
Obecná část

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.  Pro soukromé technické pojištění majetku (dále 

jen „pojištění“), které sjednává Generali Pojišťovna 
a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, 
Česká republika (dále jen „pojistitel“), jako pojištění 
škodové, platí zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné 
smlouvě, v platném znění, a ostatní obecně 
závazné právní předpisy České republiky (dále jen 
„ustanovení právních předpisů“), tyto Všeobecné 
pojistné podmínky pro technická pojištění majetku 
(VPP T 2005/01), příslušné zvláštní pojistné pod-
mínky a ustanovení pojistné smlouvy, jejíž jsou 
VPP T 2005/01 nedílnou součástí. 

2.  Pojistná smlouva je vždy uzavřena v písemné 
formě.

3.  Ustanovení pojistné smlouvy jsou nadřazena usta-
novením VPP T 2005/01.

4.  Od ustanovení VPP T 2005/01 se lze v pojistné 
smlouvě odchýlit. 

Článek 2
Výklad pojmů
Pro účely pojištění platí výklad základních obecných 
pojmů v tomto článku, výklad specifických pojmů 
v příslušných zvláštních pojistných podmínkách, jakož 
i výklad pojmů v příslušných ustanoveních právních 
předpisů.
1.  Pojištěním škodovým se rozumí pojištění, jehož 

účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku 
pojistné události.

2.  Pojistníkem se rozumí osoba, která s pojistitelem 
uzavřela pojistnou smlouvu.

3.  Pojištěným se rozumí osoba, na jejíž majetek 
nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. 
Pojištěný je vlastníkem pojištěné věci nebo opráv-
něným držitelem a/nebo oprávněným uživatelem 
pojištěné věci. 

 Pro účely ustanovení právních předpisů, pojist-
ných podmínek a/nebo pojistné smlouvy týkajících 
se dodržování a/nebo porušení obecně závazných 
a/nebo předepsaných a/nebo smluvně sjedna-
ných povinností, se pojištěným rozumí osoby ve 
vedoucí pozici odpovědné za řízení firmy a/nebo 
provozu a/nebo jeho části, zejména statutární 
orgány pojistníka/pojištěného, ředitelé a/nebo 
vedoucí divizí a/nebo sekcí a/nebo závodů a/nebo 
provozů a/nebo oddělení či jiných organizačních 
jednotek pojistníka/pojištěného.

4.  Oprávněnou osobou se rozumí osoba, které 
v důsledku pojistné události vznikne právo na 
pojistné plnění. Nevyplývá-li z příslušných usta-
novení právních předpisů nebo pojistné smlouvy 
jinak, je oprávněnou osobou pojištěný.

5.  Jinou pověřenou osobou se rozumí osoba 
pověřená pojištěným, která za úplatu nebo i bez 
ní jedná podle vůle pojištěného.

6.  Pojistnou událostí se rozumí nahodilá skuteč-
nost specifikovaná v pojistné smlouvě, se kterou 
je spojena povinnost pojistitele plnit.

7.  Škodnou událostí se rozumí skutečnost, ze 
které vznikla škoda a která by mohla být důvo-
dem vzniku práva na pojistné plnění.

8.  Oznámením vzniku pojistné události se rozumí 
doručení písemného oznámení vzniklé škody 
pojistiteli na tiskopise oznámení o škodě.

9.  Pojistným nebezpečím se rozumí možná 
příčina vzniku pojistné události specifikovaná 
v pojistné smlouvě.

10.  Pojistným rizikem se rozumí míra pravdě-
podobnosti vzniku pojistné události vyvolané 
pojistným nebezpečím.

11.  Pojistnou dobou je doba, na kterou bylo pojiš-
tění sjednáno.

12.  Pojistným rokem se rozumí doba, která začíná 
běžet v 00,00 hodin dne uvedeného v pojistné 
smlouvě jako počátek pojištění a končí uplynutím 
12 měsíců v 00,00 hodin dne, který se svým čís-
lem shoduje se dnem počátku pojištění. 

13.  Pojistným obdobím se rozumí časové období 
dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí 
pojistné. Pojistné období je roční, není-li v po-
jistné smlouvě sjednáno jinak.

14.  Spoluúčastí se rozumí částka dohodnutá 
v pojistné smlouvě, kterou se pojištěný podílí na 
úhradě vzniklé škody.

15.  Pojistným se rozumí úplata za pojištění.
16.  Běžným pojistným se rozumí pojistné stano-

vené za pojistné období.
17.  Jednorázovým pojistným se rozumí pojistné 

stanovené za celou dobu, na kterou bylo pojiš-
tění sjednáno.

18.  Poměrným pojistným se rozumí pojistné 
vypočtené z výše pojistného pro jeden pojistný 
rok, které odpovídá v pojistné smlouvě specifiko-
vanému časovému období.

19.  Pojistnou smlouvou se rozumí smlouva o fi-
nančních službách, ve které se pojistitel zejména 
zavazuje v případě vzniku pojistné události 
poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění 
a pojistník se zejména zavazuje platit pojistné.

20.  Pojistkou se rozumí potvrzení pojistitele o uza-
vření pojistné smlouvy.

21.  Pojistným zájmem se rozumí oprávněná 
potřeba ochrany před následky nahodilé skuteč-
nosti vyvolané pojistným nebezpečím.

22.  Korespondenční adresou se rozumí adresa 
trvalého bydliště nebo sídla, popřípadě jiná 
adresa písemně sdělená pojistiteli, na kterou 
pojistitel výhradně doručuje veškerou písemnou 
korespondenci. Se zasláním na korespondenční 
adresu je spojena fikce doručení. 

23.  Vícenásobným pojištěním se rozumí současná 
existence dvou nebo více pojistných smluv na 
pojištění týkající se stejné věci a stejného pojist-
ného nebezpečí, přičemž souhrn sjednaných 
pojistných částek přesahuje pojistnou hodnotu 
pojištěné věci. 

24.  Ukončením činnosti pojištěného se rozumí:
a)  u právnických osob, podniků a fyzických osob 

zapsaných v obchodním rejstříku jejich výmaz 
z něho,

b)  u právnických osob nezapsaných v ob-
chodním rejstříku zrušení právnické osoby 
zřizovatelem,

c)  u podniků a fyzických osob nezapsaných 
v obchodním rejstříku zánik oprávnění k čin-
nosti či podnikání.

25.  Zánikem pojištěné věci se rozumí její ztráta, 
zničení, likvidace, trvalé vyřazení z provozu.

26.  Hrubou nedbalostí se rozumí jednání nebo 
opomenutí, při kterém musel být vznik škody 
předpokládán nebo očekáván a pojistník nebo 
pojištěný věděl či mohl a měl vědět, že při tako-

vém jednání nebo opomenutí škoda nastane 
nebo může nastat, ale bez přiměřených důvodů 
spoléhal, že nenastane, případně byl s jejím 
vznikem srozuměn nebo mu její vznik byl lhos-
tejný. Hrubou nedbalostí se také rozumí znalost 
vadnosti nebo škodlivosti vyrobeného nebo 
dodaného zboží nebo provedené práce nebo 
vykonávané činnosti nebo jednání, a dále znalost 
vadnosti či nevhodnosti zařízení, nástrojů a po-
můcek či postupů k činnosti, výrobě či dodávce 
použitých.

27.  Zplnomocněným makléřem se rozumí 
právnická nebo fyzická osoba, která provádí 
zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví 
na základě smlouvy s osobou, která má zájem 
o uzavření pojistné smlouvy, dle zákona  
č. 39/2004 Sb. v platném znění. 

Článek 3
Vznik a trvání pojištění
1.  Pojištění vzniká okamžikem uvedeným v pojistné 

smlouvě jako počátek pojištění.
2.  Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného 

roku, není-Ii v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
3.  Je-Ii pojištění sjednáno na jeden pojistný rok, pro-

dlužuje se automaticky o další rok, není-Ii jednou 
ze smluvních stran písemně vypovězeno nejpoz-
ději 6 týdnů před uplynutím pojistného roku.

