

Půdy se rozumí ktesáni zemského povrchu smělem do střed! země v dústedku působenípřírodních sit nebo tidské

sérouvánh nébo zHcen{m bvtn se roŽum1jev' kdy se masa sněhu nebo L€du náhte uv€d€ do pohybu a řítí se do údoLí'
s4.s€souvánÍm půdy' zř{c.Í{m sk.t n.bo z.tÍÍtns€ rozum{ pohyb hornin z vyšš{ch potoh svahu do nťších'ke kterému docháí
púsobením Přírodních sit nebo t1dské činnosti při PorušénÍpodmínek rovnováhy svehu' sesouváním půdY neni ktesání
zémskéhopovrchu do centra země vdůstedku působení př{rodn{Ch sit nebo tidské ňnnost! za sesouvánt púdy se dáte
nepovažuje pokLes rovúatéhoterénu nebo změny záklŽdových poměrů staveb' např. prom.záním' sesycháním' podmáčením
s3.

půdy b€2 porušent rovnováhy svahu.
součáitívěci je všechno' co k ní podte její povahy patří a nemůže být odděteno bez toho' ánu se tÍm věc znehodnotÍ'
56' stío'Í( záříz€n( je souhrn někotiká vájémně (technotogicky á koÍstrukčno spoiených strojú á méchanismůurčených na Plnění
předepsaných funkď
57. subttmtt m Poititnaho Plnčnt s€ rozumi horní hrani'ce plnění v rámci siednaného ttmitu poÍistnéhopLnění'
58. š&odný pnlběh je poměr mézi vypLacéným pLněn1Ín a zap|.aceným pojtstným za hodnocéné období specifikované v Poiistné
smtouvě Vyiádř€nýv procéntech' odvyptaceného ptnění pojistitet odeč(tá přijaté retresy'
59' škody tpůrob.né i.d.řňýÍít íttlty jsou škody vznikté:
55.

a) z ioniŽujícíhozařízeni nebo kontaminacemi radtoaktivitou zjakéhokoti
b)

jaderného pativa nebo iadérného odpadu anebo

ze spatování iaderného pativa'
z radioáktivního' toxického' kontaminujícího nebo jiného působení jakého|oti nlkLeárního zařÍzenÍ' reaktoru nebo
nuktéárnÍmontáž€ nebo nukteárnÍhokomponentu'

d,působeníjákékoLiŽbraněvyužívajícíatomovénébonukléárníštěpeni'syntézunébojinouPodobnoureakci,redioaktivní

stty nebo materiáty60' škodoq vzítktou v důst€dk!

kYbérnétt.kÝGh nebétp.H sé rozumi škoda způsob€ná:
sethánÍm inteln€tu' kterékoti Vnitřní nebo soukroÍné sítě' internétové stránky, internetové
ádresy nebo podobného zaízenÍ či stužby'
b) jakýmikoti daty nebo jinými inforňac€mi umístěnými na tnternetové stránce nebo podobném zařÍzení'
c) projevem i.kéhokoli počít3čovéhoviru nebo obdobného protramu,
jakýÍnkoLi etektronickým přénosem dat n€bo jiných informacÍ'

a) uíváním, ,néužitímnebo

d

oodatkové poiGtné podmínly pro poÍštěníhospodiřských rÍ2ik P 52ď14

d
t)

jakýmkoLi polušením, zničením' zkřestentm' zbolcením| na.uŠentm|
vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat,
prostamového vybaveni' pro8ramovacího soUboru t' souuo,u

inst,r,r.i

;ar.etrotott

a.uli''

