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 SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ  
 pro pojištění strojů a strojních zařízení 

 ČLÁNEK 1 
 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pojištění strojů a strojních zařízení je upraveno příslušnými ustanoveními 
Všeobecných pojistných podmínek HVP, a.s., obecná část pro škodové 
pojištění, těmito smluvními ujednáními a ustanoveními pojistné smlouvy. 

2. Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. 
3. Pojištění strojů a strojních zařízení sjednané dle těchto smluvních ujednáních 

je pojištěním škodovým. 

 ČLÁNEK 2 
 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ 

1. Pojištění se vztahuje pouze na stroje a strojní zařízení a jejich příslušenství a 
součásti, které byly v době vzniku pojištění v provozuschopném stavu. Je-li 
pojištěn soubor strojů, musí být takto (jako soubor strojů) v pojistné smlouvě 
označen. 

2. Předmětem pojištění jsou stroje a strojní zařízení ve vlastnictví pojištěného; 
je-li v pojistné smlouvě ujednáno, jsou předmětem pojištění rovněž stroje a 
strojní zařízení, které pojištěný užívá nebo spravuje na základě smlouvy.  

3. Je-li pro uvedení pojištěné věci do provozu vyžadován zkušební provoz, je 
věc považována ve smyslu odst. 1 tohoto článku za provozuschopnou, 
pokud zkušební provoz byl úspěšně ukončen a pojištěná věc dosahuje 
projektovaných parametrů. Věc je považována za provozuschopnou i tehdy, 
je-li v odstávce, je rozebrána proto, aby byla v rámci údržby vyčištěna, je 
sestavována po provedeném čištění atp. 

4. Věci, které se staly příslušenstvím pojištěného souboru movitých věcí po 
uzavření pojistné smlouvy, jsou rovněž pojištěny. Věci, které přestaly být 
příslušenstvím věci hlavní, a staly se tedy samostatnou právní věcí, pojištěny 
nejsou 

 ČLÁNEK 3 
 ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

1. Tato smluvní ujednání se vztahují na poškození nebo zničení předmětu 
pojištění pojistnými nebezpečími uvedenými v odstavci 2 a 3 tohoto článku, 
ke kterému došlo v době trvání pojištění. Z pojištění vzniká právo na 
pojistné plnění, jestliže pojištěná věc byla poškozena nebo zničena dále 
uvedenými pojistnými nebezpečími: 

2. Základní strojní pojištění: 
2.1. chybou konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní vadou, 
2.2. přetlakem či podtlakem páry, plynu nebo kapaliny, 
2.3. nedostatkem vody v kotli, 
2.4. nevyvážeností nebo roztržením odstředivou silou, 
2.5. zkratem či jiným působením elektrického proudu (např.: přepětím, 

vadou izolace, koronou, mechanickým namáháním způsobeným 
elektrickým proudem, indukcí účinkem blesku), 

2.6. selháním měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení, 
2.7. vniknutím cizího tělesa do pojištěné věci, 
2.8. nesprávnou obsluhou. 

3. Dodatkové živelní připojištění: 
3.1. požárem, 
3.2. výbuchem, 
3.3. přímým úderem blesku, 
3.4. nárazem nebo zřícením posádkou řízeného letícího tělesa, jeho části 

nebo jeho nákladu, 
3.5. vichřicí, 
3.6. krupobitím, 
3.7. sesuvem lavin, 
3.8. zřícením skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské 

činnosti, 
3.9. vodou nebo topným médiem vytékajícím z vodovodních zařízení, 
3.10. nárazem silničního dopravního prostředku, 
3.11. povodní nebo záplavou, 
3.12. tíhou sněhu, námrazy, 
3.13. pádem stromu nebo stožáru. 

4. Dodatkové připojištění pro případ odcizení.  
5. Pojištění se sjednává pro takový případ poškození nebo zničení pojištěné 

věci, které omezuje nebo vylučuje její funkčnost. 
6. Výběr (specifikaci) pojištěných pojistných nebezpečí dohodnou účastníci v 

pojistné smlouvě. Vybraná pojistná nebezpečí označí v pojistné smlouvě 
podle článku 11 těchto smluvních ujednání.  

 ČLÁNEK 4 
 VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 

1. Z pojištění nevzniká právo na plnění za jakékoliv škody, zvětšení škod 
přímo či nepřímo vzniklé následkem:  
1.1. vady, kterou měl předmět pojištění již v době uzavření pojištění a která 

byla nebo mohla být známa pojištěnému, jeho zmocněncům nebo 
zástupcům bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli, 

1.2. jaderné reakce, jaderného záření nebo radioaktivní kontaminace, 
1.3. zastavení nebo přerušení činnosti předmětu pojištění, a to částečného 

nebo úplného, 
1.4. havárie zapříčiněné testem pojištěné věci, jejím úmyslným přetížením 

nebo experimenty, které vystavují pojištěnou věc abnormálnímu 
zatížení. 

