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předmět pojištění, na který byly tyto náklady vynaloženy,
b) vynaložila na zmírnění následků již nastalé pojistné události, maxi‑
málně však 2 % ze sjednané pojistné částky pro předmět pojištění,
na který byly tyto náklady vynaloženy,
c) byla povinna vynaložit z hygienických, ekologických či bezpeč‑
nostních důvodů při odklízení pojistnou událostí poškozeného
majetku nebo jeho zbytků včetně náhrady škody, kterou při této
činnosti utrpěla, maximálně však 5 % ze sjednané pojistné částky
pro předmět pojištění, na který byly tyto náklady vynaloženy.
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Článek 1
Úvodní ustanovení
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Článek 6
Speciální výluky z pojištění

Pojištění strojů a elektroniky, které sjednává Česká podnikatelská po‑
jišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí po‑
jistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění
majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM), těmito Doplňkovými pojistnými
podmínkami pro pojištění strojů a elektroniky DPPSE MP 1/16 (dále
jen DPP), příslušnými Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen
ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění.
Pojištění strojů a elektroniky je pojištěním škodovým.
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Článek 2
Předmět pojištění
Pojištění lze sjednat pro stroje a elektroniku včetně jejich součástí, které
jsou specifikovány v pojistné smlouvě.
Článek 3
Pojistná nebezpečí
Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení předmětu pojištění jakou‑
koli událostí, která nastala náhle a neočekávaně, omezuje nebo vylučuje
funkčnost předmětu pojištění a není dále těmito DPP vyloučena.
Článek 4
Územní rozsah
2.

Pojistitel poskytne pojistné plnění jen tehdy, došlo‑li k pojistné události na
místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění, není‑li v pojistné
smlouvě ujednáno jinak. To neplatí pro předmět pojištění, který byl v dů‑
sledku vzniklé nebo hrozící pojistné události přemístěn z místa pojištění
na jiné vhodné místo, a to pouze na dobu nezbytně nutnou.
Článek 5
Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Na pojistné plnění má právo oprávněná osoba tehdy, byl‑li předmět
pojištění poškozen nebo zničen v přímé souvislosti s rozsahem pojiš‑
tění sjednaným v pojistné smlouvě dle těchto DPP.
Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za podmínky, že se předmě‑
ty pojištění ke dni počátku pojištění nacházely v provozuschopném
stavu, nebyly poškozeny a byly uvedeny do provozu v souladu s plat‑
nými právními předpisy a požadavky výrobce nebo zhotovitele.
Pojistitel poskytne pojistné plnění na pojištěné elektronice do stáří
5 let, na pojištěném mobilním stroji do staří 8 let a na pojištěném sta‑
cionárním stroji do stáří 20 let od prokazatelného data výroby nebo
prvního uvedení do provozu nebo generální opravy či rekonstrukce
celého stroje nebo zařízení.
U škod na elektronických prvcích, elektrotechnických součástkách,
elektronických řídících a technologických skupinách a uzlech strojů
a strojního zařízení, na spalovacích motorech a potrubích poskytuje
pojistitel plnění do výše časové ceny.
Mělo‑li porušení povinností uvedených ve VPPM, v těchto DPP nebo
v příslušných ZPP vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvět‑
šení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného
plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký
vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.
Nad rámec pojistného plnění nebo nad rámec pojistné částky uhradí
pojistitel účelně vynaložené zachraňovací náklady, které pojistník, po‑
jištěný nebo jiná osoba:
a) vynaložila na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné
události, maximálně však 2 % ze sjednané pojistné částky pro
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Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:
a) běžným nebo předčasným opotřebením, únavou materiálu;
b) přímým a dlouhodobým působením biologických, chemických,
tepelných vlivů, působením smogu, znečištěním, odpařením, za‑
kalením;
c) vzlínáním, pronikáním, prosakováním nebo zvýšením hladiny
podzemní vody, působením vlhkosti a plísní;
d) sesedáním, vznikem prasklin, smršťováním, roztažením nebo vy‑
dutím věci;
e) v důsledku přerušení dodávky jakýchkoliv druhů médií (např. voda,
plyn, elektrická energie apod.);
f ) ztuhnutím v zásobnících, pecích, výrobních linkách, potrubích nebo
jiných podobných zařízeních, které slouží k uchování nebo přepravě;
g) únikem taveniny;
h) v důsledku chybného návrhu, projekce, konstrukce nebo realiza‑
ce, vadné technologie výrobního procesu nebo vadně vykonanou
prací při montážních pracích, opravě, servisu, údržbě;
i) genovou manipulací, mutací nebo jinými genovými změnami;
j) působením pojistných nebezpečí požár, výbuch, úder blesku, pád
letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části, vich‑
řice, krupobití, tíha sněhu a námrazy, zemětřesení, aerodynamický
třesk, kouř, náraz vozidla, pád stromů, stožárů, sesuv nebo zřícení
sněhových lavin, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, povodeň,
záplava;
k) vandalismem;
l) pohřešováním předmětu pojištění.
Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé na:
a) předmětu pojištění vlastní výroby;
b) pohonných hmotách;
c) součástech a dílech předmětu pojištění, jež se pravidelně vyměňu‑
jí pro opotřebení nebo spotřebování (například pásky a papír do
tiskárny, žárovky, pojistky, tiskací hlavy a další);
d) vyzdívkách, obkladech a nátěrech, které je obvykle nutno během
životnosti předmětu pojištění několikrát obnovovat (například
u pecí, spaloven, ohřívačů, parních generátorů a nádrží);
e) mobilních telefonech a ručním elektrickém nářadí.
Nedojde‑li ve stejnou dobu a z téže příčiny i k jinému poškození nebo
zničení předmětu pojištění, pojištění se nevztahuje na:
a) pomocné a provozní látky;
b) akumulátorové baterie, elektrochemické články;
c) pneumatiky a disky kol;
d) nástroje všeho druhu (například vrtáky, nože, pilové listy, řezné
a brusné kotouče, matrice, raznice a formy).
Článek 7
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Aerodynamickým třeskem tlaková vlna vznikající při pohybu letadla.
2. Elektronikou zařízení, které pro svou funkci využívá elektronické pr‑
vek (například elektronická zařízení a elektronické přístroje sdělovací,
informační a lékařské techniky; dále počítače, zařízení na zpracování
dat, ostatní elektronická zařízení a přístroje, přenosné počítače, elek‑
tronické řídící a technologické skupiny a uzly strojů a strojního zaříze‑
ní, ovládací zařízení apod.).
3. Elektronickými daty kombinace znaků v digitální podobě, které jsou
editovatelné pouze za využití výpočetní techniky.
4. Indukcí poškození nebo zničení předmětu pojištění vlivem vnějšího
elektromagnetického pole.
5. Kouřem dým, který vychází náhle a mimo určení z topných, varných,
sušicích a obdobných zařízení.
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Krupobitím jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti,
hmotnosti a hustoty, vytvořené v atmosféře dopadají na předmět po‑
jištění, přičemž dochází k jeho poškození nebo zničení.
Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je takové
poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo způsobeno:
a) přímým působením krupobití;
b) v příčinné souvislosti s tím, že krupobití poškodilo předmět pojiš‑
tění umístěný ve stavebně dokončené budově.
Nárazem vozidla přímé poškození nebo zničení předmětu pojištění,
které bylo způsobeno silničním vozidlem, zvláštním vozidlem, histo‑
rickým a sportovním vozidlem ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o pro‑
vozu na pozemních komunikacích.
Pádem letadla nebo sportovního létajícího zařízení náraz nebo zří‑
cení letadla s posádkou, jeho části nebo jeho nákladu. Nárazem nebo
zřícením letadla s posádkou se rozumí i případy, kdy letadlo odstarto‑
valo, ale v důsledku události, která předcházela nárazu nebo zřícení,
posádka letadlo opustila.
Pádem stromů, stožárů takový pohyb tělesa, který má znaky volné‑
ho pádu tj. pádu, při kterém na těleso působí pouze gravitační síla.
Pomocnými a provozními látkami například chemikálie, filtry, filt‑
rační hmoty a filtrační vložky, kontaktní hmoty, katalyzátory, chladicí
kapaliny, čistidla, maziva, oleje a plynové náplně.
Povodní zaplavení místa pojištění vodou, která se vylila z břehů vod‑
ních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo
byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného
profilu toku. Pojistnou událostí z důvodu pojistného nebezpečí povo‑
deň je takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo
způsobeno:
a) přímým působením vody z povodně na předmět pojištění;
b) předměty unášenými vodou z povodně.
Požárem oheň, který vznikl mimo určené nebo obvyklé ohniště
a vlastní silou se rozšířil na okolní předměty. Za požár se nepokláda‑
jí škody způsobené ožehnutím, působením užitkového ohně nebo
tepla, doutnáním s omezeným přístupem vzduchu, zkratem v elek‑
trickém vedení (zařízení), pokud se plamen vzniklý zkratem dále ne‑
rozšířil. Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je
i poškození nebo zničení předmětu pojištění zplodinami požáru nebo
hašením nebo stržením při zdolávání požáru nebo při odstraňování
jeho následků.
Provozuschopným stavem stav předmětu pojištění, ve kterém je po
dokončeném přejímacím testu a zkušebním provozu schopen plnit
určené funkce a dodržovat hodnoty parametrů v mezích stanovených
technickou dokumentací.