ztrátou mo'nosti využlváni d.t nebo omezením funkčncti dat, kódovánÍ, programů' programového
vybavéní jakéhokoti
počítač€ čt počítačovéhosystému nebo ji.ého zařúénízávrstého
* i"il'lát
nebo veslvlnlm togickam
obvodu' včetně výPadku činnosti na straně pojištěného'
'rl;ttp"
61'T'vénbou se stává iakákoLi hmotná substancq-která )e pii béžných tePLotách vtuhém stavu púsobením
a
t€p|á přecháá do
stavu t€kutého (např' sllo' LoW' litlna' olel' čedičt'
62' Tíhou.íěhu n€bo ňámrázy se rozumí destruktivní púsob€níj€jich nadměrné hmotnostr
na konstrukcé budov. Za nadměrnou se
rebo'námlazy' která 1c v dané obtasti místa pojištěni běžné nevysky.tuje' ze škody zPůsobené
-.h"
túou
T'":i"]:j:!"'"j
!'!
snenu neoo námra7y se nepovaŽuj€ Púsobeni ro7pÍnavosti tedu á plosl|ovánÍ tajiciho
sněhu nebo
__
tedu'
-63' ukončaíři čtnno.tt po'tštěnóho se rozumí zánik
ieho oprávněni k Podnikatélsie a"""'ti
64' už(vánún vě.t s€ rozumi stav, kdy pojištěný má vě. ve své dispoa:i á můžévyuávat jeji
uáté vrastnosti' a to i formou blant
jejích pLodů a uhtkú (poxvánívěď'
65' věCí
Provo2u ,ojtštěnóho sé rozum{ Věcl, ktéré
'touž{.( črnnosti, á dáte věci' kt€ré maií hmotno" poa.t"tumají hmotnou podstatu a kt€ré jsou uávány pojištěným
k podnikatet'ké
lt"'o
ioistl*m; k zajištěn{ chodu provozu.
z. včd !ž{cíPřovozu Po'tštěného i€ vš.k n.pov'žuíPřístupové
" cesty "Loux
(siLni",'Á.'tv, ,.r'"a*to'
aóod) na.házej{cí
't
se mimo místo pojištění
'yt"r'v'
66' vi<hřt (
rozumí dynamické působení hmofy vzduch!, kt€rá sě pohybuie .ychtostÍ 2o'8 n/s
'--'- "_ a vyššr Za škodu způsobenou
vichřicÍ se'edátě povafují i škody zpúsobené vÉenímjiného předmětu vi;hřkÍ
_67' vodovodňún z.ř{26n{ín se Íozumí|
";;'.
l) potrubi plo pitvod, rozvod e odvod VodyvČétně armatur a zátizeni na ně ořiDoEný.h'
b, rozvody topný(h a ktmáti'aan(h systémi] vČetně těles . ěrÚenÍ ne ně pfiPoi;ný;h
za lodovodní zař{zeni se nepovažUji střéšni žt by a vnějšídéštovésvody'
__
68' Výb.vou 5e roahí zákbdní výbave dodávaná k danému typu stroje;ébo věci
výŤobcém, jakoŽ i výbav' Př€depsáná
právnÍ
normou' Za výbavu stroj€

výbu'h€m

sé nepovažliidata'

sé rczumí náhtý ničivý projev tlákové síty spočívajícív rozpínavosti plynŮ nebo per' Výbuchem
sé dáte rozlmÍ
Prudké vyrovnán1 tLaku (imptoze)' Výbuchem neni' aerodynamtck,7 tr"il *u"
p'",t*"
motolu a iiných z.řÍzení' v€ keďch se enétBP arbuchu Citevědomé vyuává'
"ýi].i;;-;í**i.
'p,L'"ar'"
70' výmčnnéíottč€ d.t isou nosice dat' ltéréneisou p€vnou součástí zařlzení
ýýpočétnÍtechníky' např' dtskéty' optické disky'
69'

''
ma8netooptlcké disky, magnetické pásky.
71' výroblé'ti se rozJmí hmotná movitá vě.,l(€rá byta vyrobQna' v}těžena'
vypěstována n€bo jinák áskána a ].e určena k uveden1na
přodéte' nájmu' nebo liného použiti, bez ohLedu na st"p"í
i t€hdy' je_Li součástí nebo
i"irr'" +".""j"r'
:'j
Í:':č"'Ť
pnsLusenstvun jiné movité nebo nemovtté věci' za \Ýrobek se považuJe
"'toíl', kte; urtena l
teké ovl'adatetná prírodní
uvedeni
íe
na trh' napřítlad etéktřina.
72 zPbvo,u se roam{ vytvoiení sounslévodni pto(hy' ktelá po ulaitou dobu
stolt nebo proudi v mtsťě pojiíěni
/J' z'tlFntm v'c. se tozumÍ pri aštněnís věcl' l.ťe.á sé dostata do moťi pachátete
nálezem, omyt;m i€bo jinák be, svotent
pojištěného'
74 z.mčtřes€ňh se rczumt.otíesy Žemského povrchu vyvot né pohyby ,éms'é
kúry' dosah.jicr inten'ity ltespoň 6' stupné
mezúárodni stupntce MsK _ 64' udávajÍo makros'eismic|é ú.i nkY zemétřesení' á to v mistě pojlšténi (nik"ti"
'75' zn.čtštěním
žtvďn{ho pÍo'tř.d{ se rozumi Poštozeni životnih'o prosťi€d( či
"pi.";t;)-'_"
l""t".inace
půdy' hornú'
l"r'"
ýněmé disky,