1.5. používáním pojištěné věci v rozporu s předpisy a pokyny výrobce, 
technickými pravidly, normami a ustanoveními právních předpisů. 

2. Z pojištění nevzniká právo na plnění za: 
2.1. škody způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, kavitace, 

oxidace, opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí, únavy 
materiálu, nedostatečného používání, dlouhodobého uskladnění, 
usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin, 

2.2. škody, za které je odpovědný dodavatel, smluvní partner podle zákona 
nebo smlouvy a škody, způsobené úmyslným jednáním pojištěného 
nebo výše uvedených osob z jejich podnětu a škoda, která vznikla 
nesplněním povinnosti těchto osob k jejímu odvrácení, 

2.3. škody vzniklé následkem zřícení budovy, poddolováním půdy, zřícení 
skal, sněhu a ledu atp., pokud k němu došlo v důsledku stavební a 
geologické činnosti, popřípadě jiného lidského jednání či opomenutí, 

2.4. škody na dílech a nástrojích, které se běžně vyměňují při změně 
pracovního úkonu nebo pro opotřebení (např. matrice, formy, razidla, 
raznice, zápustky, ryté a vzorkované válce, šablony, vrtáky a vrtací 
hlavy, nože, břity, listy pil, ostatní řezné a lisovací nástroje, pracovní 
části drtičů, pásy, lana, dráty, pneumatiky, žáruvzdorné vyzdívky, 
hadice, těsnění apod.), 

2.5. škody vzniklé na činných médiích jako jsou maziva, paliva, 
katalyzátory, 

2.6. škody všeho druhu na zvukových, obrazových, datových a jiných 
záznamech. 

3. Nedošlo-li z téže příčiny a ve stejném čase i k jinému poškození pojištěné 
věci, za které je pojistitel povinen plnit, pojistitel neposkytne plnění za 
poškození nebo zničení: 
3.1. strojních součástí pro kluzná a valivá uložení pro přímočarý i rotační 

pohyb (např.: ložiska, písty, vložky válců apod.), 
3.2. skleněných součástí, 
3.3. akumulátorových baterií, elektrochemických článků apod., 
3.4. elektronických prvků a elektronických součástek (např.: integrované 

obvody, mikroprocesory, tranzistory, relé, stykače, jističe, 
elektromagnetické ventily, odpory, odporová topná tělesa, žárovky, 
výbojky, apod., 

3.5. zvukových, obrazových, datových a jiných záznamů a jejich nosičů. 
4. Pokud není ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na mobilní stroje a na 

základy strojů a zařízení.  
5. Z pojištění nevzniká nárok na pojistné plnění: 

5.1. za ušlý zisk a výdělek, za nepřímé škody všeho druhu (např.: škody 
vzniklé nemožností používat určitou věc, nemožností vykonávat určitou 
činnost), na následné škody a vedlejší škody (např.: vzniklé úhradou 
expresních příplatků) za škody, vzniklé vynaložením dalších nákladů 
(vícenáklady), za škody, způsobené uvedením věci do původního stavu 
(např.: odstraněním zničených věcí nebo opravou či nahrazením za věc 
novou apod.) a ztráty vzniklé z prodlení, ztrátou trhu nebo kontraktu, 

5.2. za uložené nebo uplatňované pokuty, úroky z prodlení, penále či jiné 
sankční platby. 

 ČLÁNEK 5 
 MÍSTO POJIŠTĚNÍ 

Pojistitel poskytne pojistné plnění, došlo-li k pojistné události na území České 
republiky, a to v místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění. 
Pojištění pracovních mobilních strojů platí pro celé území ČR. 

 ČLÁNEK 6 
 POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO  

Vedle povinností stanovených zákonem a všeobecnými pojistnými 
podmínkami, obecnou částí pro škodové pojištění, má pojištěný dále za 
povinnost dodržovat pokyny výrobce týkající se provozu, prohlídek a revize, 
stejně tak, jako všechny platné předpisy týkající se provozu a údržby 
pojištěných strojů a na požádání předložit předpisy a pokyny výrobce, 
technická pravidla a normy. 
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 ČLÁNEK 7 
 POJISTNÁ HODNOTA, POJISTNÁ ČÁSTKA 

1. Pojistnou hodnotou se rozumí reálná cena pojištěného stroje nebo strojního 
zařízení, rozhodná pro stanovení pojistné částky. 

2. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistnou hodnotou 
pojištěných věcí ve smyslu těchto smluvních ujednání je nová cena těchto 
věcí. 