4.  Je-Ii sjednána pojistná doba kratší než pojistný 
rok, mohou se smluvní strany před jejím uplynutím 
dohodnout na prodloužení pojištění.

5.  Toto pojištění se během trvání pojištění nepřeru-
šuje.

Článek 4
Zánik pojištění
Pojištění zaniká zejména:
1.  uplynutím pojistné doby sjednané v pojistné 

smlouvě, bylo-li pojištění sjednáno na dobu urči-
tou;

2.  zánikem pojištěné věci;
3.  změnou vlastnictví nebo skončením užívání pojiš-

těné věci, přičemž pojištění zaniká dnem, kdy tato 
skutečnost byla pojistiteli písemně sdělena a pro-
kázána;

4.  ukončením činnosti pojištěného, přičemž pojištění 
zaniká dnem, kdy tato skutečnost byla pojistiteli 
písemně sdělena a prokázána. Zanikne-li pojist-
ník (bez právního nástupce), který je odlišný od 
pojištěného, vstupuje pojištěný do pojištění na 
místo pojistníka a to dnem zániku pojistníka. Tuto 
skutečnost je pojištěný povinen sdělit pojistiteli do 
jednoho měsíce ode dne vstupu pojištěného na 
místo pojistníka. Pojistitel je oprávněn pojistnou 
smlouvu vypovědět do 2 měsíců od oznámení 
této skutečnosti. Pojištění zaniká uplynutím osmi-
denní výpovědní lhůty, která začíná běžet dnem 
doručení výpovědi;

5.  dnem následujícím po marném uplynutí lhůty 
stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení 
dlužného pojistného nebo jeho části. Lhůta nesmí 
být kratší než jeden měsíc a začíná běžet dnem 
doručení upomínky. Upomínka musí obsahovat 
upozornění na zánik pojištění v případě nezapla-
cení pojistného;

6.  neuhrazením dohodnutého pojistného za první 
pojistné období pojistné smlouvy ve lhůtě jednoho 
měsíce od data splatnosti nebo bylo-li dohodnuto 
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placení ve splátkách, neuhrazením první splátky 
pojistného v uvedené lhůtě. Uvedené jednání se 
považuje za projev vůle pojistníka, že na pojiš-
tění nemá zájem a pojištění zaniká od počátku 
(odstoupení od smlouvy);

7.  písemnou dohodou smluvních stran, která musí 
obsahovat určení okamžiku zániku pojištění 
a způsob vzájemného vyrovnání závazků; pojis-
titel je oprávněn k písemnému návrhu určenému 
pojistníkovi, pojištěnému nebo jinému účastníkovi 
pojištění připojit doložku, že nevyjádří-li se tento 
účastník do 1 měsíce od doručení, má se za to, 
že s návrhem pojistitele souhlasí;

8.  od počátku odstoupením od pojistné smlouvy 
pojistitelem nebo pojistníkem z důvodů ve smyslu 
ustanovení právních předpisů; 

9.  výpovědí jedné ze smluvních stran:
a)  doručenou do 2 měsíců po uzavření pojistné 

smlouvy; pojištění zaniká uplynutím osmidenní 
výpovědní lhůty, která začíná běžet dnem 
doručení výpovědi;

b)  doručenou nejméně 6 týdnů před uplynutím 
pojistného období; pojištění zaniká uplynutím 
pojistného období;

c)  doručenou do 3 měsíců ode dne doručení 
písemného oznámení vzniku škody pojistiteli; 
pojištění zaniká uplynutím jednoměsíční výpo-
vědní lhůty, která začíná běžet dnem doručení 
výpovědi;

d)  doručenou do 1 měsíce ode dne výplaty 
pojistného plnění nebo od písemného sdělení, 
že právo na pojistné plnění nevzniká; pojištění 
zaniká uplynutím jednoměsíční výpovědní 
lhůty, která začíná běžet dnem doručení výpo-
vědi;

10.  výpovědí pojistitele:
a)  po zjištění, že pojištěný porušil povinnost, kte-

rou mu ukládají ustanovení právních, úředních 
nebo bezpečnostních předpisů nebo pojistná 
smlouva; pojištění zaniká uplynutím jednomě-
síční výpovědní lhůty, která začíná běžet dnem 
doručení výpovědi, ledaže je během výpovědní 
lhůty obnoven stav před porušením;

b)  po zvýšení pojistného rizika během doby trvání 
pojištění; pojištění zaniká uplynutím osmidenní 
výpovědní lhůty, která začíná běžet dnem 
doručení výpovědi;

11.  výpovědí pojistníka – do jednoho měsíce ode dne 
doručení sdělení o převodu pojistného kmene 
nebo jeho částí nebo do jednoho měsíce ode 
dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k pro-
vozování pojišťovací činnosti pojistitele, přičemž 
pojištění zaniká uplynutím osmidenní výpovědní 
lhůty, která začíná běžet dnem doručení výpovědi;

12.  dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného 
plnění pojistitelem z důvodů ve smyslu zákona 
o pojistné smlouvě.

Článek 5
Pojistná hodnota
1.  Pojistnou hodnotou se rozumí hodnota pojištěné 

věci, tj. náklady na znovupořízení věci v daném 
místě pojištění. Náklady na znovupořízení se 
rozumí náklady na náhradu pojištěné věci novou 
věcí stejnou nebo srovnatelnou, sloužící ke stej-
nému účelu, stejné kvality a kapacity/výkonu. 

2.  Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková 
újma, která může v důsledku pojistné události 
nastat.

3.  Pojistná hodnota může být vyjádřena jako:
a)  nová cena, tj. pořizovací cena nové věci (v no-

vém stavu),    
b)  časová cena, tj. nová cena snížená o částku 

odpovídající stupni opotřebení a jiného zne-
hodnocení a s přihlédnutím k případnému 
zhodnocení pojištěné věci,

c)  jiná cena, dohodnutá a specifikovaná v po-
jistné smlouvě.

4.  Obchodní slevy a jakékoli cenové úlevy nemají vliv 
na výši pojistné hodnoty.

5.  Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění 
se sjednává na novou cenu.

Článek 6
Pojistná částka
1.  Pojistná částka musí odpovídat pojistné hodnotě 

pojištěné věci v den vzniku pojistné události. 
Je-li sjednáno pojištění na novou cenu, musí být 
pojistná částka rovna nové ceně.    

2.  Pojistnou částku stanoví na vlastní odpovědnost 
pojistník a musí být uvedena v pojistné smlouvě.

3.  V pojistné smlouvě může být vedle pojistné částky 
sjednán také limit plnění:
a)  roční limit plnění pro jednu a všechny škody, 

který je horní hranicí pojistného plnění pojis-
titele ze všech pojistných událostí za pojistný 
rok (roční agregovaný limit plnění),

b)  roční limit plnění pro pojišťovanou položku 
a/nebo pojistné nebezpečí a/nebo místo pojiš-
tění, který je horní hranicí pojistného plnění 
pojistitele ze všech pojistných událostí za 
pojistný rok, které se týkaly pojištěné položky 
a/nebo pojistného nebezpečí a/nebo místa 
pojištění,

c)  limit plnění z jedné pojistné události, který je 
pak horní hranicí pojistného plnění pojistitele 
z každé pojistné události, 

d)  limit plnění z jedné pojistné události pro pojiš-
ťovanou položku a/nebo pojistné nebezpečí 
a/nebo místo pojištění, který je horní hranicí 
pojistného plnění pojistitele z každé pojistné 
události, která se týkala pojištěné položky 
a/nebo pojistného nebezpečí a/nebo místa 
pojištění.

Článek 7
Pojistné
1.  Pojistitel má právo na pojistné za dobu do zániku 

pojištění, s výjimkou případů, kdy ustanovení 
právních předpisů nebo VPP T 2005/01 nebo jiné 
pojistné podmínky nebo doložky nebo pojistná 
smlouva stanoví, že pojistiteli náleží pojistné i po 
jeho zániku. Jednorázové pojistné náleží pojistiteli 
vždy celé.

