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 Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1. V souladu s právní úpravou vydává pojistitel tyto 

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odcizení ZPP 

330-2 (dále jen „ZPP“), které nabývají účinnosti dne 

1.7.2018. Toto pojištění patří do kategorie pojištění 

majetku a sjednává se jako škodové pojištění. 

2. ZPP navazují na Všeobecné pojistné podmínky pro 

pojištění podnikatelů VPP 300-2 (dále jen „VPP“).   

 Článek 2. 

Předmět pojištění  

1. Pojistit lze:  

a) věci hmotné movité nebo  

b) stavby (stavební součásti) 

sloužící pojištěnému k jeho podnikatelské činnosti. 

Předmět konkrétního pojištění musí být uveden 

v pojistné smlouvě buď individuálně, nebo 

vymezením souboru pojištěných věcí.   

2. Pojištění se vztahuje na věci: 

a)  ve vlastnictví pojištěného,  

a je-li to výslovně ujednáno v pojistné smlouvě též na 

věci: 

b) které pojištěný oprávněně užívá (věci v užívání) 

nebo 

c) které pojištěný převzal na základě písemné 

smlouvy za účelem splnění svého závazku (věci 

převzaté). 

3. Pouze je-li ve smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje 

se pojištění na: 

a) zásoby, 

b) peníze (tj. platné tuzemské i cizozemské 

bankovky a mince), 

c) cennosti,  

d) cenné věci,  

e) věci zvláštní hodnoty, 

f) dokumentaci. 

4. V pojistné smlouvě lze ujednat, že se pojištění 

vztahuje i na živá zvířata. Pro účely takového pojištění 

se na zvíře nahlíží jako na věc. 

5. Pojištění se nevztahuje na: 

a) práva a jiné předměty právních vztahů, které 

nemají hmotnou podstatu, 

b) vzorky, názorné modely, prototypy, 

c) motorová a přípojná vozidla s přidělenou 

registrační značkou,  

d) mobilní stroje, 

e) letadla, 

f) plavidla, 

g) kolejová vozidla, 

h) pozemky, terénní úpravy, porosty, 

i) vytěžené i nevytěžené zásoby surovin uložené 

v dolech nebo přírodních podzemních zásobnících, 

a to ani v případě, že uvedené věci pojmově patří do 

souboru věcí, který je předmětem pojištění.  

 Článek 3. 

Pojistná nebezpečí 

1. Pojištění se sjednává pro případ odcizení pojištěné 

věci, k němuž došlo: 

a) krádeží vloupáním, 

b) loupeží.  

2. Jen v případě, že je výslovně ujednáno v pojistné 

smlouvě, vztahuje se pojištění i na odcizení peněz a 

cenností, ke kterému došlo loupeží při jejich přepravě. 

Rozsah tohoto pojištění je upraven v čl. 10 těchto 

pojistných podmínek.  

3. Pojištění v rozsahu pojistných nebezpečí podle odst. 1 

a 2 tohoto článku zahrnuje též poškození nebo 

zničení:  

a) pojištěné věci, 

b) zábranných prostředků určených k ochraně 

pojištěné věci před odcizením, 

které bylo způsobeno jednáním pachatele směřujícím 

k odcizení pojištěné věci. 

4. Jen v případě, že je výslovně ujednáno v pojistné 

smlouvě, vztahuje se pojištění i na poškození nebo 

zničení pojištěné věci, ke kterému došlo 

vandalismem.  

 Článek 4. 

Pojistná hodnota 

1. Není-li dále uvedeno nebo v pojistné smlouvě 

ujednáno jinak, je pojistnou hodnotou pojištěné věci 

její nová cena. 

2. Pojistnou hodnotou cizích věcí v užívání a cizích věcí 

převzatých je jejich časová cena. 

3. Pojistnou hodnotou zásob, které pojištěný 

a) nevyrobil, je jejich nová cena, 

b) vyrobil, je částka odpovídající přiměřeným 

nákladům pojištěného na jejich novou výrobu. 

4. Pojistnou hodnotou věcí zvláštní hodnoty a cenných 

věcí je jejich obvyklá cena. 
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 Článek 5. 

Pojistná událost a předpoklady vzniku práva na 

pojistné plnění 

1. Pojistnou událostí je odcizení, poškození nebo zničení 

pojištěné věci způsobené sjednaným pojistným 

nebezpečím.  

2. Právo na pojistné plnění vznikne, pokud:  

a) v době trvání pojištění došlo k působení 

pojistného nebezpečí (tj. ke škodné události) a 

zároveň nastala škoda na pojištěné věci, 

b) a to na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako 

místo pojištění. 

 Článek 6. 

Výluky z pojištění 

1. Vedle obecných výluk z pojištění (čl. 3 VPP) se 

pojištění nevztahuje na škody: 

a) způsobené odcizením věci bez prokazatelného 

překonání překážek, jakož i nezjištěným 

způsobem (např. beze stop násilí, použitím 

shodného klíče), 

b) způsobené malbou, nástřikem nebo polepením, 

c) způsobené zpronevěrou, podvodem, zatajením 

věci, neoprávněným užíváním věci, 

d) které nebyly bezprostředně po jejich zjištění 

ohlášeny Policii ČR.    

2. Z pojištění nevzniká právo na plnění za nepřímé škody 

všeho druhu (např. ušlý zisk, pokuty) a za vedlejší 

výlohy (např. expresní příplatky, letecká dodávka 

náhradních dílů, cestovní náhrady zahraničních 

expertů).  

3. Pojištění sjednané pro stavbu se nevztahuje na stroj 

nebo jiné zařízení, které jsou upevněny ke stavbě, 

s výjimkou strojů a jiných upevněných zařízení, které 

slouží provozu stavby.    

 Článek 7. 