 ČLÁNEK 8 
 POJISTNÉ PLNĚNÍ  

1. Byl-li předmět pojištění poškozen, vzniká pojištěnému právo (pokud není 
dále stanoveno jinak), aby mu pojistitel zaplatil částku, odpovídající 
přiměřeným nákladům na opravu poškozeného předmětu pojištění, včetně 
nákladů na dopravu pojištěné věci do opravny a z opravny a nákladů na 
celní poplatky. Od takto stanovených nákladů odečte pojistitel hodnotu 
upotřebitelných zbytků nahrazovaných částí.  

2. Finanční náklady na provizorní opravu pojištěných věcí nahradí pojistitel 
pouze tehdy, pokud tyto náklady jsou součástí celkových nákladů na opravu 
a nezvyšují celkové plnění pojistitele; náklady, vyplacené za odměny práce 
přesčas, v noci a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, expresní 
příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náklady servisních 
techniků a expertů, hradí pojistitel jen když, se k tomu zavázal.  

3. Pokud náklady na opravu specifikované v odst. 1 tohoto článku jsou rovny 
nebo převyšují časovou hodnotu pojištěné věci v době pojistné události, 
poskytne pojistitel pojistné plnění jako za věc zničenou podle odst. 4 tohoto 
článku.   

4. Pokud byl pojištěný stroj nebo strojní zařízení zničen, vzniká pojištěnému 
právo, aby mu pojistitel vyplatil částku odpovídající časové hodnotě 
pojištěné věci v době pojistné události, sníženou o hodnotu upotřebitelných 
zbytků zničené věci a přiměřené náklady na demontáž. Vztahuje se i na 
případy, kdy pojistnou hodnotou pojištěných věcí je podle pojistné smlouvy 
nová cena.   

5. Nelze-li časovou hodnotu určit obvyklým způsobem, stanoví se tato cena 
odhadem.  

6. Byly-li pojištěné cizí věci, které pojištěný po právu užívá nebo spravuje, 
poškozeny, zničeny, nebo jsou-li pohřešovány, je pojistitel povinen 
poskytnout plnění jen tehdy, je-li pojištěný povinen vynaložit náklady na 
uvedení poškozené věci do původního stavu, anebo tyto náklady vynaložil. 

7. Přiměřenými náklady na opravu věci je cena opravy věci nebo její části, 
která je v době vzniku pojistné události v místě pojištění obvyklá. 

 ČLÁNEK 9 
 ZACHRAŇOVACÍ NÁKLADY 

Pokud byl pojistník povinen vynaložit zachraňovací náklady ve smyslu znění 
Všeobecných pojistných podmínek – obecná část, uhradí mu pojistitel takto 
vynaložené náklady do 20 % ze sjednané pojistné částky, maximálně 100 000,- 
Kč. 

 ČLÁNEK 10. 
 VÝKLAD POJMŮ 

V pojistné smlouvě a v každém doplňku, který bude do tohoto ujednání 
včleněn, budou následující slova a výrazy mít význam, který je jim v tomto 
článku přiřazen, ledaže by z kontextu vyplynulo něco jiného. 
1. Cizím tělesem se rozumí jakýkoliv hmotný předmět, který není součástí 

pojištěné věci a netvoří s pojištěnou věcí jednotný a funkční celek. 
2. Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, 

velikostí, váhy a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou věc 
a tím dochází k jejímu poškození nebo zničení. 

3. Lavinou sněhu nebo ledu se rozumí sesuv této hmoty působením 
gravitace, vyvolané porušením rovnováhy; za lavinu se považuje rovněž 
sesuv sněhu a ledu ze střechy. 

4. Nesprávnou obsluhou se rozumí činnost osoby, která je k obsluze 
pojištěné věci kvalifikovaná, pověřená a oprávněná, a její poškození 
způsobila náhodně a neúmyslně.    

5. Odcizením se rozumí jednání pachatele spočívající v přisvojení 
si pojištěné věci krádeží s překonáním překážky. Za krádež s překonáním 
překážky se považuje zmocnění se pojištěné věci proti vůli jejího 
vlastníka, pokud tato věc byla jednotlivě proti odcizení zabezpečena nebo 
byla odcizena násilným vniknutím do uzamčeného prostoru vloupáním. 
Za překonání překážky se nepovažuje zejména: podvodné nebo lstivé 
opatření klíčů od prostoru, kde se pojištěná věc nalézá, vniknutí do 
pojištěného prostoru, jestliže v nepřítomnosti pojištěného nebo jiných 
odpovědných osob nebyla všechna uzamykací, uzavírací a zabezpečovací 
zařízení v činnosti, použití shodného nebo nepravého klíče, neprokázané 
(pravděpodobné) použití planžety nebo jiného zařízení podobného určení, 
vniknutí do pojištěných prostor nezjištěným způsobem, případně beze stop 
násilí atp. 

