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Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti 

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Pojištění domácnosti je upraveno těmito Zvláštními pojistnými 
podmínkami („dále jen ZPP DOM-O“), Všeobecnými pojistnými 
podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů VPP MO-
O/2014 (dále jen „VPP MO-O“) a ujednáními v pojistné smlouvě.

(2) Pojištění se sjednává jako pojištění soukromé a škodové.

(3) Pojištění lze sjednat v jedné z následujících variant:

a) Základ

b) Standard

c) Nadstandard

Rozsah jednotlivých variant je specifikován v článku 2 těchto ZPP
DOM-O. Dále lze sjednat doplňková pojištění dle článku 2 bodu 2 těchto 
ZPP DOM-O.

Článek 2

Pojistná nebezpečí

(1) Základní živelní pojištění se sjednává pro případ poškození nebo 
zničení předmětu pojištění nebo jejich souboru některým z následujících 
pojistných nebezpečí:

Základ

a) požár a jeho průvodní jevy, výbuch, náraz nebo zřícení letadla, 
jeho části nebo jeho nákladu, úder blesku přímý a nepřímý, kouř,

b) vichřice, krupobití,

c) sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení 
lavin, zemětřesení,

d) pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů,

Standard

a) požár a jeho průvodní jevy, výbuch, náraz nebo zřícení letadla, 
jeho části nebo jeho nákladu, úder blesku přímý a nepřímý, kouř,

b) vichřice, krupobití,

c) sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení 
lavin, zemětřesení,

d) pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů,

e) náraz vozidla,

f) přepětí, podpětí,

g) nadzvuková vlna (aerodynamický třesk),

h) kapalina unikající z vodovodních zařízení v důsledku jejich 
poruchy (dále jen „vodovodní škoda“),

Nadstandard

a) požár a jeho průvodní jevy, výbuch, náraz nebo zřícení letadla, 
jeho části nebo jeho nákladu, úder blesku přímý a nepřímý, kouř,

b) vichřice, krupobití,

c) sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení 
lavin, zemětřesení,

d) pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů,

e) náraz vozidla,

f) přepětí, podpětí,

g) nadzvuková vlna (aerodynamický třesk),

h) kapalina unikající z vodovodních zařízení v důsledku jejich 
poruchy (dále jen „vodovodní škoda“),

i) únik vody v důsledku pojistné události způsobené vodovodní 
událostí,

j) poškození nebo zničení kotlů, nádrží a výměníkových stanic 
vytápěcích systémů pojištění budovy, došlo-li k němu zamrznutím 
kapaliny v nich,

k) poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles vodovodních 
zařízení včetně armatur, které tvoří stavební součásti nebo 
příslušenství pojištěné budovy, pokud k němu došlo přetlakem 
nebo zamrznutím kapaliny v nich,

l) vystoupnutí vody z odpadního potrubí (dále jen „kanalizační 
škoda“),

m) rozbití skla jakoukoliv událostí,

n) porucha chladicího zařízení,

o) únik vody z akvária,

p) zkrat elektromotoru.

(2) Doplňkové pojištění lze sjednat pro případ poškození nebo zničení 
předmětu pojištění nebo jejich souboru i těmito dalšími pojistnými 
nebezpečími:

a) povodeň a/nebo záplava,

b) zatečení atmosférických srážek,

c) krádež vloupáním nebo loupež (dále jen „odcizení“); jednání 
pachatele směřující k odcizení, vandalismus (zjištěným 
i nezjištěným pachatelem), sprejerství.

(3) Pokud je v pojistné smlouvě ujednáno pojištění pro případ Poruchy 
chladícího zařízení, rozumí se tím pojištění pro případ poškození nebo 
zničení (znehodnocení) obsahu chladícího zařízení (tj. chladniček, 
mrazniček, mrazáků) v důsledku přerušení dodávky elektrické energie, 
trvající déle než 10 hodin vcelku, způsobené závadou na straně 
dodavatele elektrické energie.

(4) Pokud je v pojistné smlouvě ujednáno pojištění pro případ Zatečení 
atmosférických srážek, rozumí se tím pojištění pro případ poškození 
nebo zničení věcí a stavebních součástí působením vody 
z atmosférických srážek, která vnikla nebo prosákla do místa pojištění.

(5) Pokud je v pojistné smlouvě ujednáno pojištění pro případ Rozbití 
skel jakoukoliv událostí, rozumí se tím pojištění pro případ poškození 
nebo zničení skel jakoukoliv událostí, která nastane nečekaně a náhle, 
s výjimkou škody vzniklé:

a) bezprostředním následkem koroze, eroze, oxidace,

b) poškrábáním nebo poleptáním, poškozením vlivem vysoké teploty, 
např. při odstraňování nátěrů,

c) poškozením nebo zničením při dopravě, přemísťování, demontáži, 
montáži nebo při opravě,

d) bezprostředním následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, 
postupného stárnutí,

e) na rámech a osazeních, optických sklech, na sklenících, skleněných 
střechách, obkladech,

f) v objektech ve výstavbě nebo celkové rekonstrukci,

g) ztrátou.

Předmětem tohoto pojištění jsou:

a) skla osazená ve vnějších stavebních otvorech bytu (např. okna, 
lodžie, terasy), včetně nalepených čidel systémů elektrických 
zabezpečovacích, resp. požárních signalizací a nalepených fólií,

b) skla osazená v pevně zabudovaných stavebních součástech (např. 
dveřní výplně, zrcadla osazená ve vestavěném nábytku, zrcadlové 
stěny),

c) akvária a terária o objemu do 50 litrů,

d) sklokeramické a indukční varné desky.