Oprávněná osoba 

Oprávněnou osobou je pojištěný.  

 Článek 8. 

Plnění pojistitele 

1. Horní hranice pojistného plnění z jedné škodné 

události je omezena pojistnou částkou nebo limitem 

pojistného plnění, které jsou pro pojištěné věci 

stanoveny v pojistné smlouvě. Pojistitel však 

v případě odcizení pojištěných věcí krádeží vloupáním 

nebo loupeží poskytne pojistné plnění maximálně do 

limitů odpovídajících způsobu a kvalitě zabezpečení, 

které pachatel překonal (tyto limity plnění jsou 

stanoveny v příloze č. 1 těchto pojistných podmínek). 

Jsou-li pojištěnou věcí věci uvedené v čl. 2 odst. 3 

písm. b) až f) těchto pojistných podmínek, poskytne 

pojistitel pojistné plnění jen, pokud věci byly umístěny 

v uzamčeném trezoru ve smyslu stupně zabezpečení 

P 12 až P 15, s výjimkou případů loupeže se stupněm 

zabezpečení L1.   

2. Podmínky zabezpečení se považují za splněné jen 

tehdy, pokud všechny konstrukční prvky, systémy 

nebo zařízení tvořící zabezpečení byly v době škodné 

události funkční a jejich montáž byla provedena podle 

návodu k montáži, příslušných norem nebo v souladu 

s pokyny výrobce.  

3. Byla-li pojištěná věc odcizena nebo zničena, vzniká 

oprávněné osobě právo, není-li dále stanoveno jinak, 

aby jí pojistitel vyplatil:  

a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající 

přiměřeným nákladům na znovupořízení věci 

stejné nebo srovnatelné, sníženou o cenu 

případných využitelných zbytků,  

b) z pojištění na časovou cenu částku odpovídající 

přiměřeným nákladům na znovupořízení věci 

stejné nebo srovnatelné sníženou o částku 

odpovídající stupni opotřebení a jiného 

znehodnocení v době bezprostředně před 

pojistnou událostí a o cenu případných 

využitelných zbytků,  

c) z pojištění na obvyklou cenu částku, která by byla 

v daném místě dosažena při prodeji stejné nebo 

srovnatelné věci bezprostředně před pojistnou 

událostí za běžných obchodních podmínek, 

sníženou o cenu případných využitelných zbytků.  

4. Byla-li pojištěná věc poškozena, vzniká oprávněné 

osobě právo, pokud není dále stanoveno jinak, aby jí 

pojistitel vyplatil:  

a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající 

přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci 

sníženou o cenu zbytků nahrazených částí,  

b) z pojištění na časovou nebo obvyklou cenu částku 

odpovídající přiměřeným nákladům na opravu 

poškozené věci sníženou o částku odpovídající 

stupni opotřebení a jiného znehodnocení 

nahrazovaných částí z doby bezprostředně před 

pojistnou událostí a o cenu zbytků nahrazených 

částí. 

Plnění pojistitele za poškozenou věc však nesmí 

přesáhnout částku, kterou by vyplatil v případě, že by 

věc byla zničena (čl. 8 bod 3 těchto podmínek). 

5. Pokud opotřebení nebo jiné znehodnocení věci 

pojištěné na novou cenu dosáhlo v době 

bezprostředně před pojistnou událostí 70% nebo více, 

vyplatí pojistitel plnění jako při pojištění na časovou 

cenu.  

6. Je-li poškozenou nebo zničenou věcí stavba pojištěná 

na novou cenu a oprávněná osoba neprokáže, že 

došlo k opravě nebo znovuzřízení věci, vyplatí 

pojistitel plnění jako při pojištění na časovou cenu. 
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Zbývající část pojistného plnění se stane splatnou 

teprve poté, kdy oprávněná osoba prokáže, že: 

a) budovu nebo jinou stavbu opravila, případně 

znovupořídila, 

b) činí kroky směřující k opravě nebo znovupořízení 

budovy nebo jiné stavby. V tomto případě se 

zbývající část pojistného plnění stává splatnou 

postupně v rozsahu nákladů prokazatelně 

vynaložených na opravu ne znovupořízení, 

nedohodnou-li se pojistitel s oprávněnou osobou 

jinak.  

Pokud oprávněná osoba do 3 let po vzniku pojistné 

události neprokáže, že poškozenou nebo zničenou 

budovu nebo jinou stavbu opravila nebo 

znovupořídila, pojistitel není povinen poskytnout 

zbývající část pojistného plnění přesahující časovou 

cenu.  

 Nová budova nebo jiná stavba musí být 

znovupořízena v místě pojištění ke stejnému účelu, 

nedohodnou-li se pojistitel s oprávněnou osobou 

jinak. 

7. Pokud byly pojistnou událostí postiženy zásoby, 

vyplatí pojistitel: 

a) v případě jejich odcizení nebo zničení částku 

odpovídající přiměřeným nákladům na jejích 

novou výrobu (u zásob, které pojištěný vyrobil) 

nebo na jejich nové pořízení (u zásob, které 

pojištěný nevyrobil) sníženou o cenu případných 

využitelných zbytků,  

b) v případě jejich poškození částku odpovídající 

přiměřeným nákladům na jejich opravu nebo 

úpravu sníženou o cenu případných využitelných 

zbytků nahrazených částí, 

c) v případě jejich znehodnocení částku odpovídající 

rozdílu mezi jejich pojistnou hodnotou 

bezprostředně před vznikem pojistné události a 

obvyklou cenou bezprostředně po pojistné 

události. 

Plnění pojistitele za poškozené zásoby však nesmí 

přesáhnout částku, kterou by vyplatil v případě, že by 

zásoby byly zničeny. 