Přepětím vyšší elektrické napětí než je nejvyšší provozní napětí elek‑
trické soustavy. Přepětí vzniká atmosférickými vlivy (přímým nebo
nepřímým úderem blesku) nebo průmyslovou činností (například za‑
pínání a vypínání velkých zátěží).
Ručním elektrickým nářadím sada nástrojů nějaké řemeslné profese
nebo jiné úzce specializované manuální činnosti.
Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin pohyb hornin z vyš‑
ších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírod‑
ních sil nebo v důsledku lidské činnosti při porušení podmínek rov‑
nováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do
centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo v důsledku lid‑
ské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého
terénu nebo změny základových poměrů staveb (např. promrzáním,
sesycháním, podmáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu).
Sesouváním nebo zřícením sněhových lavin jev, kdy se masa sněhu
nebo ledu se náhle po svazích uvede do pohybu a řítí se do údolí.
Součástí stroje pomocná zařízení, pomocné přístroje a prostředky se
strojem (strojním zařízením) pevně spojené, které jsou nezbytné pro
činnost stroje podle jeho účelu. Za součásti stroje se nepovažují data.
Součástí elektroniky pomocná zařízení, pomocné přístroje a pro‑
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středky s elektronikou pevně spojené, které jsou nezbytné pro činnost
elektroniky podle jejího účelu. Za součásti elektroniky se nepovažují
data.
Skleněnou částí skleněné části stroje nebo zařízení, zejména pak za‑
sklení kabiny, zasklení osvětlení, skleněné armatury apod.
Strojem (strojním zařízením) účelové, obvykle mechanické nebo
elektromechanické zařízení s vlastním pohonem tj. využívající jiné
než svalové energie nebo celek několika technologicky a konstrukčně
vzájemně spojených zařízení a mechanismů určených na plnění pře‑
depsaných funkcí.
Tíhou sněhu nebo námrazy destruktivní působení jejich nadměrné
hmotnosti na střešní krytiny, nosné nebo ostatní konstrukce. Pojist‑
nou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je takové poško‑
zení nebo zničení předmětu pojištění, které bylo způsobeno:
a) přímým působením tíhy sněhu a námrazy;
b) v příčinné souvislosti s tím, že tíha sněhu a námrazy poškodila část
budovy.
Úderem blesku přímý zásah blesku (atmosférického výboje) do před‑
mětu pojištění. Aby vzniklo právo na pojistné plnění, musí být místo
přímého zásahu do předmětu pojištění nebo místo působení blesku
na předmět pojištění spolehlivě zjištěno a prokázáno podle stop, kte‑
ré po sobě úder blesku zanechává.
Údržbou stroje soubor činností, zabezpečující technickou způsobi‑
lost, pohotovost a hospodárnost provozu v rozsahu předepsaném
výrobcem. Za soubor činností se považuje zejména provádění tech‑
nických prohlídek, ošetření, doplnění nebo výměna maziv apod.
Účelně vynaloženými náklady nutné vícenáklady na expresní do‑
dávky a náklady na znovupořízení dat nutných pro základní funkci
předmětu pojištění.
Vandalismem úmyslné poškození nebo úmyslné zničení předmětu
pojištění.
Vichřicí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje
v místě pojištění rychlostí nejméně 75 km/hod (tj. 20,8 m/s). Nemůže
‑li být rychlost hmoty vzduchu v místě pojištění spolehlivě zjištěna,
musí pojištěný prokázat, že v okolí došlo k poškození i jiných sta‑
veb v bezvadném stavu, popř. k jiným průvodním znakům vichřice
(např. lesní polomy apod.).
Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je takové
poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo způsobeno:
a) přímým působením vichřice;
b) tím, že vichřice strhla část budovy, stromy nebo jiné předměty na
pojištěné věci;
c) v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila části staveb.
Výbuchem rozkladný pochod spojený s uvolněním vysokého tlaku
a síly. Je doprovázen zvukovým rázem a tlakovou vlnou s ničivým,
destruktivním účinkem na okolí. Obdobně jako výbuch se posuzují
škody způsobené implozí (opak exploze).
Záplavou zaplavení místa pojištění:
a) vodou ze zaplavených územních celků bez přirozeného odtoku,
způsobených atmosférickými srážkami, jejichž následkem je vy‑
tvoření souvislé vodní hladiny;
b) přívaly vody způsobené deštěm nebo poruchou vodního díla.
Zemětřesením otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zem‑
ské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně evropské makroseismické
stupnice (EMS-98).
Zkratem zapojení elektrického zdroje bez spotřebiče, neboli stav, kdy
v elektrickém obvodu neprochází elektrický proud přes spotřebič, ale
přímo od jednoho pólu zdroje k druhému.
Článek 8
Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2016.
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