(6) Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno doplňkové pojištění dle 
článku 2 odst. 2 písm. c) těchto ZPP DOM-O, pojištění se vztahuje i na 
odcizení dětského kočárku užívaného k určenému účelu nebo invalidního 
vozíku, na který je oprávněná osoba odkázána, jinak než krádeží 
vloupáním nebo loupeží. Právo na plnění vznikne jen tehdy, pokud bylo 
odcizení bezprostředně po jeho zjištění ohlášeno Policii ČR.

(7) Pokud je pojištění sjednáno ve variantě Nadstandard, pojištění se 
vztahuje i na poškození nebo zničení anténních systémů (včetně 
satelitních systémů) oprávněné osoby, které byly v době pojistné události 
pevně připevněny na vnější svislé stěně domu, resp. na místě, které není 
pro pachatele běžně přístupné, a které se nachází na místě pojištění podle 
článku 4 těchto ZPP DOM-O.

(7) Doplňkové pojištění lze sjednat jen v případě, že je sjednáno 
základní živelní pojištění.

(8) Kombinace pojistníkem zvolených pojistných nebezpečí musí být 
uvedena v pojistné smlouvě.

Článek 3

Předmět pojištění, pojistná hodnota

(1) Pojištění se vztahuje na:
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a) soubor hmotných movitých věcí (dále jen „věcí“), které tvoří 
zařízení domácnosti a slouží jejímu provozu, jsou ve vlastnictví 
oprávněných osob a slouží k uspokojování jejich osobních potřeb,

b) soubor věcí, který není ve vlastnictví oprávněné osoby, avšak který 
oprávněná osoba po právu užívá (např. kuchyňská linka, sporák), 
pokud se nacházejí na místě pojištění ve smyslu článku 4 písm. a) 
těchto ZPP DOM-O a jsou zařízením domácnosti a slouží jejímu 
provozu nebo uspokojování potřeb pojištěného nebo 
spolupojištěných osob,

c) náklady na opravu nebo znovupořízení poškozených nebo 
zničených stavebních součástí bytu pořízených pojištěným, nejsou-
li součástí předmětu pojištění staveb.

(2) Jako jednotlivou věc lze pojistit též osobní počítač a jeho obvyklé 
periferie (jako je např. tiskárna, scanner, repro-soustava, web kamera), 
jestliže:

a) tyto věci jsou vlastnictvím pojištěného, a to i v případě, že je 
pojištěný využívá k výdělečné činnosti, nebo

b) tyto věci jsou vlastnictvím zaměstnavatele pojištěného a pojištěný 
je oprávněně používá v domácnosti k plnění svých pracovních 
úkolů.

(3) Pokud není dále v těchto ZPP DOM-O uvedeno nebo v pojistné 
smlouvě ujednáno jinak, pojistnou hodnotou pojištěných věcí je:

a) nová cena pro pojištěné věci ve smyslu bodu 1 písm. a) a b) tohoto 
článku,

b) časová cena pro pojištěné věci ve smyslu bodu 1 písm. c) a bodu 2 
písm. a) a b) tohoto článku,

c) obecná cena pro pojištěné věci ve smyslu bodu 1 písm. a) a b) 
tohoto článku, které jsou specifikované v článku 11 pod body 23, 
24, 29, 31 a 32 těchto ZPP DOM-O.

Článek 4

Místo pojištění

(1) Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, jsou místem 
pojištění:

a) byt, identifikovaný v pojistné smlouvě jako místo pojištění;

b) nebytové uzamykatelné prostory v budově, kde se nachází byt 
uvedený pod písmenem a) tohoto bodu, a které slouží výlučně 
k užívání oprávněnou osobou. Jde například o sklep, komoru, 
garáž apod. Pokud se však jedná o nebytové prostory, které jsou 
pod společným uzamčením jako byt uvedený pod písm. a) tohoto 
bodu, a které nemají žádný další vstup, postupuje pojistitel při 
stanovení výše pojistného plnění tak, jako by se jednalo o místo 
pojištění ve smyslu písm. a) tohoto bodu,

c) nebytové uzamykatelné prostory, které se nacházejí 
ve vedlejších budovách, avšak na stejném pozemku (zastavěné 
ploše) příslušejícím k číslu popisnému, kde se nachází byt uvedený 
pod písmenem a) tohoto bodu, a které slouží výlučně k užívání 
oprávněné osobě,

d) jakékoliv jiné místo v ČR, než je uvedeno pod písm. a) až c) 
tohoto bodu, ve kterém byly pojistnou událostí poškozeny, zničeny 
nebo odcizeny:

 věci osobní potřeby, které měla oprávněná osoba v době 
pojistné události na sobě nebo u sebe,

 dětský kočárek užívaný k určenému účelu oprávněnou 
osobou nebo invalidní vozík, na jehož užívání je oprávněná 
osoba odkázána,

e) garáž identifikovaná v pojistné smlouvě, umístěná na jiné adrese 
než pojištěná domácnost.

(2) Místem pojištění při stěhování trvale obývané domácnosti 
pojištěného je rovněž nové místo trvale obývané domácnosti, do které se 
pojištěný stěhuje. Od počátku stěhování jsou místem pojištění obě 
domácnosti, a to po dobu max. 30 dnů za podmínky, že před počátkem 
stěhování pojištěný pojistiteli písemně oznámil novou adresu trvale 
obývané domácnosti.