2.  Výše pojistného se stanoví v pojistné smlouvě 
na základě podkladů poskytnutých pojištěným 
pomocí pojistně matematických metod, vyná-
sobením pojistné částky příslušnou sazbou 
pojistného. Sazba pojistného na základě dlouho-
dobých zkušeností pojistného trhu s ohledem na 
pojistné riziko, druh, způsob a rozsah pojištěného 
majetku nebo činnosti nebo vztahu, teritoriální 
rozsah rizika, rozsah pojištění a škodní průběh 
zabezpečuje zejména trvalé plnění všech závazků 
pojistitele.

3.  Pojistné stanovené v pojistné smlouvě je splatné 
prvního dne pojistného období, pokud není v po-
jistné smlouvě dohodnuto jinak. 

4.  Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, jedná se 
o běžné pojistné. 

5.  V pojistné smlouvě lze sjednat úhradu pojistného 
ve splátkách. Dohoda o splátkách nemá vliv na 
délku pojistného období. Je-li pojištěný v pro-
dlení s některou splátkou pojistného, je pojistitel 
oprávněn žádat doplacení celého zbývajícího 
pojistného.

6.  Pojistné se považuje za uhrazené připsáním na 
účet pojistitele nebo na účet zplnomocněného 
makléře nebo na účet jiného pojistitelem zmoc-
něného pojišťovacího zprostředkovatele, které 
pojistitel oprávnil k inkasování pojistného. Číslo 
účtu je specifikované na faktuře nebo v pojistné 
smlouvě.

7.  Zaplaceným pojistným hradí pojistitel své pohle-
dávky v pořadí, v jakém po sobě vznikly.

8.  Je-li pojistník v prodlení s úhradou pojistného po 
dobu delší než 2 měsíce, není pojistitel povinen 
poskytnout pojistné plnění: 
-  z pojistných událostí nastalých v době prodlení,
 nebo 
-  pro případ pojištění odpovědnosti - z pojistných 

událostí nastalých v době prodlení nebo z pojist-
ných událostí, které vznikly ze škodných událostí 
nastalých v době prodlení. 

 Totéž platí pro doplatek pojistného nebo splátky 
pojistného. 

9.  Je-li pojistník s placením pojistného v prodlení, 
je pojistitel oprávněn odečíst z pojistného plnění 
dlužné částky pojistného a jiné splatné pohledávky 
ze všech pojištění uzavřených pojistitelem.

10.  Je-Ii pojistník s placením pojistného v prodlení, je 
pojistitel oprávněn požadovat úrok z prodlení za 
každý den prodlení a upomínací poplatek. 

11.  Dojde-li k zániku pojištění z důvodu uvedeného 
v článku 4 odstavce 2 nebo 3 nebo 4, náleží 
pojistiteli pojistné až do dne, ve kterém mu byla 
skutečnost zániku pojištění oznámena a proká-
zána.

12.  Dojde-li k zániku pojištění z důvodu uvedeného 
v článku 4 odstavce 5 nebo odstavce 9 bodu a), 
náleží pojistiteli pojistné až do dne zániku pojiš-
tění. 

13.  Dojde-li k zániku pojištění z důvodu výpovědi 
dle článku 4 odstavce 9 bodů c) nebo d), náleží 
pojistiteli pojistné do konce pojistného období, 
v němž pojistná událost nastala. 

14.  Dojde-li k zániku pojištění z důvodu výpovědi 
dle článku 4 odstavce 10 bodů a) nebo b) nebo 
odstavce 11, náleží pojistiteli pojistné do konce 
pojistného období, v němž byla podaná výpověď. 

15.  V případě vzniku pojistné události má pojistitel 
nárok na pojistné do konce pojistného období, 
v němž pojistná událost nastala.

16.  Dojde-li k zániku pojištění odmítnutím pojistného 
plnění (článek 8 odstavec 12), náleží pojistiteli 
pojistné až do konce pojistného období, ve kte-
rém pojištění zaniklo.

Článek 8
Práva a povinnosti pojistitele
1.  Kromě dalších povinností stanovených právními 

předpisy je pojistitel povinen zejména: 
a)  zachovávat mlčenlivost o skutečnostech 

týkajících se pojištění fyzických a právnických 
osob, jakož i o skutečnostech, které se dozví 
při sjednávání pojištění, jeho správě a při 
likvidaci pojistných událostí. Pojistitel může 
poskytnout tyto informace jen se souhlasem 
pojištěného nebo pokud tak stanoví zvláštní 
právní předpis,

b)  poskytnout jasným a přesným způsobem, 
písemně a v českém jazyce informace o pojis-
titeli nebo o pojistném vztahu dle § 66 a § 67 
zákona o pojistné smlouvě,

c)  zabezpečit identifikaci účastníka pojištění 
v rozsahu stanoveném ustanoveními právních 
předpisů.

2.  Pojistitel je oprávněn žádat úhradu nákladů, které 
nemají přímou souvislost se správou sjednaného 
pojištění, a které proto nemohly být zohledněny 
ve výši pojistného. Tyto náklady jsou splatné 
dnem provedení příslušného úkonu pojistitelem. 
S rozsahem a výší poplatků se může pojistník/
pojištěný seznámit nahlédnutím do sazebníku 
poplatků v sídle a obchodních místech pojistitele.

3.  Pojistitel je oprávněn žádat náhradu nákladů 
nebo škody, pokud v důsledku porušení některé 
z povinností pojistníkem nebo pojištěným nebo 
poškozeným nebo jinou osobou, které vzniklo 
nebo má vzniknout právo na pojistné plnění 
z pojistné smlouvy, vznikne pojistiteli škoda nebo 
pojistitel zbytečně vynaloží náklady. Pojistitel má 
právo na náhradu těchto nákladů nebo škody 
proti osobě, která škodu způsobila nebo vynalo-
žení nákladů vyvolala.

4.  Pojistitel je oprávněn v případě ukončení pojistné 
smlouvy odstoupením od smlouvy (pojistná 
smlouva se ruší od počátku) odečíst od zapla-
ceného pojistného náklady spojené se vznikem 
a správou pojištění. Pojistitel je povinen do 30 dnů 
ode dne odstoupení od pojistné smlouvy vrátit 
zaplacené pojistné po odečtení výše uvedených 
nákladů a poskytnutého pojistného plnění.

5.  Je-li jednání nebo vědomost pojistníka/pojištěného 
právně významné, má pojistitel právo přihlížet při 
zjišťování porušení povinnosti uložených pojistnou 
smlouvou nebo právním předpisem také k jednání 
a vědomosti oprávněné osoby nebo osob jednají-
cích z jejich podnětu nebo v jejich prospěch.

6.  Pojistitel je oprávněn požadovat, aby pojist-
ník/pojištěný učinili opatření k zabránění vzniku 
škody nebo ke zmenšení rozsahu jejích následků; 
za tímto účelem je oprávněn udělovat pojist-
níkovi/pojištěnému pokyny a vyžadovat jejich 
splnění; pokud pojistník/pojištěný tyto pokyny 
nesplní, pojistitel neposkytne za tyto škody a jejich 
následky pojistné plnění.

7.  V případě vzniku škody je pojistitel povinen:
a) po oznámení vzniku škody, která by mohla 

zakládat nárok na pojistné plnění ze sjednané 
pojistné smlouvy, bez zbytečného odkladu 
zahájit šetření nutné ke zjištění, zda jde o po-
jistnou událost, a v případě pojistné události 
neprodleně realizovat kroky nezbytné ke 
zjištění rozsahu své povinnosti poskytnout 
pojistné plnění,

b)  ukončit šetření nejpozději do 3 měsíců poté, 
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co mu byl oznámen vznik škody, a nemůže-Ii 
být do této lhůty šetření ukončeno, sdělit 
oprávněné osobě důvody, pro které šetření 
nelze ukončit (přičemž běh této tříměsíční 
lhůty se staví, pokud je šetření pojistitele zne-
možněno nebo zdrženo v důsledku zavinění 
pojištěného),

c)  sdělit pojištěnému výsledky šetření,
d)  vrátit pojištěnému doklady, které si vyžádá,
e)  umožnit pojištěnému nahlédnout do podkladů, 

které pojistitel soustředil v průběhu šetření, 
a pořídit si jejich kopie.