8. Pokud byly pojistnou událostí postiženy věci zvláštní 

hodnoty a cenné věci, vyplatí pojistitel: 

a) v případě jejich odcizení nebo zničení částku 

odpovídající jejich obvyklé ceně v době 

bezprostředně před pojistnou událostí sníženou o 

cenu případných využitelných zbytků, 

b) v případě jejich poškození částku odpovídající 

přiměřeným nákladům na jejich uvedení do 

původního stavu sníženou o cenu případných 

zbytků nahrazených částí, nejvýše však částku 

stanovenou podle písm. a) tohoto bodu. 

9. Pokud byly pojistnou událostí postiženy cennosti, 

vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil 

částku odpovídající přiměřeným nákladům 

vynaloženým na zamezení jejich zneužití, na jejich 

umoření nebo nahrazení. Došlo-li k jejich zneužití, 

vyplatí pojistitel částku, o kterou se tímto zneužitím 

majetek pojištěného snížil. Součástí pojistného plnění 

ovšem není náhrada ušlých úroků nebo jiných 

výnosů.    

10. Pokud byla pojistnou událostí postižena dokumentace, 

vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil 

částku odpovídající přiměřeným nákladům 

vynaloženým na opravu dokumentace (v případě 

poškození) nebo materiálových nákladů na její 

reprodukci (v případě zničení nebo ztráty), sníženou o 

cenu případných zbytků. Jestliže pojištěný opravu 

nebo znovuzřízení dokumentace neprovádí, vyplatí 

pojistitel částku odpovídající hodnotě materiálu 

vloženého do postižené věci. 

11. Pokud byly odcizeny pojištěné věci umístěné ve 

výlohách provozovny, poskytne pojistitel plnění 

maximálně do výše 10 % z horní hranice pojistného 

plnění sjednané pro tyto věci.    

12. Při stanovení výše plnění na stavbě se nezohledňuje 

umělecká nebo historická hodnota stavby ani jejích 

součástí nebo příslušenství.  

13. Při stanovení výše plnění za odcizení, poškození nebo 

zničení věci tvořících celek (např. soubor, sbírka) se 

nezohledňuje znehodnocení celku.  

14. V případě poškození nebo zničení zábranných 

prostředků podle čl. 3 odst. 3 písm. b) těchto 

pojistných podmínek poskytne pojistitel plnění 

maximálně do výše 10% z horní hranice pojistného 

plnění stanoveného ve smlouvě pro věc, která byla 

odcizena, nebo o jejíž odcizení se pachatel pokusil. V 

případě odcizení nebo pokusu o odcizení více věcí se 

samostatnými horními hranicemi pojistného plnění se 

za základ bere nejvyšší z nich.  

15. Pojištění se sjednává se spoluúčastí. Pokud se k jedné 

škodné události vztahuje více spoluúčastí, odečte se 

od pojistného plnění jen nejvyšší z nich, není-li pro 

oprávněnou osobu výhodnější opačný postup.  

16. Pojistitel poskytuje pojistné plnění v rozsahu pojištění 

a jeho parametrů (pojistné částky, limity plnění, 

spoluúčast) ujednaných ke dni, kdy nastala škodná 

událost. 

  Článek 9. 

Připojištění odcizení peněz a cenností, ke kterému 

došlo loupeží při jejich přepravě  

1. Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, že se 

pojištění vztahuje i na odcizení peněz a cenností, ke 

kterému došlo loupeží při jejich přepravě, řídí se 

rozsah tohoto pojištění obsahem tohoto článku. 

2. Místem pojištění je území České republiky. 
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3. Pojištění se vztahuje pouze na případy, kdy byla 

přeprava prováděna některým ze způsobů popsaných 

v tabulce upravující způsoby zabezpečení (stupeň 

zabezpečení C1 až C5 v příloze č. 1 těchto pojistných 

podmínek), a pojistitel poskytne pojistné plnění 

maximálně do výše limitu plnění stanoveného pro 

stupeň zabezpečení, který pachatel loupeže překonal.  

4. Pojištění se vztahuje i na loupež přepravovaných 

peněz a cenností, ke které došlo v průběhu jejich 

přebírání nebo předávání v místech určení. 

5. Pojištění se vztahuje i na odcizení nebo ztrátu 

přepravovaných peněz a cenností, pokud pověřená 

osoba pozbyla v důsledku dopravní nehody možnost 

přepravované peníze a cennosti opatrovat. 

6. Pojištění se nevztahuje na: 

a) loupež, ke které došlo v nočních hodinách mezi 

22,00 až 6,00 hod. 

b) přepravu, která byla přerušena, s výjimkou 

přerušení nezbytného z důvodů vyplývajících 

z pravidel silničního provozu nebo předání nebo 

převzetí peněz a cenností v dalším místě určení.  

7. Ostatní ustanovení pojistných podmínek zůstávají 

nedotčena. 

 Článek 10. 

Výklad pojmů   

Pokud se v těchto pojistných podmínkách a v pojistné 

smlouvě používají dále uvedené pojmy, mají tento význam: 

1. Cennostmi se rozumí ceniny (tj. poštovní známky, 

kolky, losy, jízdenky, kupony MHD, dobíjecí kupony 

do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky, 

apod.), platební karty a jiné obdobné dokumenty, 

cenné papíry, vkladní a šekové knížky. 

2. Cennými věcmi se rozumí drahé kovy, perly, 

drahokamy a předměty s použitím uvedených věcí 

vyrobené.  

3. Dokumentací se rozumí písemnosti, obchodní knihy, 

kartotéky, výkresy, projekty, plány, nosiče dat a 

záznamy na nich. 

4. Mobilní strojem se rozumí pracovní stroj 

samojízdný, pracovní stroj přípojný, zemědělský a 

lesnický traktor a jeho přípojné vozidlo. 