Článek 5

Výluky z pojištění

Výluky uvedené ve VPP MO - O se doplňují takto:

(1) Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se 
nevztahuje na:

a) věci sloužící k podnikání oprávněných osob,

b) věci podnájemníků,

c) motorová vozidla, přívěsy, návěsy, motocykly, motokola, 
malotraktory s výkonem motoru nad 20 kW nebo jiná podobná 
zařízení s vlastním pojezdovým pohonem, to vše včetně veškerých 
jejich součástí, součástek, náhradních dílů (vyjma jedné sady 
náhradních pneumatik včetně disků k automobilu o hmotnosti do 
3,5 t),

d) letadla a zařízení pro létání všeho druhu, to vše včetně veškerých 
jejich součástí, součástek, náhradních dílů atd.,

e) lodě a jiná plavidla s výjimkou malých plavidel (viz článek 11 bod
16 těchto ZPP DOM-O), to vše včetně veškerých jejich
příslušenství, součástí, součástek, náhradních dílů, apod.,

f) doklady, rukopisy, plány a projekty, záznamy počítačových 
systémů,

g) hodnotu věci vyplývající z autorského práva a práva průmyslového 
vlastnictví,

h) věci převzaté některou z oprávněných osob k výrobě, zpracování, 
úpravě, opravě, úschově nebo za účelem poskytnutí jiné služby,

i) směnky,

j) pronikání spodní vody kromě případů, kdy ke škodě došlo 
v příčinné souvislosti se sjednaným pojistným nebezpečím,

k) vystoupnutí kapalin z kanalizačního a odpadního potrubí, kromě 
případů, kdy k vystoupnutí došlo zahlcením kanalizace v důsledku 
povodně nebo záplavy a pro poškozený předmět bylo sjednáno 
pojištění proti pojistnému nebezpečí povodeň nebo záplava,

l) vystoupnutí kapalin z kanalizačního a odpadního potrubí, kromě 
případů, kdy k vystoupnutí došlo zahlcením kanalizace v důsledku 
jiné příčiny než povodně nebo záplavy a pro poškozený předmět 
bylo sjednáno pojištění proti pojistnému nebezpečí kanalizační 
škoda,

m) ožehnutí vzniklým jinak než požárem, výbuchem nebo úderem 
blesku,

n) vystavení užitkovému ohni nebo teplu,

o) pronikání deště, krup, sněhu nebo nečistot nenáležitě uzavřenými 
okny, dveřmi nebo ostatními otvory, ledaže by tyto otvory vznikly 
v důsledku pojistné události vniknutím atmosférických srážek 
neuzavřenými vnějšími stavebními otvory; vniknutím 
atmosférických srážek do objektu trvale neobývaného,

p) únikem vody v objektu trvale neobývaném.

(2) V případě pojištění pro případ Pádu stromů, stožárů nebo jiných
předmětů, se za „jiný předmět“ nepovažují jakékoliv hmotné movité věci 
nacházející se na místě pojištění uvedeném v článku 4 těchto ZPP 
DOM-O.

(3) Pokud je v pojistné smlouvě ujednáno pojištění pro případ Zatečení 
atmosférických srážek, pojištění se nevztahuje na škody způsobené 
v důsledku vniknutí vody z atmosférických srážek do místa pojištění, 
uvedeného v článku 4 bodu 1 písm. a) těchto ZPP DOM-O, nedostatečně 
uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo jinými neuzavřenými 
stavebními otvory, nebo v důsledku pronikající spodní vody, vzlínající 
zemní vlhkosti nebo vlhkosti z příčiny kondenzace vodních par, hub nebo 
plísní.

(4) V případě pojištění věcí uložených v nebytových prostorech 
uvedených v místě pojištění podle článku 4 písm. b), c), d) nebo e) těchto
ZPP DOM-O, nejsou pojištěny věci zvláštní hodnoty, peníze, 
audiovizuální technika a hudební nástroje.

(5) V případě pojištění věcí uložených v nebytových prostorech 
uvedených v místě pojištění podle článku 4 písm. b), nebo c) těchto ZPP 
DOM-O, nejsou pojištěny věci zvláštní hodnoty a peníze.

(6) Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje 
na škodné události nastalé mimo území České republiky.

Článek 5

Limity plnění

(1) Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, je pojistné plnění 
v součtu omezeno limitem za všechny pojištěné věci pro dané pojistné 
nebezpečí takto:

a) cennosti (vyjma peněz) do výše 10 000 Kč

b) věcí zvláštní umělecké nebo historické hodnoty, starožitnosti 
a sbírky do výše 10 000 Kč

c) stavební součásti do výše 50 000 Kč,

d) peníze do výše 10 000 Kč,

e) sportovní potřeby včetně jízdních kol do výše 60 000Kč,

f) elektrospotřebiče a elektronika do výše 30 000 Kč,
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g) stroje a strojní zařízení do výše 10 000 Kč,

h) věci osobní potřeby, které pojištěný nebo spolupojištěná osoba 
měli na sobě nebo u sebe do výše 5 000 Kč,

i) únik vody ve výši 10 000 Kč – pojistitel poskytne pojistné plnění 
pouze za jednu pojistnou událost, která nastane v průběhu 12 po 
sobě jdoucích měsíců od počátku pojištění nebo jeho výročního 
dne.

(2) Pojistitel poskytne pojistné plnění z pojistné události následkem 
loupežného přepadení do následujících limitů pojistného plnění:

a) peníze do výše 10 000 Kč,

b) věci osobní potřeby, které pojištěný nebo spolupojištěná osoba 
měli na sobě a/nebo u sebe do výše 5 000 Kč.