6. Poškozením věci se rozumí hmotné porušení (změna) věci, kterou je 
objektivně možné a účelné odstranit opravou. Je-li hmotné porušení trvalé 
a věc nelze opravou vrátit do původního stavu, popřípadě přestala-li věc 
existovat zcela (např. shořela), jde o totální škodu - úplné zničení věci.  

7. Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, 
která se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží nebo tyto břehy či hráze 
protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením 
průtočného profilu toku. 

8. Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl 
mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou; 
požárem není žhnutí a doutnání s omezeným přístupem kyslíku, jakož i 
působení užitkového ohně a tepla. Požárem dále není působení tepla při 
zkratu v elektrickém vedení (zařízení), pokud se plamen zkratem vzniklý 
dále nerozšíří 

9. Příslušenstvím věci se rozumí právně samostatné věci, které jsou 
vlastníkem této věci či jinou oprávněnou osobou určeny k tomu, aby byly 
s hlavní věcí trvale užívány, tj. aby s hlavní věcí tvořily jeden funkční 
celek. 

10. Provozní činností se rozumí činnost pojištěného specifikovaná v pojistné 
smlouvě, která souvisí s předmětem podnikatelské či obchodní činnosti 
pojištěného, pokud jí pojištěný vykonávaná na základě povolení 
příslušného orgánu, zřizovací listiny, živnostenského oprávnění, nebo 
jiného než živnostenského zákona podle zvláštních předpisů, 

11. Přímým úderem blesku se rozumí bezprostřední působení energie blesku 
(atmosférického elektrického výboje) nebo tepla jeho výboje na pojištěnou 
věc. Přímým úderem blesku není škoda na pojištěné věci, vzniklá jako 
důsledek přímého působení energie blesku na elektrickou síť. 

12. Soubor věcí tvoří předměty, které mají podobný nebo stejný charakter, 
anebo jsou určeny ke stejnému hospodářskému účelu. 

13. Součástí věci se rozumí to, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být 
odděleno, aniž by se tím věc funkčně znehodnotila. 

14. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která 
se pohybuje rychlostí vyšší než 20,8 metrů za sekundu (75 km/hod). Není-
li tato rychlost pro místo škody zjistitelná, musí pojištěný prokázat, že 
pohyb vzduchu způsobil v okolí místa pojištění škody na řádně 
udržovaných budovách nebo shodně odolných jiných věcech anebo že 
škoda při bezvadném stavu pojištěné budovy mohla vzniknout pouze v 
důsledku vichřice. 

15. Vodou z vodovodních zařízení se rozumí: 
15.1. voda, unikající z poškozených vodovodních zařízení a nádrží, jež 

jsou součástí pojištěné stavby. Vodovodní zařízení je přivádějící a 
odpadové potrubí vody. Vodovodním zařízením nejsou vnitřní a 
vnější dešťové svody. Nádrž je zčásti otevřený nebo uzavřený 
prostor o obsahu vody do 200 litrů, pokud je součástí pojištěné 
stavby, 

15.2. kapalina nebo pára unikající z poškozeného ústředního, etážového a 
dálkového topení, 

15.3. hasící médium, vytékající ze samočinného hasicího zařízení, jež je 
součástí pojištěné stavby. 
Právo na plnění pojistiteli nevznikne, jestliže škoda vznikla 
selháním měřících, regulačních anebo zabezpečovacích zařízení 
nebo nedostatkem vody v těchto zařízeních. 

16. Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající 
v rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá reakce nestabilní soustavy). 
Za výbuch tlakové nádoby (kotle, potrubí atp.) se stlačeným plynem nebo 
párou se považuje roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k 
náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějškem a vnitřkem nádoby. 

17. Záplavou se rozumí jev, při kterém v důsledku atmosférických srážek 
došlo k vytvoření souvislé vodní plochy, která v místech pojištění 
po určitou dobu stojí nebo proudí. Za záplavu se nepovažuje souvislá 
vodní hladina, která v místě pojištění vznikla v důsledku zvednutí hladiny 
podzemních vod nebo vody, vytékající z vodovodního zařízení. 

18. Zřícením skal se rozumí pád kamenů vyvolaný porušením rovnováhy. 

 ČLÁNEK 11 
 ČÍSELNÍK KÓDŮ RIZIK 

Pojistné nebezpečí Kód rizika 
Základní - strojní pojištění 013 
Dodatkové připojištění - živelní pojištění 006 
Dodatkové připojištění – odcizení 526 

 ČLÁNEK 12 
 ÚČINNOST 

Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti 24. 6. 2013  
 