8.  Poruší-Ii pojistník a/nebo pojištěný některou 
z povinností, které mu ukládají ustanovení práv-
ních předpisů nebo k nimž se zavázal v pojistné 
smlouvě, je pojistitel oprávněn:
a)  při porušení povinnosti pravdivě a úplně 

informovat pojistitele o všech rozhodných sku-
tečnostech před sjednáním pojistné smlouvy 
odstoupit od smlouvy, jestliže po pravdivém 
a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou 
smlouvu neuzavřel; toto právo může pojistitel 
uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy takovou 
skutečnost zjistil, jinak právo zanikne;

b)  při porušení povinnosti, kterou pojištěnému 
a/nebo pojistníkovi ukládají ustanovení práv-
ních, úředních nebo bezpečnostních předpisů 
nebo pojistné smlouvy (nebo připustí-li pojist-
ník a/nebo pojištěný její porušení) vypovědět 
pojistnou smlouvu s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou do jednoho měsíce poté, co se o tako-
vém porušení dověděl; právo výpovědi však 
pomine, pokud je během výpovědní lhůty 
znovu obnoven stav před takovým porušením;

c) snížit pojistné plnění, a to až na nulovou hod-
notu, dozví-li se pojistitel až po vzniku pojistné 
události, že na její vznik nebo na zvětšení 
jejích následků měla vliv podstatná okolnost, 
která nebyla pojistiteli oznámena nebo kterou 
nemohl pro nepravdivou a neúplnou odpověď 
při uzavírání pojistné smlouvy zjistit; pojistné 
plnění je pojistitel oprávněn snížit podle toho, 
jaký vliv měl tento rozpor na vznik pojistné 
události a na rozsah povinnosti pojistitele plnit.

d)  při porušení některé z povinností po uzavření 
pojistné smlouvy nebo v souvislosti se vzni-
kem pojistné události snížit pojistné plnění 
do té míry, do jaké toto porušeni mělo vliv na 
vznik škody nebo na její rozsah. Povinnost 
pojistitele plnit však zůstává nedotčena, pokud 
toto porušení některé z povinností nemělo 
vliv na vznik škody nebo na její rozsah, nebo 
pokud v době vzniku škody již uplynula lhůta 
pro podání výpovědi pojistitelem ve smyslu 
písmene b) tohoto odstavce a pojistitel tuto 
výpověď nepodal, ačkoli mu porušení povin-
nosti bylo známo před vznikem škody.

9.  Při zvýšení pojistného rizika po uzavření pojistné 
smlouvy je pojistitel oprávněn:
a)  vypovědět pojistnou smlouvu s osmidenní 

výpovědní lhůtou, dojde-Ii k podstatnému 
zvýšení pojistného rizika do té míry, že pokud 
by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání 
pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu neu-
zavřel; toto právo může pojistitel uplatnit do 
jednoho měsíce ode dne, kdy se o zvýšení 
pojistného rizika dověděl (podle okolností je 
pojistitel oprávněn za takové podstatné zvý-
šení rizika považovat rovněž vstup pojištěného 
do likvidace, prohlášení konkursu na majetek 
pojištěného a/nebo zamítnutí návrhu na pro-
hlášení konkursu pro nedostatek majetku); 

b)  navrhnout změnu pojistné smlouvy účinnou 
ode dne zvýšení pojistného rizika, dojde-Ii 
k podstatnému zvýšení pojistného rizika do té 
míry, že pokud by v tomto rozsahu existovalo 
již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by 
smlouvu uzavřel za jiných podmínek; toto 
právo může pojistitel uplatnit do jednoho 
měsíce ode dne, kdy se o zvýšení pojistného 
rizika dověděl, a pojistník je povinen se k to-
muto návrhu vyjádřit do jednoho měsíce ode 
dne jeho doručení. Nesouhlasí-Ii pojistník 
s navrhovanou změnou pojistné smlouvy 
nebo nevyjádří-Ii se k této změně v uvedené 
lhůtě, je pojistitel oprávněn pojistnou smlouvu 
vypovědět do dvou měsíců ode dne, kdy 
obdržel nesouhlas pojistníka se změnou 
pojistné smlouvy, nebo ode dne, kdy uply-

nula lhůta pro vyjádření pojistníka. Pojištění 
zaniká uplynutím 8 dnů ode dne doručení 
výpovědi pojistníkovi. Podle okolností je pojis-
titel oprávněn za takové podstatné zvýšení 
rizika považovat rovněž vstup pojištěného 
do likvidace, prohlášení konkursu na majetek 
pojištěného a/nebo zamítnutí návrhu na pro-
hlášení konkursu pro nedostatek majetku.

 Ustanovení tohoto odstavce se uplatní rovněž 
v případě, kdy v době mezi vystavením a přijetím 
návrhu na pojištění dojde ke zvýšení pojistného 
rizika, které pojistiteli při přijetí návrhu nebylo 
známo.

10.  Pojistitel je zproštěn povinnosti poskytnout 
pojistné plnění, jestliže příčinou vzniku škody bylo 
úmyslné porušení povinnosti, kterou pojištěnému 
a/nebo pojistníkovi ukládají ustanovení práv-
ních, úředních nebo bezpečnostních předpisů 
nebo pojistné smlouvy, nebo pokud porušení 
takové povinnosti bylo důsledkem úmyslného 
jednání nebo hrubé nedbalosti pojištěného nebo 
pojistníka nebo jiné osoby jednající z podnětu 
pojištěného. Je-Ii s porušením takové povinnosti 
spojeno zvýšení pojistného rizika, použijí se 
ustanovení o zvýšení pojistného rizika. I při poru-
šení povinnosti pojištěného a/nebo pojistníka, 
které bylo důsledkem jeho úmyslného jednání 
nebo hrubé nedbalosti je však pojistitel povinen 
poskytnout plnění do té míry, do jaké toto poru-
šení neovlivnilo šetření škodního případu, zjištění 
rozsahu škody nebo rozsah škody samotný.

11.  Pojistitel je zproštěn povinnosti poskytnout plnění 
v plném rozsahu, je-Ii pojištěný pravomocně 
odsouzen v důsledku toho, že se v souvislosti 
se vznikem škody nebo během šetření škody 
a zjišťování jejího rozsahu dopustil podvodu nebo 
pokusu o podvod.

12.  Pojistitel má právo odmítnout pojistné plnění 
pokud:
a)  příčinou pojistné události byla skutečnost, 

o které se dověděl až po vzniku pojistné 
události a kterou nemohl zjistit při sjednávání 
pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně 
nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně 
zodpovězených písemných dotazů, a jestliže 
by při znalosti této skutečnosti v době uza-
vření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel 
nebo ji uzavřel za jiných podmínek,

b)  oprávněná osoba uvede při uplatňování práva 
na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo 
hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu 
pojistné události nebo podstatné údaje týkající 
se této události zamlčí.