(3) Za všechny pojištěné věci uložené v příslušenství pojištěné 
domácnosti nebo v garáži na jiné adrese (věci, které jsou součástí 
pojištěného souboru včetně jednotlivě specifikovaných pojištěných věcí) 
poskytne pojistitel plnění do limitu 20 000 Kč celkem, přičemž se 
ujednává, že pojistitel neposkytne pojistné plnění za cennosti, věci 
zvláštní umělecké nebo historické hodnoty, starožitnosti, sbírky, zbraně 
a střelivo.

(4) Stala-li se pojištěná domácnost neobyvatelnou následkem pojistné 
události, uhradí pojistitel nad rámec sjednané pojistné částky přiměřené 
a v místě obvyklé, prokázané účelně vynaložené náklady na nezbytné 
náhradní ubytování pojištěného a spolupojištěných osob maximálně do 
limitu 30 000 Kč za jedno pojistné období.

(5) Roční limit pojistného plnění v případě pojistných událostí 
způsobených pojistným nebezpečím „nepřímý úder blesku" nebo 
„přepětí, podpětí" je 50 000 Kč a vztahuje se na jednu a všechny pojistné 
událostí v pojistném období. Dále se toto pojištění nevztahuje na škody 
vzniklé na věcech starších 10 let. Stáří věci musí být prokazatelně 
doloženo pojištěným.

(6) Roční limit pojistného plnění v případě pojistných událostí 
způsobených pojistným nebezpečím „zkrat elektromotoru" je 5 000 Kč 
a vztahuje se na jednu a všechny pojistné událostí v pojistném období.

(7) Roční limit pojistného plnění v případě pojistných událostí 
způsobených pojistným nebezpečím „rozbití skla jakoukoliv událostí" je 
20 000 Kč a vztahuje se na jednu a všechny pojistné událostí v pojistném 
období.

(8) Roční limit pojistného plnění v případě pojistných událostí 
způsobených pojistným nebezpečím „únik vody z akvária" je 30 000 Kč a 
vztahuje se na jednu a všechny pojistné události v pojistném období.

Článek 6

Limity pojistného plnění pro případ odcizení věcí krádeží vloupáním

(1) Věci (vyjma cenností, věcí zvláštní umělecké nebo historické 
hodnoty, starožitností, sbírek, zbraní a střeliva) uložené v uzavřeném 
prostoru odcizené krádeží vloupáním

Pojistitel poskytne pojistné plnění dle kódu způsobu zabezpečení:

a) OM1 do 50 000 Kč - jsou-li věci v době vzniku pojistné události 
umístěny v uzamčeném prostoru,

b) OM2 do 300 000 Kč - jsou-li věci v době vzniku pojistné události 
umístěny v uzamčeném prostoru:

 bezpečnostním uzamykacím systémem nebo

 bezpečnostním zámkem nebo

 bezpečnostní celoplošnou závorou,

c) OM3 do 800 000 Kč - jsou-li věci v době vzniku pojistné události 
umístěny v uzamčeném prostoru:

 bezpečnostním uzamykacím systémem a bezpečnostním 
zámkem nebo

 bezpečnostním uzamykacím systémem a bezpečnostní 
celoplošnou závorou, nebo

 bezpečnostním uzamykacím systémem a bezpečnostním 
visacím zámkem, nebo

 bezpečnostním vícerozvorovým minimálně však tříbodovým 
zámkem,

d) OM4 do 1 200 000 Kč - jsou-li věci v době vzniku pojistné 
události umístěny v uzavřeném prostoru, jehož dveře jsou opatřeny 
zábranou proti vysazení a jsou uzamčeny:

 bezpečnostním uzamykacím systémem a bezpečnostním 
zámkem nebo

 bezpečnostním uzamykacím systémem a bezpečnostní 
celoplošnou závorou, nebo

 bezpečnostním uzamykacím systémem a bezpečnostním 
visacím zámkem, nebo

 bezpečnostním vícerozvorovým minimálně však pětibodovým 
zámkem. 

Pokud jsou spodní části prosklených otvorových výplní tohoto 
prostoru níže než 3,5 m nad okolním terénem a nad 
přiléhajícími a snadno přístupnými konstrukcemi, musí být 
skla:

̶ opatřena mechanickým zabezpečením nebo střežena 
elektrickým zabezpečovacím systémem (plášťová 
ochrana, čidla na sklo apod.), jehož svod poplachového 
signálu je vyveden do vnějšího akustického a optického 
signalizačního zařízení umístěného minimálně 3,5 m 
nad okolním terénem a nad přiléhajícími a snadno 
přístupnými konstrukcemi nebo na pult centralizované 
ochrany.

Dále musí být prostor střežen elektrickým zabezpečovacím 
systémem (prostorová ochrana), jehož svod poplachového 
signálu je vyveden:

̶ do vnějšího akustického a optického signalizačního 
zařízení umístěného minimálně 3,5 m nad okolním 
terénem a nad přiléhajícími a snadno přístupnými 
konstrukcemi nebo

̶ na pult centralizované ochrany.

(2) Věci uložené mimo uzavřený prostor odcizené krádeží vloupáním:

a) roční limit pojistného plnění je 10 000 Kč a vztahuje se na jednu 
a všechny pojistné událostí v pojistném období,

b) pojistitel poskytne pojistné plnění, jsou-li věci v době vzniku 
pojistné události umístěny na pozemku příslušejícím k pojištěné 
domácnosti a užívaném pouze pojištěným a spolupojištěnými 
osobami (zahrada, dvůr apod.) opatřeném oplocením o celkové 
minimální výšce 150 cm a uzamčeným vstupem.