5. Odcizením krádeží vloupáním se rozumí odcizení 

pojištěné věci tak, že se jí pachatel zmocnil tím, že 

místo, ve kterém byla věc umístěna: 

a) otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho 

řádnému otevírání, 

b) otevřel destrukčním způsobem (např. za použití 

trhaviny, probouráním zdi), 

c) otevřel klíčem, kterého se zmocnil krádeží 

vloupáním nebo loupeží. 

6. Odcizením loupeží se rozumí odcizení pojištěné věci 

tak, že se jí pachatel zmocnil použitím násilí nebo 

pohrůžkou bezprostředního násilí vůči pojištěnému, 

jeho zaměstnanci nebo jiné osobě pověřené 

pojištěným. 

7. Penězi se rozumí platné tuzemské i cizozemské 

bankovky a mince.  

8. Poškozením se rozumí změna stavu věci, která je 

odstranitelná opravou. 

9. Soubor věcí tvoří věci, které mají stejný nebo 

podobný charakter nebo jsou určeny ke stejnému 

účelu.  

10. Stavebními součástmi se rozumí předměty, které 

ke stavbě podle její povahy náleží a nemohou být od 

ní odděleny, aniž se tím stavba znehodnotí.  

11. Stavbami se rozumí veškerá stavební díla, která 

vznikají stavební nebo montážní technologií. 

12. Vandalismem se rozumí úmyslné poškození nebo 

zničení pojištěné věci motivované touhou ničit. 

Vandalismem není poškození nebo zničení věci vzniklé 

v souvislosti s odcizením nebo pokusem o něj. 

13. Věcmi zvláštní hodnoty se rozumí starožitnosti, 

umělecké předměty, věci historické nebo sběratelské 

hodnoty, sbírky.  

Starožitností se rozumí věc zpravidla starší 100 let, 

která má uměleckou hodnotu, případně charakter 

unikátu. 

Uměleckým předmětem se rozumí věc, jejíž hodnota 

není dána jen výrobními náklady, ale i uměleckou 

kvalitou a autorem díla. Může jít např. o obrazy, 

grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, keramiky a 

porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny. 

Věcí historické hodnoty se rozumí věc, jejíž hodnota 

je dána vztahem k historii, historické osobě či události 

apod. 

Sbírkou se rozumí soubor věcí stejného charakteru a 

sběratelského zájmu, přičemž součet hodnot 

jednotlivých věcí tvořících sbírku je nižší než hodnota 

sbírky jako celku.  

14. Znehodnocením se rozumí situace, kdy dojde ke 

změně stavu věci, která není odstranitelná opravou, 

ale přesto je věc použitelná k původnímu účelu.  

15. Zničením se rozumí změna stavu věci, která není 

odstranitelná opravou, přičemž věc již nelze používat 

k původnímu účelu.  

 Článek 11. 

Výklad pojmů používaných v příloze č. 1 

1. Bezpečnostní cylindrickou vložkou se rozumí 

cylindrická vložka, která je instalovaná do 

bezpečnostního zadlabacího zámku a která splňuje 

požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní 

třídě RC 3, resp. 3, včetně odolnosti proti 
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nedestruktivní metodě dumping – BumpKeys (dále 

jen „odolnost proti metodě BK“). 

2. Bezpečnostními dveřmi se rozumí dveře, které 

kompletně splňují požadavky příslušné normy 

minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně 

odpovídajícího systému uzamčení. 

3. Bezpečnostní dveřní dvoustrannou závorou se 

rozumí dveřní závora, která splňuje požadavky 

příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, 

resp. 3 a má odolnost proti metodě BK. 

4. Bezpečnostním kováním se rozumí kování, které 

splňuje požadavky příslušné normy minimálně 

v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Chrání především 

cylindrickou vložku před rozlomením a nesmí být 

demontovatelné z vnější strany dveří. 

5. Bezpečnostní kufřík je kufřík nebo kontejner, který 

je určen k přenosu nebo převozu peněz a cenností, je 

profesionálně zhotoven atestovaným výrobcem, má 

pevné stěny s rukojetí a je vybaven bezpečnostními 

doplňky (např. siréna, dýmovnice, barvicí moduly). 

6. Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících 

pojištěné věci podle příslušných norem se prokazuje u 

bezpečnostních dveří, zámku s bezpečnostní 

cylindrickou vložkou, přídavného bezpečnostního 

zámku, bezpečnostního uzamykacího systému, 

bezpečnostní dveřní dvoustranné závory, tříbodového 

rozvorového zámku, okenice, rolety, mříže, 

bezpečnostního visacího zámku, trezoru a 

bezpečnostního zasklení především certifikátem shody 

vydaným akreditovaným certifikačním orgánem k 

certifikaci výrobků. 

7. Bezpečnostním uzamykacím systémem se 

rozumí komplet tvořený bezpečnostním zadlabacím 

stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou 

vložkou a bezpečnostním kováním. Tyto komponenty 

musí splňovat, požadavky příslušné normy minimálně 

v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Cylindrická vložka 

má odolnost proti metodě BK. 

8. Bezpečnostním visacím zámkem se rozumí visací 

zámek, který splňuje požadavky příslušné normy 

minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má 

odolnost proti metodě BK, nebo takový bezpečnostní 

visací zámek, který je především odolný proti 

vyhmatání a je opatřen třmenem HARDENED o 

průměru min. 12 mm a má odolnost proti metodě BK. 

Petlice a oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, 

musí mít mechanickou odolnost minimálně stejnou 

jako třmen bezpečnostního visacího zámku a nesmí 

být z venkovní strany demontovatelná. 

9. Bezpečnostním zasklením se rozumí zasklení 

(např. vrstveným sklem nebo sklem s bezpečnostní 

fólií), které splňuje požadavky příslušné normy 

minimálně ve třídě odolnosti P1A. 