Článek 9
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného při 
uzavírání pojistné smlouvy a v průběhu platnosti 
pojistné smlouvy
1.  Pojistník a/nebo pojištěný je povinen zejména:

a)  odpovědět pravdivě a úplně na všechny 
písemné dotazy pojistitele týkající se sjedná-
vaného pojištění a písemně oznámit pojistiteli 
všechny mu známé okolnosti, které jsou 
podstatné pro převzetí rizika. Za podstatné se 
považují rizikové okolnosti, které mají vliv na 
rozhodnutí pojistitele o podmínkách uzavření 
pojistné smlouvy,

b)  umožnit pojistiteli nebo pojistitelem pověřené 
osobě posouzení pojistného rizika, vstup do 
pojištěných objektů a přístup k pojištěným 
věcem, předložit k nahlédnutí projektovou  
a/nebo požárně technickou a/nebo pro-
tipovodňovou a/nebo účetní a/nebo jinou 
s pojistným nebezpečím související doku-
mentaci a umožnit pořízení její kopie a dále 
umožnit přezkoumání funkčnosti a činnosti 
zařízení sloužících k ochraně pojištěného 
majetku,

c)  umožnit pojistiteli ověřit správnost a úplnost 
podkladů rozhodných pro výpočet pojistného, 
zejména zpřístupnit pojistiteli veškerou rozhod-
nou dokumentaci a umožnit pořízení její kopie, 
předložit pojistiteli doklad o skutečné výši 
rozhodných údajů. Rozhodné údaje je povinen 
předložit do jednoho měsíce ode dne doručení 
žádosti pojistitele o sdělení těchto údajů,

d)  vykonávat svou činnost podle výpisu z ob-
chodního rejstříku nebo oprávnění k činnosti 
či podnikání v souladu s příslušnými práv-

ními předpisy a technickými normami a plnit 
veškeré povinnosti stanovené ustanoveními 
právních předpisů, zejména dodržovat zákon 
o požární ochraně a vést účetnictví podle 
zákona o účetnictví v platném znění,

e)  bez zbytečného prodlení písemně oznámit 
pojistiteli veškeré změny ve skutečnostech, 
na které byl tázán při sjednávání pojištění, 
zejména změny v činnosti pojištěného, 
právních vztahů, změny v podkladech pro 
posouzení rizika,

f)  odstranit dle požadavků pojistitele všechny 
nedostatky a okolnosti hrozící vznikem škody, 
zejména takové, které již ke škodě vedly,

g)  bez zbytečného prodlení písemně informovat 
pojistitele o vstupu pojištěného do likvidace, 
prohlášení konkursu na majetek pojištěného  
a/nebo zamítnutí návrhu na prohlášení kon-
kursu pro nedostatek majetku,

h)  informovat pojistitele o vzniku vícenásobného 
pojištění, jakmile se o něm dozví, včetně uve-
dení příslušných pojistitelů, rozsahu pojištění, 
pojistných částek nebo limitů plnění,

i)  do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné 
smlouvy (kdy se pojistná smlouva ruší od 
počátku) vrátit rozdíl mezi pojistným plněním 
poskytnutým pojistitelem a uhrazeným pojist-
ným,

j)  nedopustit bez souhlasu pojistitele žádné 
zvýšení pojistného rizika ani nepřipustit zvýšení 
pojistného rizika ze strany třetí osoby (přičemž 
dozví-Ii se pojištěný, že ke zvýšení pojistného 
rizika došlo bez jeho vědomí nebo vůle, musí 
tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit 
pojistiteli),

k)  bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli 
změnu nebo zánik pojistného rizika,

l)  prokázat na žádost pojistitele svůj pojistný 
zájem,

m)  dbát, aby ke vzniku škody nedošlo, zejména 
neporušovat povinnosti směřující ke snížení 
pojistného rizika, které mu ukládají právní 
předpisy nebo k nimž se zavázal v pojistné 
smlouvě, a nepřipustit porušování těchto 
povinností ze strany třetích osob včetně všech 
fyzických a/nebo právnických osob, které jsou 
pro něj činné,

n)  k odvrácení hrozící škody zakročit způsobem 
přiměřeným okolnostem,

o)  po dobu nepřítomnosti všech zaměstnanců 
udržovat řádně uzamčené dveře a okna do 
pojištěných prostor, jakož i uvést v činnost 
všechna zabezpečovací zařízení, která exis-
tovala v době návrhu na pojištění nebo jejichž 
instalace byla dodatečně sjednána (týká-Ii se 
nepřítomnost pouze určitých prostor v místě 
pojištění, platí povinnost pouze pro tyto pro-
story),

p)  udržovat všechny pojištěné věci, zařízení pro 
rozvod vody/elektřiny a ostatních médií a stře-
chy v řádném stavu a bez prodlení zajistit 
odstranění vzniklých závad nebo škod,

q)  udržovat majetek ve stavu, který neohrožuje 
jiné osoby nebo jejich majetek,

r)  v nevyužívaných budovách nebo v nevyuží-
vaných částech budov uzavřít a vyprázdnit 
všechna zařízení pro rozvod vody,

s)  vytápět všechny budovy a části budov nebo 
uzavřít a vyprázdnit všechna zařízení pro 
rozvod vody, pokud by v důsledku chladného 
počasí mohlo dojít k poškození rozvodů vody 
působením mrazu,

t)  u dat, záznamů a dokumentů, u nichž je to 
obvyklé, pořizovat jejich duplikáty umožňující 
jejich znovuobnovení a tyto duplikáty ukládat 
tak, aby se v případě vzniku škody neztratily, 
nezničily a/nebo nepoškodily současně s origi-
nály,

u)  zajistit, aby inventurní seznamy pojištěných 
věcí byly uloženy tak, aby v případě vzniku 
pojistné události nemohly být zničeny, poško-
zeny nebo ztraceny v souvislosti se škodou,

v)  oznámit pojistiteli zvýšení pojistné hodnoty 
pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí. 
Při nesplnění této povinnosti má pojistitel 
právo uplatnit podpojištění.

2.  Pojistník je oprávněn odstoupit od smlouvy, 
poruší-li pojistitel povinnost pravdivě a úplně 
odpovědět na všechny písemné dotazy před uza-
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vřením pojistné smlouvy, jestliže by při pravdivém 
a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu 
neuzavřel. Toto právo může pojistník uplatnit do 
dvou měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost 
zjistil, jinak právo zanikne.

Článek 10
Povinnosti pojistníka a pojištěného v případě 
pojistné události
Pojistník a/nebo pojištěný je povinen při vzniku škody 
zejména:
1.  bez jakéhokoli prodlení oznámit pojistiteli vznik 

škody, která by mohla zakládat nárok na pojistné 
plnění a dát pravdivé vysvětlení o vzniku škody,

2.  informovat hasičský záchranný sbor o vzniku 
požáru (případně jiné události, která tento postup 
vyžaduje),

3.  oznámit vznik škody policii, pokud se jedná 
o podezření na trestný čin nebo přestupek 
(např. krádež vloupáním, loupež, vandalismus), 
a vyžádat si policejní protokol a jeho kopii zaslat 
pojistiteli,

4.  zabezpečit zmenšení rozsahu škody a odvrátit 
případné následné škody, přitom postupovat 
v souladu s pokyny pojistitele, které je povinen si 
u pojistitele vyžádat, 

5.  bez souhlasu pojistitele neměnit stav způsobený 
pojistnou událostí a neodstraňovat poškozené 
věci, nejdéle však po dobu 15-ti dnů od ozná-
mení vzniku škody pojistiteli. To neplatí, pokud 
jde o opatření pro minimalizaci škody a změny 
nezbytné ve veřejném zájmu a/nebo o opatření 
učiněná pro záchranu života nebo zdraví osob. 
V těchto případech je povinen zabezpečit dosta-
tečné důkazy o rozsahu škody, například šetřením 
provedeným policií nebo jinými vyšetřovacími 
orgány a fotografickým nebo filmovým záznamem,

6.  na žádost pojistitele a na vlastní náklady předložit 
požadované podklady a umožnit pojistiteli pořídit 
si jejich kopie,

7.  na žádost pojistitele mu umožnit nahlédnout do 
spisů vedených orgány činnými v trestním řízení 
v souvislosti se vzniklou škodou a umožnit pojisti-
teli pořídit si jejich kopie,

8.  umožnit pojistiteli nebo jím pověřené osobě pro-
hlédnout poškozenou/zničenou věc a provést 
šetření,

9.  prokázat, že mu svědčí právo na pojistné plnění,
10. za účelem uplatnění regresu, zajistit práva vůči 

třetím osobám, které mohou být činěny odpověd-
nými za vzniklou škodu,

11. postoupit pohledávku na pojistné plnění, ale 
pouze se souhlasem pojistitele,

12. bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli nale-
zení věci, za kterou pojistitel poskytl pojistné 
plnění. Pokud se nedohodne s pojistitelem jinak, 
je povinen vrátit poskytnuté pojistné plnění sní-
žené o částku odpovídající míře znehodnocení 
věci v důsledku pojistné události.