(3) Cennosti uložené v uzavřeném prostoru odcizené krádeži 
vloupáním:

Pojistitel poskytne pojistné plnění dle kódu způsobu zabezpečení:

c) OC1 do 10 000 Kč, jsou-li cennosti v době vzniku pojistné události 
umístěny v uzavřeném prostoru zabezpečeném v rozsahu kódu 
OM1,

d) OC2 do 25 000 Kč, jsou-li cennosti v době vzniku pojistné události 
umístěny v uzavřeném prostoru zabezpečeném v rozsahu kódu 
OM2,

e) OC3 do 50 000 Kč, jsou-li cennosti v době vzniku pojistné události 
umístěny v uzavřeném prostoru zabezpečeném v rozsahu kódu 
OM2 a dále jsou uloženy v uzamčeném trezoru bezpečnostní třídy 
0 dle ČSN 1143- 1+A1,

f) OC4 do 100 000 Kč, jsou-li cennosti v době vzniku pojistné 
události umístěny v uzavřeném prostoru zabezpečeném v rozsahu 
kódu OM3 a dále jsou uloženy v uzamčeném trezoru bezpečnostní 
třídy 0 dle ČSN 1143-1+A1,

g) OC5 do 300 000 Kč, jsou-li cennosti v době vzniku pojistné 
události umístěny v uzavřeném prostoru zabezpečeném v rozsahu 
kódu OM4 a dále jsou uloženy v uzamčeném trezoru bezpečnostní 
třídy I dle ČSN 1143-1+A1.

(4) Věci zvláštní umělecké nebo historické hodnoty, starožitnosti 
a sbírky uložené v uzavřeném prostoru odcizené krádeží vloupáním

Pojistitel poskytne pojistné plnění dle kódu způsobu zabezpečení:

a) OU1 do 25 000 Kč, jsou-li tyto věci v době vzniku pojistné 
události umístěny v uzavřeném prostoru zabezpečeném v rozsahu 
kódu OM2,

b) OU2 do 100 000 Kč, jsou-li tyto věci v době vzniku pojistné 
události umístěny v uzavřeném prostoru zabezpečeném v rozsahu 
kódu OM3,

c) OU3 do 300 000 Kč, jsou-li tyto věci v době vzniku pojistné 
události umístěny v uzavřeném prostoru zabezpečeném v rozsahu 
kódu OM4.

(5) Zbraně včetně střeliva uložené v uzavřeném prostoru odcizené 
krádeži vloupáním

Pojistitel poskytne pojistné plnění dle kódu způsobu zabezpečení:

a) OZ1 do 25 000 Kč, jsou-li zbraně včetně střeliva v době vzniku 
pojistné události umístěny v uzavřeném prostoru zabezpečeném v 
rozsahu kódu OM2 a jsou-li zároveň zabezpečeny podle vyhlášky 
č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o 
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zbraních, ve znění pozdějších předpisů (dále v tomto článku 
jen„vyhláška"),

b) OZ2 do 100 000 Kč, jsou-li zbraně včetně střeliva v době vzniku 
pojistné události umístěny v uzavřeném prostoru zabezpečeném v 
rozsahu kódu OM3 a jsou-li zároveň zabezpečeny podle vyhlášky,

c) OZ3 do 300 000 Kč, jsou-li zbraně včetně střeliva v době vzniku 
pojistné události umístěny v uzavřeném prostoru zabezpečeném v
rozsahu kódu OM4 a jsou-li zároveň zabezpečeny podle vyhlášky.

Článek 7

Oprávněná osoba

(1) Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, oprávněnou osobou, 
tj. osobou, která má právo na pojistné plnění, se rozumí:

a) osoba, která je vlastníkem bytu uvedeného v článku 4 písm. a)
těchto ZPP DOM-O nebo na základě nájemního vztahu tento byt 
po právu užívá,

b) osoby, které s oprávněnou osobou, uvedenou pod písm. a) tohoto 
článku, trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby ve 
společné domácnosti.

Článek 8

Pojistné plnění

(1) Pokud byla věc zničena, odcizena nebo je zdracena, vzniká 
oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající 
přiměřeným nákladům na znovupořízení věci sníženou o cenu zbytků. 
Přiměřenými náklady na znovupořízení věci jsou náklady na zřízení 
(koupi nebo výrobu) věci srovnatelného druhu, kvality a užitné hodnoty, 
které jsou v době vzniku škodnou události v místě obvyklé, není-li dále 
uvedeno jinak. Pro drobné mechanismy, stroje, strojní a elektronická 
zařízení, elektroniku, fotoaparáty, filmovací nebo optické přístroje, 
sportovní potřeby (včetně jízdních kol) a domácí elektrospotřebiče starší 
3 let je přiměřeným nákladem na znovuzřízení věci nejvýše jejich časová 
cena. Pro oděvy (včetně obuvi a prádla) starší 1 roku je přiměřeným 
nákladem na znovuzřízení věci nejvýše jejich časová cena. Pro výpočetní 
a kopírovací techniku starší 1 roku je přiměřeným nákladem na 
znovuzřízení věci nejvýše její časová cena.