10. Funkčním poplachovým a zabezpečovacím a 

tísňovým systémem (dříve „elektrická 

zabezpečovací signalizace“ – „EZS“; dále jen  

„PZTS“) se rozumí systém, který splňuje následující 

podmínky: 

a)  komponenty PZTS musí splňovat kritéria 

minimálně stupně zabezpečení 2 podle ČSN EN 

50131-1 ed. 2, není-li požadován stupeň 

zabezpečení vyšší, a musí ho mít doložen 

certifikátem shody vydaným certifikačním 

orgánem akreditovaným ČIA nebo obdobným 

zahraničním certifikačním orgánem, 

b) projekt a montáž PZTS musí být provedeny dle 

ČSN EN 50131-1 ed. 2 a ČSN CLC/TS 50131-7 v 

posledních platných zněních firmou, která má k 

těmto činnostem příslušná oprávnění; pokud není 

znám stupeň zabezpečení PZTS podle normy, 

může být uznán za vyhovující i PZTS, jehož 

technický stav a funkčnost individuálně posoudila 

odborná osoba určená pojistitelem. V případě 

napadení zabezpečeného prostoru nebo 

samotného PZTS musí být prokazatelným 

způsobem vyvolán poplach, 

c) pokud je výstupní signál z PZTS vyveden na 

akustický hlásič, připouští se pouze instalace tzv. 

inteligentního hlásiče s vlastním zálohováním. Je-

li umístěný na fasádě, pak v takové výši, aby byl 

obtížně napadnutelný, min. 3 m vysoko, chráněný 

před klimatickými vlivy, současně však dobře 

slyšitelný. Přívodní vodiče musí být chráněny před 

napadnutím (instalace pod fasádou, chránička 

apod.), Pojištěný je dále povinen trvale 

zabezpečit, aby provoz, údržba, kontroly a revize 

PZTS byly prováděny v souladu s návodem k 

obsluze a údržbě; pokud není stanoveno jinak, 

musí být minimálně jedenkrát za rok provedena 

prokazatelným způsobem komplexní kontrola vč. 

funkční zkoušky PZTS výrobcem nebo jím 

pověřenou servisní organizací. Při nesplnění 

uvedených povinností má pojistitel právo 

považovat PZTS za nefunkční. 

11. Jinými prosklenými částmi se rozumí prosklené 

vstupní dveře, prosklené balkónové dveře, větrací a 

sklepní okénka, střešní okna a vikýře, prosklené stěny 

s výjimkou skleněných cihel apod. V případě 

prosklených dveří nesmí být z jejich vnitřní strany 

zasunut v zámku klíč a dále nesmí být možnost z 

vnitřní strany ovládat instalované zámky bezklíčovým 

způsobem. 

12. Kamerovým systémem se rozumí systém CCTV, 

který nepřetržitě 24 hodin denně monitoruje 

zabezpečený prostor (v případě nedostatečného 

osvětlení je vybaven tzv. nočním viděním) a obrazový 

záznam je archivován po dobu minimálně 10 dní. 

13. Krátkou palnou zbraní se rozumí pistole nebo 

revolver.  

14. Kvalifikovanou ostrahou se rozumí ostraha, která 

musí: 
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- být fyzicky zdatná – zdravotně způsobilá a 

k tomuto výkonu řádně proškolená a poučená; 

- být starší 18ti let a mladší 60ti let; 

- být prováděna tak, aby v případě vícečlenné 

ostrahy byl jeden člen trvale na stálém místě 

ostrahy (vrátnice, hlavní stanoviště ostrahy); 

- být vybavena spojovací technikou tak, aby při 

provádění pochůzek byli jednotliví členové 

ostrahy ve spojení. Dále musí být ostraha 

vybavena takovou spojovací technikou, aby 

mohla bezodkladně přivolat policii či jinou 

obdobnou pomoc v případě zjištění krádeže 

vloupáním nebo v případě loupeže; 

- provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení 

budov; 

- provádět pochůzky podle knihy pochůzek (záleží 

na velikosti, členitosti, rizikovosti atd. střeženého 

objektu) nejméně však 1x za 60 minut; 

- každou pochůzku zapsat do knihy pochůzek 

s uvedením času pochůzky nebo jiným 

prokazatelným způsobem vést evidenci a 

případné zjištěné závady zapsat do knihy závad 

apod.; 

- být kontrolována jmenovitě určeným 

zaměstnancem klienta, který bude kontrolovat 

výkon a kvalitu prováděné ostrahy, včetně 

kontroly všech záznamů. 

15. Mříží se rozumí mříž, která splňuje požadavky 

příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, 

resp. 2, nebo taková mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) 

jsou z plného materiálu o průřezu minimálně 1 cm2. 

Velikost ok musí být maximálně 25 × 15 cm (nebo 

obdobná s plochou oka max. 400 cm2). Mříž musí být 

dostatečně tuhá (např. svařenec) a musí být z vnější 

strany pevně, nerozebíratelným způsobem, ukotvena 

(zazděna, zabetonována, připevněna apod.) nebo 

uzamčena bezpečnostními visacími zámky v závislosti 

na velikosti mříže, minimálně však ve čtyřech bodech 

(kotveních). Za mříž se též považuje mříž vyrobená z 

jiného materiálu a jinou technologií, která však 

vykazuje minimálně stejnou mechanickou odolnost 

proti krádeži vloupáním jako mříž výše definovaná v 

tomto bodě. Mříž lze z venkovní (vnější) strany 

demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, 

sekáčem, pilkou na železo apod.). 

16. Obranným prostředkem se rozumí zařízení, které 

slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a 

má pachatele odradit od loupeže nebo ho paralyzovat 

(el. paralyzér nebo pepřový sprej apod.). 