Článek 11
Změny v pojištění
1.  Kdykoli v době trvání pojištění lze pojistnou 

smlouvu změnit dohodou smluvních stran, která 
musí být učiněna písemně, jinak je neplatná.

2.  Při zvýšení pojistného rizika je pojistitel oprávněn 
kdykoli v době trvání pojištění navrhnout změnu 
pojistné smlouvy v souladu s článkem 8 odstav-
cem 9 písmenem b) VPP T 2005/01.

3.  Je-li pojištění sjednáno s automatickou pro-
longací, je pojistitel oprávněn k úpravě sazby 
pojistného a/nebo jiných podmínek pojištění ke 
dni výročí pojistné smlouvy z důvodů objektiv-
ních změn na pojistném či zajistném trhu a/nebo 
nepříznivého škodního průběhu a/nebo zvýšení 
pojistného rizika. O změně podmínek pro nastá-
vající pojistný rok musí být pojistník informován 
písemně nejpozději osm týdnů před uplynutím 
právě probíhajícího pojistného roku. Pokud pojist-
ník se změnou podmínek nesouhlasí, musí svůj 
nesouhlas uplatnit písemně do jednoho měsíce 
ode dne, kdy se o navrhované změně podmínek 
dozvěděl; v tomto případě pak pojištění zaniká 
uplynutím právě probíhajícího pojistného roku. 
Není-li písemný nesouhlas dán v uvedené lhůtě, 
má se za to, že pojistník souhlasí s navrhovanými 
změnami i se všemi povinnostmi, které z nich 
vyplývají.

Článek 12
Forma právních úkonů
1.  Pojistná smlouva a ostatní právní úkony týkající se 

pojištění musí mít písemnou formu.
2.  Vyžaduje-li to povaha nebo okolnosti sjedna-

ného pojištění mohou obě smluvní strany využít 
alternativních komunikačních prostředků (tj. fax, 
elektronická pošta). Odesílatel však musí ověřit, 
zda bylo sdělení doručeno a požádat adresáta 
o potvrzení doručení tohoto sdělení. Nepožádá-li 
adresát sdělení zaslaného prostřednictvím alter-
nativních komunikačních prostředků do dvou dnů 
po jeho obdržení o písemné potvrzení obsahu, má 
se za to, že tato forma sdělení je přijata a že plně 
nahrazuje písemné sdělení. 

3.  Pojistitel je oprávněn k písemnému úkonu urče-
nému pojistníkovi, pojištěnému nebo jinému 
účastníku pojištění připojit doložku, že nevyjádří-li 
se tento účastník do jednoho měsíce od doručení, 
má se za to, že s úkonem/návrhem pojistitele 
souhlasí.

Článek 13
Pojistné plnění
1.  Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní 

hranice je určena pojistnou částkou nebo limitem 
pojistného plnění sjednanými v pojistné smlouvě.

2.  Pojištěný se podílí na pojistném plnění spoluú-
častí sjednanou v pojistné smlouvě. Nedosáhne-li 
výše škody výše sjednané spoluúčasti, nevzniká 
pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění. 
V ostatních případech pojistitel odečte spoluúčast 
od celkové výše pojistného plnění. Pokud v dů-
sledku jedné pojistné události došlo ke škodě na 
více než jedné z pojištěných věcí, uplatní se spo-
luúčast pouze jednou, přičemž je-li pro jednotlivé 
pojištěné věci a/nebo soubory postižené škodou 
sjednána odlišná výše spoluúčasti, odečítá se 
z pojistného plnění ta nejvyšší z nich.

3.  Náhradu škody v rámci pojištění odpovědnosti za 
škodu platí pojistitel za pojištěného poškozenému, 
poškozený však právo na pojistné plnění proti 
pojistiteli nemá.

4.  Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení 
šetření pojistitele. Rozhoduje-li o důvodu nebo 
výši náhrady škody příslušný orgán, vzniká povin-
nost poskytnout pojistné plnění až po právní moci 
rozhodnutí příslušného orgánu. Pojistné plnění je 
splatné do 15 dnů od právní moci tohoto rozhod-
nutí. 

5.  Šetření pojistitele musí být zahájeno bez zbyteč-
ného odkladu. Pokud nemůže být skončeno do tří 
měsíců od oznámení pojistné události, je pojistitel 
povinen sdělit oprávněné osobě důvody, pro 
které nelze šetření ukončit. Tato lhůta neběží, je-li 
šetření znemožněno nebo ztíženo z důvodů, které 
jsou mimo vliv pojistitele (například z viny opráv-
něné osoby nebo pojistníka nebo pojištěného 
nebo je-li vedeno vyšetřování policií nebo HZS). 
Šetření pojistitele je skončeno, jakmile pojistitel 
sdělí jeho výsledky pojistníkovi/oprávněné osobě. 

6.  Pojistitel není v prodlení s výplatou pojistného 
plnění:
a)  pokud neobdržel písemné oznámení vzniku 

škody,
b)  existují-li pochybnosti o vlastnictví, popř. o po-

jistném zájmu,
c)  pokud poškozený nesdělil pojistiteli aktuální 

údaje o peněžním ústavu a čísle účtu nebo 
adrese, na něž má být výplata pojistného 
plnění provedena,

d)  pokud poškozený neposkytl pojistiteli údaje 
nutné k ověření totožnosti příjemce platby,

e)  po dobu do doručení pravomocného rozhod-
nutí oprávněného orgánu, který rozhodoval 
o důvodu nebo výši náhrady škody.

7.  Pojistitel je oprávněn odložit výplatu pojistného 
plnění:
a)  v případě existence pochybnosti o oprávnění 

pojištěného převzít plnění nebo o oprávněnosti 
výplaty pojistného plnění, a to až do předlo-
žení požadovaného důkazu,

b)  v případě, že vzniklá škoda byla podnětem 
pro policejní šetření nebo trestní řízení proti 
pojištěnému a/nebo jiné osobě, a to až do 
ukončení tohoto šetření nebo řízení.

8.  Pojistné plnění je splatné na území a v měně 
České republiky. Pro přepočet cizí měny se 
použije kurs oficiálně vyhlášený Českou národní 

bankou ke dni vzniku pojistné události.
9.  Má-li pojištěný/poškozený při provádění opravy 

nebo náhrady související s pojistnou událostí ze 
zákona nárok na odpočet DPH, a to buď v plné 
výši nebo ve výši krácené v souladu s příslušnými 
ustanoveními zvláštního zákona, poskytne pojis-
titel plnění ve výši vyčíslené bez příslušné částky 
DPH, na jejíž odpočet má pojištěný/poškozený 
nárok. V případech, kdy pojištěný/poškozený 
tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění ve 
výši vyčíslené včetně DPH.

10.  Pokud pojistitel rozhodl, že poskytne naturální 
plnění a pojištěný přesto provedl opravu nebo 
výměnu věci jiným než přikázaným způsobem, 
poskytne pojistitel plnění jen do té výše, kterou 
by poskytl, kdyby pojištěný postupoval podle 
jeho pokynů.

11.  Plnění pojistitele zjištěné podle předchozích 
odstavců ze všech pojistných událostí za pojistný 
rok nebo jinou dobu trvání pojištění nesmí 
přesáhnout sjednanou pojistnou částku pro pří-
slušnou položku, případně sjednaný limit plnění, 
podle toho, která částka je nižší. Při vzniku 
pojistné události se pojistná částka příslušné 
položky snižuje pro zbytek pojistného roku nebo 
jiné doby trvání pojištění o výši vyplaceného 
pojistného plnění. Výše pojistné částky může 
být na návrh pojistníka upravena proti doplacení 
pojistného.

12.  Je-li pojistník v prodlení s úhradou pojistného po 
dobu delší než 2 měsíce, není pojistitel povinen 
poskytnout pojistné plnění: 
-  z pojistných událostí nastalých v době prodlení,
nebo 
-  pro případ pojištění odpovědnosti - z pojist-

ných událostí nastalých v době prodlení nebo 
z pojistných událostí, které vznikly ze škodných 
událostí nastalých v době prodlení. 

 Totéž platí pro doplatek pojistného nebo splátky 
pojistného. 