of,duí povrcho!ých á

podzémníchvod, žtvých o€anismů

. flóó a

'ú!"[ii"pr.

Íauny).'7l

Žnečištěním

áVotního
plo'střédí s€ povážuj€ i násLedná úima, ktérá vŽnikta v
':Ň aíotntt'o
'plr.u""""
Pňčtnnésoutstosri s€;nenstonm
p.o'tr"daa;''aÍřat v dosL€dku kontaminace vod' zničent úlody ptodin v důst€dku r""t"-i'*" puój'-i.m"minecÍ
se rozumí jekékot1
zamořenú Žnečištěníči'tné,horšeníiakost! bonity' kvatity jednottiv}'ch sLožek
áv.t"*o olá'ti"al
76' znovuzř{'€ňíň věct se rozumÍ dosaženÍstávu' v jákém se véc
nadázeta pr"a p"lt'i"",i
z" odpoúdáÍcí

-'

"jjt

úhy;il;
nákl-ad se

"tt'

u staveb částka' kterou ie třeba o bvykte
k Vybudováni novostavby téhoŽ druhu, rozsahu a kvatity v daném
'lyn.tožit
mistě' včetně náktádů na zpratovánt plojektové
dokumenťace'
b) u.moviťýCh vě(i částkl, kierou je ti€ba vynélo'it na obnovu věci nebo částka' kt€rou
)e třebJ vyFatožiť na v\ýrobu nové
Věci steiného druhu a kvattty v daném místé'urfujíctje te částká' kt€rá je ze zitštěnýcil
částek nižši'
77' ztrátou věEl se rozumt stav' kdyosoba oprávněná s věcÍ disponovat pozbyta;e'*i't"
n"'*o ultt.o:no't s ní disponovat.

'

Dotožk. ooB1o5 - T{h. fiěhu, námnz.
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/''
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Vymezení podmínek (1ao1)

tihl sněhu nebo námlázá se nev?tahuje na poškození nebo zn]rent
|11,91] 'j:Íi"f
ďn€bo lryhny' herá plni funLli ProtiexplonvnÍho opatřeni např pň 7pracováni Výbu(nin
'osné
;iL'].::lÍ::.l".1
:".-"sni'tt pot'stné pLněni v prip3dě pojistné
Po'rstltel ]e optávnén
udalostt' ke tteré doide nl z(€ta ai z iásti z(hátlaLý.h'
jinak
p]ro p:jtstné n€beŽpečí

Jňl"

nosných konstrukcí stř;ch budov *u. l'ytr"e.r'
s přispěn{m takového stavu
nosný.h konsttUkCi stfe(h budov nebo kMln ke vuniku š(odné udáLosti'
PojistúeL je'dáte oprávněn snižit po'$tné pLnění v příPadě, kdy v době vzniku
škodnéudáLosti výška sněhové vrstvy kdekoti
ná ptoše střéchy po'ištěnébudovy přesahovata výšku 4ocm' ioto ustanovení
se tvil po*"
pL"chýď
;třech s;
skLoném stř€šní.h rovrn do 15_tt stupňů'
'tr"a
"

shniých'nebo

poškoaných

stie.ha' nebo táké střešnÍ konstrukce' pátí mezi obvodové konstrukce objektu' Dětí se

na

střešní pLášť a na nosnou konstluk.i

Noíá loíírukestiech ie část stře.hy' která Př€nášÍ zátíženíod VlastnÍ hmotnosti' hmotnosti
klimatlclých vnéjŠichýtivů Gnih' viř' vodl), záttžent od provozu 2ařízení' do ostá*i.i
iv'*e.u
""."i.r,

střeŠního pllště' od

"u;"tt"'