17. Okenicí se rozumí okenice, která splňuje požadavky 

příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, 

resp. 2, nebo taková okenice, kterou lze z venkovní 

(vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím 

(kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.). 

18. Oplocením se rozumí oplocení, které má ve všech 

místech požadovanou min. výšku (tzn. i v místech, 

kde oplocením prochází po povrchu vedené potrubí 

apod.).  Oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, 

snadnému prolomení nebo podlezení. 

19. Osobou doprovázející se rozumí osoba starší 18 

let, plně svéprávná, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky 

zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem 

alkoholu či jiných omamných nebo psychotropních 

látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a 

technického personálu a prošla odborným vzděláním 

a školením a byla vybavena zbraní nebo obranným 

prostředkem podle požadavku pojistitele. 

20. Plnými dveřmi se rozumí dveře, které mají pevnou 

konstrukci (dřevo, plast, kov apod.) a které vykazují 

minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře 

vnitřní, hladké otočné s polodrážkou, plné jednokřídlé 

o tloušťce min. 40 mm (rám - jehličnaté řezivo; výplň 

- papírová voština neztužená; plášť dřevovláknitá 

deska tvrdá, lisovaná tloušťky 3,3 mm). 

21. Pověřenou osobou se rozumí pojištěný nebo jeho 

zaměstnanec starší 18 let, plně svéprávný, 

bezúhonný, spolehlivý, fyzicky zdatný, který není pod 

vlivem alkoholu či jiných omamných nebo 

psychotropních látek.  

22. Přídavným bezpečnostním zámkem se rozumí 

další zámek, kterým jsou dveře uzamčeny a který 

splňuje požadavky příslušné normy minimálně v 

bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti 

metodě BK. 

23. Roletou se rozumí roleta, která splňuje požadavky 

příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, 

resp. 2, nebo taková roleta, kterou lze z venkovní 

(vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím 

(kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.). 

24. Služebním psem se rozumí pes určený a vycvičený 

ke strážní službě, který musí absolvovat příslušné 

zkoušky, o jejichž vykonání musí být vedena písemná 

evidence. 

25. Trezorem se rozumí úschovný objekt, který splňuje 

požadavky příslušné normy, jehož odolnost proti 

vloupání je dána výrobcem a který nemá mimo dveří 

jiné otvory než otvory pro zámky, kabely nebo 

ukotvení – připevnění. Trezor s hmotností do 150 kg 

musí být v uzamčeném stavu nerozebíratelným 

způsobem ukotven – připevněn k podlaze, stěně nebo 

k velkému kusu nábytku nebo musí být zabudován do 

zdi nebo do podlahy.  

Za trezor se nepovažuje příruční pokladna nebo sejf. 

26. Tříbodovým rozvorovým zámkem se rozumí 

zámek, který splňuje požadavky příslušné normy 

minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má 

odolnost proti metodě BK; tento zámek musí zajistit 

dveřní křídlo rozvorami minimálně do tří stran, tj. do 

podlahy, stropu a do strany). 

27. Uzamčeným místem pojištění se rozumí stavebně 

ohraničený prostor místa pojištění, který pojištěný po 
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právu užívá, a který má řádně uzavřeny a uzamčeny 

všechny vstupní dveře a který má řádně zevnitř 

uzavřena všechna okna a řádně zevnitř zabezpečeny 

všechny ostatní zvenku přístupné otvory. Okno v 

poloze ventilace, mikroventilace apod. se nepovažuje 

za řádně uzavřené okno. Jednotlivé části a díly dveří, 

oken, okenních nebo balkónových dveří a ostatních 

stavebních prvků, jejichž demontáží ztrácí uzamčený 

prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí být ze 

strany venkovního prostoru zabezpečeny proti 

demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, 

kleště, maticový klíč apod. 

28. Uzavřenou kabelou nebo kufříkem se rozumí 

kabela nebo kufřík, které jsou opatřeny minimálně 

jedním uzávěrem nebo zámkem, a nesmí být 

zhotoveny z látky, silonu či obdobných měkkých 

materiálů. 

29. Volným prostranstvím se rozumí pozemek 

nacházející se venku pod širým nebem mimo 

uzavřenou budovu. 

30. Zabezpečením proti vyháčkování se rozumí 

zařízení zabraňující odjištění zástrčí pevné poloviny 

dvoukřídlých dveří, např. jejich uzamčením, 

přišroubováním nebo překrytím. Zástrče je možné 

odjistit pouze po otevření pohyblivého dveřního 

křídla. 

31. Zabezpečením zárubní proti roztažení se rozumí 

opatření znemožňující násilné zvětšení vzdálenosti 

mezi závěsovou a zámkovou stojkou (stranou) 

zárubně. 

32. Zábranou proti vysazení a vyražení se rozumí 

zařízení, které zabraňuje nadzvednutí dveřního křídla 

a jeho vysazení ze závěsů a dále vyražení dveřního 

křídla na straně závěsů. 

33. Tam, kde je v textu uvedeno „příslušné normy“, 

rozumí se tím platné technické normy, tj. pro:  

- body 1, 2, 3, 4, 7, 8, 15, 17, 22, 23 a 26 tohoto 

článku norma ČSN EN 1627:2012 Dveře, okna, 

lehké obvodové pláště, mříže a okenice – 

Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace; 

- bod 9 tohoto článku norma ČSN EN 356 Sklo ve 

stavebnictví – bezpečnostní zasklení – Zkoušení a 

klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku; 

- bod 25 tohoto článku norma ČSN EN 1143-1 

Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, 

klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti 

vloupání. 
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  Příloha č. 1 - 

Tabulky podmínek zabezpečení pojištěných věcí a limitů pojistného plnění 

A/ Stupně zabezpečení a limity plnění pro odcizení věcí krádeží vloupáním z uzamčeného místa pojištění 

   
Stupeň 

zabezpečení 
Prvky zabezpečení, které pachatel překonal Limit plnění v Kč 

P 1 Vstupní dveře nesplňující ani stupeň zabezpečení P3.                10 000     

P 2 Zeď (stěna), strop, podlaha nesplňující stupeň zabezpečení P 11.                10 000     

P 3 

Vstupní dveře uzamčené zámkem s cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem nebo 
bezpečnostním visacím zámkem. Zárubeň dveří dřevěná nebo kovová.  
Dřevěná zárubeň zpevněna kovovými pásy v prostoru otvoru pro závoru zámku a v 
prostorech ukotvení dveřních závěsů (pantů). Kovová zárubeň zabezpečená proti 
roztažení. 