13.  V případě podpojištění, tj. je-li sjednaná pojistná 
částka nižší než pojistná hodnota, je škoda uhra-
zena v poměru pojistné částky  
k pojistné hodnotě. Podpojištění se zkoumá pro 
každou položku pojistné smlouvy zvlášť. 

14.  V případě přepojištění, tj. je-li sjednaná pojistná 
částka vyšší než pojistná hodnota, hradí pojistitel 
pouze vzniklou škodu.

15.  V případě vícenásobného pojištění se pojisti-
tel podílí na škodě v poměru, který odpovídá 
poměru sjednané pojistné částky nebo limitu 
plnění k součtu všech sjednaných pojistných 
částek nebo limitů plnění pro danou položku.

16.  U věcí náležejících funkčně k sobě se nepřihlíží 
k eventuálnímu snížení hodnoty nepoškozené 
věci v důsledku poškození nebo zničení věci 
druhé.

17.  Pokud lze nárok na odškodnění uplatnit mimo 
toto pojištění například z titulu vládních programů 
nebo podobných pojistných programů nebo 
poolů, z monopolního nebo zákonného pojištění, 
poskytne pojistitel plnění teprve tehdy, pokud 
z těchto zdrojů nemůže být dosaženo náhrady 
nebo pokud může být náhrady dosaženo pouze 
částečně. Pokud je náhrada škody uplatňována 
i z jiného titulu, poskytne pojistitel pojistné plnění 
po odečtení toho, co k náhradě škody bylo nebo 
by mělo být poskytnuto jiným způsobem, nebo 
toho, na co vznikl nárok z jiného titulu.

Článek 14
Zachraňovací náklady 
1.  Učinil-li pojištěný opatření, která mohl za kon-

krétních okolností považovat za nutná a účelná 
k odvrácení vzniku škody, která by mohla zakládat 
nárok na odškodnění z titulu tohoto pojištění, 
nebo ke snížení rozsahu takové škody na pojiš-
těné věci, hradí pojistitel takto vynaložené náklady 
do té míry, do jaké snížily jeho povinnost poskyt-
nout pojistné plnění. Za náklady nutně a účelně 
vynaložené na odvrácení vzniku škody nebo na 
snížení rozsahu škody se však nepovažují náklady 
spojené s obvyklou péčí, údržbou a ošetřováním 
pojištěné věci.

2.  Je-li pojištěnému právními předpisy uložena 
povinnost z hygienických, ekologických nebo bez-
pečnostních důvodů či důvodů veřejného zájmu 
provést speciální opatření k odklizení zbytků 
pojištěné věci poškozené nebo zničené v dů-
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sledku pojistné události nebo vynaložil-li pojištěný 
v důsledku pojistné události přiměřené náklady 
na demolici, vyklizení a odvoz suti nutné k opravě 
nebo znovupořízení takové věci, nahradí mu 
pojistitel takto vynaložené náklady až do 2% z po-
jistné částky sjednané pro věc, jíž se vynaložené 
náklady týkaly, nejvýše však do 10 000 000,-Kč 
za pojistný rok, není-li v pojistné smlouvě ujed-
náno jinak.

3.  Náklady vynaložené v souvislosti s činnostmi 
uvedenými v odstavci 1 a 2 tohoto článku jsou 
zachraňovacími náklady ve smyslu příslušných 
ustanovení právních předpisů (jakožto náklady na 
odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné 
události a/nebo na zmírnění následků pojistné udá-
losti a/nebo povinně vynaložené z hygienických, 
ekologických či bezpečnostních důvodů týkajících 
se věcí pojištěných v rámci sjednaného pojištění).

4.  Hradí-li pojistitel z důvodu podpojištění nebo více-
násobného pojištění jen poměrnou část škody, 
hradí zachraňovací náklady ve stejném poměru.

5.  Pojistitel je povinen uhradit veškeré náklady vyna-
ložené na jeho pokyn nebo s jeho souhlasem. 
V případě podpojištění jsou však i tyto náklady 
vynaložené na pokyn nebo se souhlasem pojis-
titele hrazeny ve stejném poměru jako věcná 
škoda, nejde-li o náklady, které pojištěný vynaložil 
na realizaci opatření nařízených pojistitelem, ačkoli 
by jinak nebyl povinen tato opatření učinit.

6.  Škoda na pojištěné věci, kterou pojištěný utrpěl 
v přímé souvislosti s činností uvedenou v odstavci 
1 a 2 tohoto článku, se považuje za pojištěnou 
věcnou škodu ve smyslu VPP T 2005/01 a pojis-
titel ji hradí do sjednané pojistné částky věci nebo 
sjednaného limitu plnění.

7.  Byly-li zachraňovací náklady vynaloženy jinou 
osobou než pojištěným, hradí je pojistitel pouze 
v případě, jsou-li takové náklady specifikovány 
v pojistné smlouvě a jen do té míry do jaké byly 
vynaloženy nad rámec povinností stanovených 
zvláštním právním předpisem.

8.  Na náklady, které pojištěnému vzniknou v souvis-
losti se zjištěním rozsahu škody, se toto pojištění 
nevztahuje.

9.  Pojistitel není povinen hradit zachraňovací 
náklady, pokud jsou hrazeny státem nebo jiným 
orgánem na základě jiných právních předpisů.  

Článek 15
Doručování písemností
1.  Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi, pojiště-

nému a každé další osobě, které ze sjednaného 
pojištění vzniklo právo nebo povinnost, (dále jen 
„adresát“), se doručují prostřednictvím držitele 
poštovní licence (dále jen „pošta“) jako obyčejná 
nebo doporučená zásilka na korespondenční 
adresu. 

2.  Písemnosti mohou být adresátovi doručeny 
rovněž zaměstnancem pojistitele nebo jinou pojis-
titelem pověřenou osobou, přičemž se považují 
za doručené dnem převzetí uvedeným v potvrzení 
o převzetí.

3.  Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi poštou 
se považuje za doručenou:
a)  třetí den po jejím prokazatelném odeslání, 

i když se adresát o doručení nedověděl, byla-Ii 
odeslána jako obyčejná zásilka;

b)  desátý den po jejím prokazatelném odeslání, 
byla-Ii odeslána jako doporučená zásilka a ne-
jde-Ii o doručení ve smyslu odstavce 4 až 6 
tohoto článku;

c)  dnem převzetí uvedeným na dodejce, byla-Ii 
odeslána jako doporučená zásilka s dodejkou 
a nejde-Ii o doručeni ve smyslu odstavce 4 až 
6 tohoto článku.

4.  Odepře-Ii adresát přijetí doručované písemnosti, 
písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy 
bylo její přijetí adresátem odepřeno.

5.  Nebyl-li adresát zastižen a písemnost pojistitele 
odeslaná poštou jako doporučená zásilka byla 
doručovatelem uložena na poště, považuje se tato 
písemnost za doručenou posledním dnem úložní 
lhůty, i když se adresát o jejím uložení na poště 
nedověděl. Připadá-li poslední den úložní lhůty  
na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem 
úložní lhůty nejblíže následující pracovní den.

6.  Písemnost pojistitele odeslaná poštou se považuje 
za doručenou dnem vrácení zásilky jako nedoruči-

telné z jiných důvodů.
7.  V případě, že je pojistiteli sdělena jako korespon-

denční adresa adresa osoby odlišné od pojistníka 
či pojištěného, nenese pojistitel odpovědnost  
za důsledky plynoucí z případného prodlení při 
předání korespondence mezi těmito osobami. 

Článek 16
Rozhodné právo
1.  Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající 

nebo s ní související se řídí právem České repub-
liky, ať již bude tento vztah posouzen z jakéhokoli 
právního titulu.

2.  Při vzniku sporu mezi účastníky tohoto pojištění 
použijí obě smluvní strany všechny dostupné 
možnosti k vyřešeni sporu smírnou cestou. 
Jestliže se nepodaří vyřešit spor smírnou cestou, 
obrátí se jeho účastníci na příslušný soud České 
republiky.