(2) Při poškození věci vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel 
vyplatil částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu věci 
sníženou o cenu zbytků nahrazovaných částí věc, není-li dále ujednáno 
jinak. Přiměřenými náklady na opravu věci je cena opravy věci nebo její 
části, která je v době vzniku škodné události v místě obvyklá, bez 
zvýšených nákladů za urychlení opravy. Pro stroje, strojní a elektronická 
zařízení, elektroniku, fotoaparáty, filmovací nebo optické přístroje, 
sportovní potřeby (včetně jízdních kol) a domácí elektrospotřebiče starší 
3 let je přiměřeným nákladem na opravu věci nejvýše jejich časová cena. 
Pro oděvy (včetně obuvi a prádla) starší 1 roku je přiměřeným nákladem 
na opravu věci nejvýše jejich časová cena. Pro výpočetní a kopírovací 
techniku starší 1 roku je přiměřeným nákladem na opravu věci nejvýše 
její časová cena.

(3) Právo na pojistné plnění vzniká také tehdy, je-li věc poškozena, 
zničena nebo je ztracena v příčinné souvislosti s pojistnou událostí.

(4) Pojistitel dále poskytne pojistné plnění za škodu na věcech 
(s výjimkou cenností a věcí zvláštní historické nebo zvláštní umělecké 
hodnoty), která nastala mimo místo pojištění domácnosti, za podmínky, 
že je pojištěný měl na sobě nebo u sebe (jde-li například o loupežné 
přepadení) nebo pokud je odložil na místě k tomu určeném nebo 
obvyklém (jde-li o případ krátkodobého a odůvodněného přerušení 
bezprostředního užívání věci).

(5) Věci (vyjma nábytku a podlahových krytin) poškoditelné vodou 
musí být umístěny minimálně 12 cm nad nejvyšším bodem podlahy, jinak 
pojistitel sníží pojistné plnění úměrně k míře tohoto vlivu na vznik škody.

(6) Pokud je věc, která svým charakterem patří do souboru movitých 
věcí, který je předmětem pojištění domácnosti, pojištěna jako věc 
jednotlivě specifikovaná, pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na 
této věci z titulu pojištění věci jednotlivé, tj. nikoli z titulu pojištění 
souboru věcí.

(7) V případě odcizení věci je podmínkou plnění pojistitele předložení 
nabývacího dokladu k odcizené věci nebo prokázání vlastnictví věcí 
jiným prokazatelným způsobem (např. fotodokumentací apod.). 
Při nesplnění této podmínky pojistitel poskytne odchylně za každou jednu 
odcizenou věc pojistné plnění do výše 20 000 Kč.

(8) Součet pojistných plnění vyplacených za věc nebo za soubor věcí 
z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí 
přesáhnout pojistnou částku ani limit pojistného plnění uvedený 
v pojistné smlouvě pro věc nebo soubor věcí.

(9) Výše limitů pojistného plnění a požadované způsoby zabezpečení 
věcí, cenností, věcí zvláštní umělecké nebo historické hodnoty, 
starožitností, sbírek, zbraní a střeliva při odcizení krádeží vloupáním jsou 
specifikovány v článku 6 těchto ZPP DOM – O a jsou označeny kódy.

(10) Došlo-li k odcizení věcí, cenností, věcí zvláštní umělecké nebo 
historické hodnoty, starožitností, sbírek, zbraní a střeliva, poskytne 
pojistitel pojistné plnění z jedné pojistné události do výše limitu 
pojistného plnění, který odpovídá skutečnému způsobu jejích zabezpečení 
v době vzniku pojistné události.

(11) Za věci odcizené loupežným přepadením poskytne pojistitel pojistné 
plnění, jestliže pachatel použil proti pojištěnému nebo spolupojištěné 
osobě násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí a zároveň byla událost 
vyšetřena Policií ČR.

(15) Pojistitel uplatní podpojištění, pokud je pojistná částka nižší o více 
než 15 % než částka odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci.

Článek 9

Indexace (Valorizace)

(1) Je-li sjednáno pojištění s valorizací, ujednává se, že pojistitel
k výročnímu dni provádí úpravu výše pojistné částky vynásobením 
valorizačním indexem (valorizace) a přepočítání pojistného dle nové 
pojistné částky pro období následujících dvanácti po sobě jdoucích 
měsíců. 

(2) Valorizačním indexem se rozumí index spotřebitelských cen (popř. 
index cen stavebních děl pro pojištěné stavební součásti) stanovený 
Českým statistickým úřadem ke dni 30. června, který bezprostředně 
předchází výročnímu dni. 

(3) Pojistitel valorizaci provádí, dosáhne-li valorizační index 
minimálně 1,01.

Článek 10

Zánik pojištění 

Pojištění zaniká přestěhováním předmětu pojištění z místa pojištění dnem 
oznámení pojistiteli.

Článek 11

Výklad pojmů

Výkladová ustanovení uvedená ve VPP MO-O se doplňují takto:

(1) Audiovizuální technikou se rozumí přístroje a zařízení z oblasti 
audiovizuální techniky včetně anténních systémů, mobilních telefonů a 
faxů, přístroje a zařízení z oblasti výpočetní techniky, fotografické 
přístroje, videokamery, optická zařízení, elektronické hudební nástroje, a 
to vše včetně jejich součástí, příslušenství a náhradních dílů, a dále 
jakékoliv nosiče dat a záznamy na nich.

(2) Bezpečnostními dveřmi se rozumí souhrn speciálních stavebních, 
technických a bezpečnostních prvků a úprav celého dveřního prostoru 
včetně kování dané bezpečnostní třídy v souladu s ČSN EN 1627.

(3) Bezpečnostní cylindrickou vložkou se rozumí cylindrická vložka 
zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před 
jejím překonáním tzv. vyhmatáním, která splňuje požadavky normy ČSN 
EN 1303.