              75 000     

P 4 

Okno, jiná prosklená část nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní 
část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přilehlými a snadno 
přístupnými konstrukcemi (ochozy, schodiště, pavlače, lešenářské konstrukce, 
přístavky apod.). 

              75 000     

P 5 

Vstupní dveře plné, uzamčené bezpečnostním uzamykacím systémem nebo kombinací 
zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostního kování. Dveře jsou také 
opatřeny zábranami proti vysazení a vyražení.  
Nebo elektricky ovládaná vrata, která nelze ovládat z venkovní strany a která jsou v 
uzavřené poloze blokována proti násilnému otevření. 
Zárubeň dveří kovová, zabezpečená proti roztažení. Pokud se jedná o dvoukřídlé 
dveře, jsou tyto dveře také opatřeny zabezpečením proti vyháčkování. 

            300 000     

P 6 

Vstupní dveře plné, uzamčené bezpečnostním uzamykacím systémem nebo kombinací 
zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostního kování. 
Dveře jsou také uzamčeny přídavným bezpečnostním zámkem a současně opatřeny 
zábranami proti vysazení a vyražení. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, jsou tyto 
dveře také opatřeny zabezpečením proti vyháčkování. Zárubeň dveří kovová, 
zabezpečená proti roztažení. 

            500 000     

P 7 

Vstupní dveře plné, uzamčené bezpečnostním uzamykacím systémem nebo kombinací 
zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostního kování.  
Dveře jsou také uzamčeny dalším tříbodovým rozvorovým zámkem a bezpečnostním 
kováním nebo bezpečnostní dveřní dvoustrannou závorou.  
Zárubeň bezpečnostní. 

            750 000     

P 8 
Vstupní bezpečnostní dveře uzamčené všemi instalovanými zámky.  
Zárubeň bezpečnostní. 

         1 000 000     

P 9 

Okno, jiná prosklená část nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní 
část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přilehlými a snadno 
přístupnými konstrukcemi (ochozy, schodiště, pavlače, lešenářské konstrukce, 
přístavky apod.), jsou opatřeny okenicí, roletou, mříží nebo bezpečnostním zasklením. 

            500 000     

P10 

Okno, jiná prosklená část nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní 
část je umístěna výše než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přilehlými a snadno 
přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské 
konstrukce, přístavky apod.). 

            750 000     

P 11 

Zeď (stěna) minimální tloušťky 15 cm, zhotovená z plných cihel min. pevnosti P-10 
nebo z jiného, z hlediska mechanické odolnosti proti krádeži vloupáním ekvivalentního 
materiálu. Strop, podlaha a zabezpečení otvorů (vyjma oken a dveří) musí vykazovat 
min. stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako zeď (stěna). 

         1 000 000     
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P 12 

Příruční pokladna, sejf nebo obdobný úschovný objekt, určený k úschově peněz, který 
nesplňuje požadavky normy ČSN EN 1143-1 ani v bezpečnostní třídě 0 a pokud 
pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného 
prostoru P 3, P 4 nebo P 11. 
Pokud však pachatel také překonal některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného 
prostoru P 5 až P 10, zvyšuje se uvedený limit plnění koeficientem 1,5. 

              50 000     

P 13 

Trezor, který splňuje požadavky příslušné normy v bezpečnostní třídě 0 a pokud 
pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného 
prostoru P 3, P 4 nebo P 11. 
Pokud však pachatel překonal některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru P 
5 až P 10, zvyšuje se uvedený limit plnění koeficientem 1,5. 

            150 000     

P 14 

Trezor, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě I a 
pokud pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení 
uzamčeného prostoru P 3, P 4 nebo P 11. 
Pokud však pachatel překonal některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru P 
5 až P 10, zvyšuje se uvedený limit plnění koeficientem 1,5. 

            300 000     

P 15 

Trezor, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě II a 
pokud pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení 
uzamčeného prostoru P 3, P 4 nebo P 11.  
Pokud však pachatel překonal některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru P 
5 až P 10, zvyšuje se uvedený limit plnění koeficientem 1,5. 

            500 000     

P 16 

Jsou-li konstrukční prvky, resp. prostor dále zabezpečeny: 

- systémem PZTS (dříve EZS), jehož poplachový signál ovládá sirénu s majákem (blikačem) nebo 
- kamerovým systémem, 

zvyšuje se příslušný limit plnění u stupně zabezpečení P 2 až P 15 koeficientem 1,5. 

P 18 
Jsou-li konstrukční prvky, resp. prostor dále zabezpečeny systémem PZTS (dříve EZS) se svodem signálu na 
PPC (dříve PCO), zvyšuje se příslušný limit plnění u stupně zabezpečení P 2 až P 15 koeficientem 6,0. 