3.  Smluvní strany se mohou dohodnout, že pří-
čina vzniku a rozsah škody a eventuelně rozsah 
povinnosti pojistitele poskytnout plnění budou 
stanoveny řízením expertů. Řízení expertů se 
nepoužije v případě sporu týkajícího se pojištění 
odpovědnosti za škodu. 

4.  Pro řízení expertů platí tyto zásady:
a)  každá smluvní strana jmenuje jednoho ex-

perta, který vůči ní nesmí mít žádné závazky, 
a neprodleně o něm informuje druhou stranu, 
přičemž námitky proti osobě experta lze 
vznést pouze před zahájením jeho činnosti;

b)  pojistitel nesmí jako experta jmenovat osobu, 
která je konkurentem pojištěného nebo s ním 
je v obchodním vztahu nebo je zaměst-
nána u konkurenta pojištěného nebo u jeho 
obchodního partnera nebo je s ním v podob-
ném vztahu;

c)  oba experti se před zahájením řízení dohod-
nou na třetím expertovi (předsedovi), který 
bude mít v případě neshody rozhodující hlas, 
přičemž pro jeho jmenování platí zásada uve-
dená pod písmenem b) tohoto odstavce;

d)  experti vypracují svůj posudek odděleně 
a odevzdají jej současně pojistiteli a pojiště-
nému;

e)  liší-Ii se výsledky šetření, předá pojistitel 
oba posudky neprodleně předsedovi, který 
rozhodne o sporných bodech a předloží své 
rozhodnutí současně pojistiteli a pojištěnému;

f)  každá smluvní strana hradí náklady svého 
experta, náklady předsedy nesou oba stejným 
dílem;

g)  práva a povinnosti pojištěného a pojistitele 
stanovené právními předpisy, pojistnými pod-
mínkami a pojistnou smlouvou nejsou řízením 
expertů dotčeny;

h)  pravomoc a příslušnost soudů České repub-
liky není řízením expertů dotčena.

Článek 17
Přechod vlastnictví
1.  Uplatněním nároku na náhradu škody ani poskyt-

nutím pojistného plnění nepřechází na pojistitele 
vlastnické právo k pojištěným věcem. 

2.  Pro věci ztracené v důsledku pojistné události, 
které byly později znovu nalezeny, se sjednává:
a)  pojištěný je povinen tyto věci převzít zpět;
b)  pokud byly tyto věci znovu nalezeny až po 

vyplacení pojistného plnění, je pojištěný povi-
nen vrátit vyplacené pojistné plnění, popř. 
snížené o částku odpovídající míře znehodno-
cení věcí v důsledku pojistné události.

3.  Pokud je pojištěna odpovědnost za škodu v sou-
vislosti s vlastnictvím, držbou, nájmem, leasingem, 
užíváním, úschovou či jiným oprávněným naklá-
dáním s věcí movitou, na pojistitele nepřechází 
vlastnictví nalezeného majetku, za který pojistitel 
poskytl pojistné plnění v důsledku pojistné události 
na tomto majetku, pokud není v pojistné smlouvě 
ujednáno jinak. 

Článek 18
Promlčení
Právo na plnění z tohoto  škodového pojištění se pro-
mlčí  nejpozději za tři roky a promlčecí doba práva 
na pojistné plnění začíná běžet za jeden rok po vzniku 
pojistné události.
Článek 19

Ujednání o soupojištění
1.  V případě soupojištění sjednávají vedoucí pojistitel 

a pojistitelé uvedení v pojistné smlouvě podpisem 
pojistné smlouvy dohodu o soupojištění ve smyslu 
ustanovení § 30 zákona č. 37/2004 Sb., o po-
jistné smlouvě, v platném znění.

2.  Vedoucí pojistitel a pojistitelé jsou uvedeni v po-
jistné smlouvě včetně svých podílů v procentech 
na právech a závazcích plynoucích z pojistné 
smlouvy.

3.  Vedoucí pojistitel stanoví pojistné podmínky  
a výši pojistného, spravuje soupojištění, zejména 
je oprávněn v zastoupení pojistitelů přijímat 
pojistné, přebírat veškerá oznámení a projevy 
vůle pojistníka, vést šetření nezbytná ke zjištění 
rozsahu povinnosti poskytnout pojistné plnění 
a poskytovat pojistníkovi závazná prohlášení 
jménem pojistitelů. O všech těchto oznámeních 
a projevech vůle je vedoucí pojistitel povinen infor-
movat pojistitele bez zbytečného odkladu.

4.  Pojistitelé se zavazují uhradit vedoucímu pojistiteli 
částku v procentech ze svého podílu na pojist-
ném, jejíž výše je sjednána v pojistné smlouvě,  
na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výko-
nem vedoucí funkce (odměna za leading).

5.  Závazky plynoucí z pojištění nesou vedoucí pojis-
titel a pojistitelé samostatně. Žádný z pojistitelů 
neodpovídá za závazky druhého pojistitele. 

6.  Pojistník/pojištěný oznamuje vznik škody, která by 
mohla být pojistnou událostí, vedoucímu pojistiteli 
nebo zplnomocněnému makléři, který oznámení 
vedoucímu pojistiteli postoupí. Vedoucí pojistitel  
je povinen neprodleně uvědomit pojistitele a jed-
ná-li se o škody, u kterých je zřejmé, že pojistné 
plnění přesáhne výši 1 000 000,-Kč, přizvat  
je k šetření. Pojistitelé však nejsou povinni se 
tohoto šetření zúčastnit. Vedoucí pojistitel umožní 
pojistitelům na jejich žádost nahlédnout do pod-
kladů, které shromáždil v průběhu šetření pojistné 
události a pořídit si jejich kopii.

7.  Oprávněná osoba má právo na pojistné plnění 
v celé výši vůči vedoucímu pojistiteli. V případě,  
že je celková povinnost plnit nižší než 
1 000 000,-Kč, je vedoucí pojistitel oprávněn 
bez předchozího projednání s pojistiteli vyplatit 
pojistné plnění v celé výši a dodatečně vyúčtovat 
pojistitelům jejich podíly. Pojistitelé jsou rozhod-
nutím vedoucího pojistitele vázáni. Je-li celková 
povinnost plnit vyšší než 1 000 000,-Kč, může 
vedoucí pojistitel poskytnout plnění za pojistitele 
jen s jejich písemným souhlasem a současně má 
právo požadovat od pojistitelů úhradu jejich podílů 
před vyplacením plnění oprávněné osobě. Pokud 
vedoucí pojistitel poskytl pojistné plnění i za pojis-
titele, jsou pojistitelé povinni uhradit vedoucímu 
pojistiteli svůj podíl na pojistném plnění do 14 dnů 
od výzvy k jeho zaplacení.

8.  Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání 
na účet vedoucího pojistitele, případně zplno-
mocněného makléře, je-li tento oprávněn k inkasu 
pojistného. Vedoucí pojistitel se zavazuje, že 
pojistitelům uhradí jejich podíl na pojistném po 
odečtení případné provize zprostředkovatele 
a odměny za leading do 30 dnů od data připsání 
pojistného na jeho účet. Pokud je k inkasu pojist-
ného oprávněn zplnomocněný makléř, provede 
vyúčtování a převod pojistného na příslušné účty 
vedoucího pojistitele a pojistitelů zplnomocněný 
makléř.

9.  Vznikne-li pojištěnému v průběhu pojistného 
roku nová pojistná potřeba týkající se pojistných 
nebezpečí a míst pojištění sjednaných v pojistné 
smlouvě, oznámí to vedoucímu pojistiteli, který 
je o tomto návrhu na úpravu pojištění povinen 
neprodleně informovat pojistitele, nebo zplno-
mocněnému makléři, jehož povinností je o tomto 
návrhu na úpravu pojištění informovat vedoucího 
pojistitele a následně pojistitele. Pokud pojistitelé 
odmítnou návrh na rozšíření pojištění, je vedoucí 
pojistitel oprávněn sjednat pojištění samostatně. 
Obdobně v případě, že návrh na úpravu pojištění 
odmítne vedoucí pojistitel, jsou k samostatnému 
sjednání pojištění oprávněni pojistitelé.
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