Dodatkoýé poiútnépodhinky prc poJtštěni holpodiřský.h rink

stř€šní ptášt je část střechy, ktelá kromě záktadní nosné vrst\"y

a

P's2o44

kryttny Ínúžeobsehovát řadu doptňkových vrstev Gapř' tepeLná

Dotožk. DoB1o6 ' Bontftt.ce -Vymezení podmínek (1401)
1. Nálok na přiŽnání boniflkace ve ýýši uvedené v Předmětné pojistné smtouvě vŽniká při dosaženístanověného škodného
průběhu, j€hož Výše je Uv€dena V přísLušném článku předňětné Pojistné smbuvy' a to v hodno(eném období.
2. Škodnýprůběh je poměr mezi vyplaceným ptněním (vč' réz€rvy na škody vznikté' nahlášené' aLe v době t/ýpočtu škodného
předmětné pojtstné smtouvě vyiádrený
Průběhu ne\.yptacené) e zap|'aceným poiútným za hodno€ené obdobi spectfikované v
přijaté
plnění
pojtstitet
re8resy'
proc€
n
tech'
od€
č
ítá
od vypLaceného
v
3. Na bonifikaci stanovenou v přédmětné pojistné smtouvě nemá pojistník nárok' pokud v předchozím hodíioceném období byL
škodný průběh Ž předmětné smLolvy vyššt než 55 % nébo pojištěni ztéto poji.tné smtouvy vdáLším pojistném roce

uptatnit nárok na bonifikact lŽe do šěsti městců po uPLynUtí hodnoceného období' Na zákLadě žádosti vyhodnotí pojistitet
škodný prúběh za účeLem stánovení nároku ná boniftkaci' neidřív€ všaktři měsícépo uptyíutí hodnoceného období'
5. Podmínkou pro vyplácení bonifikacé Je uhrazení Předepsáného pojistného zá hodnocené období. Nárok na bonifikacÍ
.evznikne ph ukončeni pbtnosti pojistné smtouvy před upLynutím jedÍoho poiistného loku'
6. Pojistitet započté boniftkaci ve prosPěch neuhrazeného Přédpisu pojistného následljícího pojistného roku nébo na dtužnou

spLátku pojistného, přÍpadně poukáže jednorázově boniftkac! pojistníkovi do třÍ měsícú ode dné' kdy o ni pojistník PožádáL'
nejdř{ve však tri měs{ce po uPLynutí hodnoceného období.
7. V příPedě, ž€ pojistnik Po Uzavřen{ hodnoceného období uptatní nárok na plnění z pojtstné UdáLosti Vtakové výšÍ'která
zpětně rušínárok na bonÍftkaci nebo mění výši bonifitace' rnií pojÍsttt€t plnění z pojistné udátosti o částku odpov{dajícÍ
přePlrcené boniftkaci' nebo pojlstník v.átíc€tou bontfikact nebo část odpovúajíCt př€ptatku'

j.dné po'tstné udátoltt přo po|ktná n.bzP.čípovod€ň, záphv., vtchřtcc, kíupobtt( (1401)
ujednává se, že škody zpúsobené katastrofickými pojístnýmr nebezp€čími povodéň nebo záptava nastal'é ziedné příčiny běhen
72 hodin, v!(hřlc( nebo krlpobttím nastaLé z jédnépř{činy během 48 hodtn se považujízá iédnu pojistnou udátost. N€týká se
pojtštěni přerušénínebo om€zéní Provozu. V případě vzniku takové iedné Poiistné udátosti na více míste.h pojištěníse od
ceLkové výše pojistného pLněn{ za pojistnou Udátost odečÍtá Pouze ta spoluÚčast' kt€rá je néjvyššíze všech sPoLuúčastí

Doto'k. ooBro7

-

D€ftntc.

sjednaných a nástedně vypočt€ných Pío Jednottivá místa Poiištěn1 postiž€ná touto pojistnou udátostí.

.9i

Kooperativa
vlENxA lNsuRÁNcE oRouP

Všeobecnépoji'stné podminky
pro pojtštěnímajetku
a odpověd nosti.
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