P 90 Dle zvláštního ujednání uvedeného v pojistné smlouvě. 
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B/ Stupně zabezpečení a limity plnění pro odcizení věcí, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem 
nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného místa pojištění, a proto jsou umístěny na volném 
prostranství 

   
Stupeň 

zabezpečení 
Prvky zabezpečení, které pachatel překonal Limit plnění v Kč 

V 1 
Oplocení se vstupními otvory (vraty, dveřmi, apod.) řádně uzavřenými a uzamčenými 
zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo bezpečnostním visacím zámkem, 
bez možnosti volného vstupu a s minimální výškou 160 cm. 

              50 000     

V 2 
Zabezpečení v rozsahu stupně V 1 a v mimopracovní době trvalé střežení volně 
pobíhajícím služebním psem. 

            200 000     

V 3 

Oplocení se vstupními otvory (vraty, dveřmi, apod.) řádně uzavřenými a uzamčenými 
zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo bezpečnostním visacím zámkem, 
bez možnosti volného vstupu a minimální výškou 180 cm a v mimopracovní době 
volné prostranství osvětlené a střežené kvalifikovanou minimálně jednočlennou 
fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo 
doprovázenou služebním psem. 

            750 000     

V 4 

Oplocení se vstupními otvory (vraty, dveřmi, apod.) řádně uzavřenými a uzamčenými 
zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo bezpečnostním visacím zámkem, 
bez možnosti volného vstupu a minimální výškou 180 cm a v mimopracovní době 
volné prostranství osvětlené a střežené kvalifikovanou minimálně jednočlennou 
fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní a doprovázenou 
služebním psem nebo chráněné PZTS s obvodovou (perimetrickou) ochranou, se 
svodem signálu na PPC (dříve PCO) 

         2 000 000     

V 90 Dle zvláštního ujednání uvedeného v pojistné smlouvě.  

   

   
C/ Stupně zabezpečení a limity plnění pro odcizení věcí loupeží 

 

   
Stupeň 

zabezpečení 
Prvky zabezpečení, které pachatel překonal Limit plnění v Kč 

L 1 Není splněn ani jeden ze stupňů zabezpečení L 2 až L 90.             100 000     

L 2 Pověřená osoba v době pojistné události vybavená obranným prostředkem.             200 000     

L 3 

Zapojený a v době pojistné události funkční systém PZTS (dříve EZS), jehož 
poplachový signál z tísňových hlásičů přepadení je sveden na PPC (dříve PCO) policie 
nebo bezpečnostní agentury se stálou obsluhou, nebo trvalé střežení kvalifikovanou 
minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou 
palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem. 

            750 000     

L 4 

Zapojený a v době pojistné události funkční systém PZTS (dříve EZS), jehož 
poplachový signál z tísňových hlásičů přepadení je sveden na PPC (dříve PCO) policie 
nebo bezpečnostní agentury se stálou obsluhou, a trvalé střežení kvalifikovanou 
minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou 
palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem. Ostraha nesmí mít možnost 
zapnout nebo vypnout PZTS (dříve EZS). 

         2 000 000     

L 90 Dle zvláštního ujednání uvedeného v pojistné smlouvě. 
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D/ Stupně zabezpečení a limity plnění pro odcizení peněz a cenností, ke kterému došlo loupeží při jejich 
přepravě  

   
Stupeň 

zabezpečení 
Prvky zabezpečení, které pachatel překonal Limit plnění v Kč 

C 1 
Přeprava je prováděna jednou pověřenou osobou, vybavenou obranným prostředkem. 
Peníze a cennosti jsou po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku. 

            100 000     

C 2 
Přeprava je prováděna dvěma pověřenými osobami (jedna z osob může být osobou 
doprovázející), alespoň jedna z nich je vybavena obranným prostředkem.  
Peníze a cennosti jsou po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku. 

            200 000     

C 3 

Přeprava je prováděna dvěma pověřenými osobami (jedna z osob může být osobou 
doprovázející) uzavřeným osobním automobilem. Jedna z osob automobil řídí a druhá 
je vybavena obranným prostředkem. Řidič přepravního vozidla nesmí během nakládky 
a vykládky na veřejně přístupném místě vozidlo opustit.  
Peníze a cennosti jsou po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku. 

            500 000     

C 4 

Přeprava je prováděna jednou pověřenou osobou a jednou osobou doprovázející, 
uzavřeným osobním automobilem. Pověřená osoba automobil řídí a doprovázející 
osoba je vybavena služební krátkou palnou zbraní. Řidič přepravního vozidla nesmí 
během nakládky a vykládky na veřejně přístupném místě vozidlo opustit.  
Peníze a cennosti jsou po dobu přepravy uloženy v bezpečnostním kufříku. 

         2 000 000     

C 5 Dle zvláštního ujednání uvedeného v pojistné smlouvě. 

   

   
E/ Stupně zabezpečení a limity plnění pro předměty pojištění umístěné ve výlohách 

 

   
Stupeň 

zabezpečení 
Prvky zabezpečení, které pachatel překonal Limit plnění v Kč 

S 1 
Běžné sklo tloušťky nad 4 mm. 
Výkladní skříň, která se otevírá zvenčí, je uzamknuta zámkem s bezpečnostní 
cylindrickou vložkou nebo bezpečnostním visacím zámkem. 

                10 000 

S 2 
Bezpečnostní zasklení.  
Výkladní skříň, která se otevírá zvenčí, je uzamknuta zámkem s bezpečnostní 
cylindrickou vložkou nebo bezpečnostním visacím zámkem. 

                20 000 

S 3 

Zasklení splňující požadavky příslušné normy minimálně ve třídě odolnosti P3A. 
Výkladní skříň, která se otevírá zvenčí, je uzamknuta bezpečnostním uzamykacím 
systémem nebo kombinací zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou a 
bezpečnostního kování nebo bezpečnostním visacím zámkem 

                50 000 

S 4 Dle zvláštního ujednání uvedeného v pojistné smlouvě. 

    