(4) Bezpečnostním kováním se rozumí kování, které chrání 
cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením; vnější štít 
bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. 
Bezpečnostní kování musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1906.

(5) 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 3.

(6) Bezpečnostní dveřní dvoustrannou závorou se rozumí dveřní 
závora, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně 
v bezpečnostní třídě 4 a má odolnost proti metodě BK.

(7) Bezpečnostním visacím zámkem se rozumí takový visací zámek, 
který splňuje požadavky normy ČSN EN 12320, je odolný proti odvrtání 
nebo je vybaven třmenem HARDENED o průměru min. 12 mm a je 
odolný proti odvrtání a vyhmatání.

(8) Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících pojištěné věci podle 
výše citovaných norem se prokazuje u zámku s bezpečnostní cylindrickou 
vložkou, přídavného bezpečnostního zámku, bezpečnostního 
uzamykacího systému, bezpečnostní dveřní dvoustranné závory, 
tříbodového rozvorového zámku, bezpečnostního visacího zámku, trezoru 
a bezpečnostního zasklení především certifikátem shody vydaným 
akreditovaným certifikačním orgánem k certifikaci výrobků nebo 
posouzením příslušného soudního znalce nebo v případě bezpečnostního 
zasklení také osvědčením vydaným do 31. 12. 2001. Montáž musí být 
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provedena podle přiloženého návodu k montáži, resp. v souladu s pokyny 
výrobce.

(9) Bezpečnostním zadlabacím stavebním zámkem se rozumí 
stavební zámek, který splňuje minimální požadavky příslušné normy 
minimálně v bezpečnostní třídě 1 (má především zvýšenou odolnost proti 
vyhmatání a vypáčení a nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří).

(10) Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle 
rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.

(11) Cennostmi se rozumí peníze (platné tuzemské i cizozemské
státovky, bankovky a mince) a věci movité, které vzhledem ke své 
relativně malé velikosti a nízké váze mají velkou cenu, tj. klenoty (věci, 
které mají mimořádně vysokou cenu a které slouží především k 
ozdobným účelům), výrobky z drahých kovů, drahé kameny, perly. Patří 
sem i ceniny, např. platné poštovní známky, kolky, losy, karty na naftu a 
benzín, telefonní karty, dálniční známky a další ceniny včetně cenných 
papírů, které mohou být zpeněženy.

(12) Domácností se rozumí společenství fyzických osob, které spolu 
trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

(13) Funkčním bezpečnostním zasklením se rozumí zasklení (např. 
vrstvené bezpečnostní sklo, bezpečnostní sklo s drátěnou vložkou, 
skleněné tabule s nalepenou fólií), které splňuje požadavky příslušné 
normy minimálně ve třídě odolnosti P1A, resp. P1.

(14) Funkčním systémem elektrické zabezpečovací signalizace (dále 
jen „EZS“) se rozumí systém, který splňuje následující podmínky:

̶ ústředna a jednotlivé komponenty systému EZS musí splňovat 
kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 
50131-1 – Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací,

̶ navrhování, montáž, provoz, údržba a revize systému EZS 
musí být prováděny v souladu s ČSN a právními předpisy
souvisejícími s citovanou ČSN.

Funkční systém EZS musí dále splňovat tyto podmínky:

̶ poplachový signál systému EZS ovládá sirénu s majákem 
(blikačem) umístěnou vně střeženého prostoru (objektu) nebo 
je signál EZS sveden na pult centralizované ochrany (dále jen 
PCO) policie nebo bezpečnostní agentury (civilní 
bezpečnostní služby) s dobou dojezdu max. do 15 min.,

̶ rozmístění a kombinace čidel musí být provedeny tak, aby 
spolehlivě registrovaly pachatele, který jakýmkoliv způsobem 
vnikl do zabezpečeného prostoru nebo ho narušil,

̶ v případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného 
systému EZS musí být prokazatelným způsobem vyvolán 
poplach.

(15) 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.

(16) Malým plavidlem se rozumí loď nebo plovoucí těleso, jehož délka 
Nepřesahuje 5 m; bez pohonu, popř. s vlastním strojním pohonem o 
výkonu do 4 kW nebo s celkovou plochou plachet do 10 m2. Plovoucím 
tělesem se rozumí předmět nebo pevné seskupení předmětů schopných 
ovladatelné plavby (např. surf, katamarán).

(17) Motokolem se rozumí jízdní kolo, které má ve svém rámu 
zabudovaný motor, který není nijak odnímatelný. 

(18) Motorovým vozidlem se rozumí každé vozidlo s vlastním 
pojezdovým pohonem, které má oprávnění k provozu na pozemních 
komunikacích, a kterému byla přidělena registrační značka (RZ) nebo 
státní poznávací značka (SPZ).

(19) Odcizením věci krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si věci, 
její části nebo jejího příslušenství tak, že se jí pachatel zmocnil jedním z 
dále uvedených způsobů:

a) do uzamčeného místa pojištění se dostal tak, že je otevřel nástroji, 
které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání,

b) uzamčené místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně 
zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupáním nebo 
loupeží,

c) do úschovného objektu (trezoru), jehož obsah je pojištěn, se dostal 
nebo jej otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému 
otevírání, a zároveň se do uzamčeného místa pojištění, kde je 
úschovný objekt (trezor) umístěn, dostal způsobem uvedeným pod 
písm. a), b) nebo c) tohoto bodu.

Za odcizení věci krádeží vloupáním se nepovažuje přivlastnění si 
pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství v případech, kdy ke 

vniknutí do uzamčeného místa pojištění došlo nezjištěným způsobem 
(např. beze stop násilí, použitím shodného klíče).

(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) Podpětím se rozumí náhlý pokles napětí způsobený obvykle 
poruchou v rozvodné soustavě.

(22) Přídavným bezpečnostním zámkem se rozumí další zámek, 
kterým jsou dveře uzamčeny a který splňuje požadavky příslušné normy 
minimálně v bezpečnostní třídě 3 (má především zvýšenou odolnost proti 
vyhmatání, případně rozlomení vložky).

(23) Sbírkou se rozumí soubor věcí stejného charakteru a sběratelského 
zájmu, přičemž součet hodnot jednotlivých věcí tvořících sbírku je nižší 
než hodnota sbírky jako celku.

(24) Starožitnostmi se rozumí předměty včetně nábytku, které jsou 
starší než 100 let.

(25) Stavebním materiálem se rozumí stavební hmoty, stavební 
výrobky nebo stavební konstrukční díly určené k zabudování do pojištěné 
stavby, které jsou ve vlastnictví pojištěného.

(26) Stavebními součástmi se rozumí věci pevně spojené se stavbou, 
které nelze demontovat a přemístit, aniž by došlo ke znehodnocení, 
snížení funkčnosti nebo omezení účelu užívání stavby. Jedná se např. 
o vnitřní příčky, schodiště, dveře, okna, malby, tapety, obklady, lepené 
podlahové krytiny, sanitární zařízení, mechanická zabezpečovací zařízení, 
trezory zabudované do zdi nebo podlahy, vestavěný nábytek, zabudované 
kuchyňské linky vč. vestavěných spotřebičů apod.

(27) 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.

(28) Tříbodovým rozvorovým zámkem se rozumí zámek, který splňuje 
požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 4 a má 
odolnost proti metodě BK. Tento zámek musí zajistit dveřní křídlo 
rozvorami minimálně do tří stran, tj. do podlahy, stropu a do strany.

(29) Uměleckými předměty se rozumí obrazy a jiná výtvarná díla, 
dekorační a užitkové předměty ze značkového skla nebo porcelánu (např. 
Míšeň, Rosenthal apod.) nebo z keramiky, dřeva, kovu a jiných materiálů, 
dále nástěnné, stolní a sloupové hodiny (např. kyvadlové, závažové a 
rámové), gobelíny, tapiserie a jiné umělecké předměty, jejichž cena je 
dána nejen výrobními náklady, ale též uměleckou kvalitou nebo autorem 
díla, případně mají charakter unikátu.

(30) Uzamčeným místem pojištění se rozumí stavebně ohraničený 
prostor místa pojištění, 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. 
Mikroventilace oken 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.

(31) Věcmi zvláštní hodnoty se rozumí věci zvláštní kulturní 
a historické hodnoty, starožitnosti včetně starožitného nábytku, umělecké 
předměty, věci sběratelského zájmu včetně sbírek. Dále jsou jimi drahé 
kovy, vkladní a šekové knížky, platební karty, vkladové listy, cenné 
papíry a jiné obdobné dokumenty, cenné mince (vyjma platných 
oběžných), medaile a známky.

(32) Věcmi zvláštní kulturní a historické hodnoty se rozumí předměty, 
které mají vztah ke kulturním a historickým událostem nebo osobnostem.

(33) Věcmi svěřenými zaměstnavatelem se rozumí věci, které pojištěný 
oprávněně užívá na základě písemné smlouvy se svým zaměstnavatelem.

(34) Věcmi osobní potřeby na sobě nebo u sebe se rozumí věci osobní 
potřeby, které měla oprávněná osoba v době pojistné události na sobě v 
místě pojištění podle článku 4 bodu 1 písm. d) těchto ZPP DOM-O.

(35) Věcmi uloženými v nebytových prostorech se rozumí pojištěné 
věci uložené v nebytových prostorech v místě pojištění podle článku 4
bodu 1 písm. b), c) nebo e) těchto ZPP DOM-O. Nejsou však pojištěny 
věci zvláštní hodnoty, peníze, audiovizuální technika a hudební nástroje.
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(36) 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. 

(37) Zabezpečením zárubní proti roztažení se rozumí opatření 
znemožňující násilné zvětšení vzdálenosti mezi závěsovou a zámkovou 
stojkou (stranou) zárubně.

(38) 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.

Článek 12

Závěrečné ustanovení

Tyto zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti nabývají 
účinnosti dnem 1. ledna 2014.
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TABULKA č.1: Stupně zabezpečení a limity plnění pro odcizení věcí krádeží vloupáním ve smyslu článku 7 těchto ZPP DOM-O.

Položka č. Specifikace pojištěných souborů věcí a nákladů, jejichž plnění je omezeno limitem Limit plnění v Kč

1 cennosti (vyjma peněz) 10 000,-

2 věci zvláštní umělecké nebo historické hodnoty, starožitnosti a sbírky 10 000,-

3 stavební součásti 50 000,-

4 peníze 10 000,-

5 sportovní potřeby včetně jízdních kol 60 000,-

6 elektrospotřebiči a elektronika 30 000,-

7 stroje a strojní zařízení 10 000,-

8 věci osobní potřeby, které pojištěný nebo spolupojištěná osoba měli na sobě nebo u sebe 5 000,-

9 demontované příslušenství motorového vozidla 10 000,-

Je-li sjednáno navýšení limitu, je plnění pro konkrétní položky omezeno součtem limitu a jeho navýšením.


