
NP/05/2018         1/2 

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 
pro pojištění strojů a strojních zařízení 

ČLÁNEK 1 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Toto  pojištění  se  řídí  zákonem  č.  89/2012  Sb.,  Občanský  zákoník, 
v platném  znění  a  dalšími  obecně  závaznými  právními  předpisy,  je 
upraveno  příslušnými  ustanoveními  Všeobecných  pojistných 
podmínek  –  obecná  část  pro  škodové  pojištění  (dále  jen  VPPŠ), 
těmito  Doplňkovými  pojistnými  podmínkami  pro  pojištění  strojů 
a strojních zařízení (dále jen DPPSSZ) a ujednáními pojistné smlouvy. 
Ujednání  pojistné  smlouvy  mají  přednost  před  ustanoveními 
pojistných podmínek s tím, že DPPSSZ mají přednost před VPPŠ. 

2. Tyto DPPSSZ jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. 
3. Pojištění sjednané dle těchto DPPSSZ je pojištěním škodovým. 

ČLÁNEK 2 
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ 

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

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

3. Stroje se při vstupu do pojištění pojišťují do stáří 10 let, pokud není 
v pojistné smlouvě ujednáno jinak. 

4. Je‐li pro uvedení pojištěného stroje do provozu vyžadován zkušební 
provoz,  je  stroj  považován  ve  smyslu  odst.  1  tohoto  článku  za 
provozuschopný,  pokud  zkušební  provoz  byl  úspěšně  ukončen 
a pojištěný  stroj  dosahuje  projektovaných  parametrů.  Stroj  je 
považován  za provozuschopný  i  tehdy,  je‐li  v odstávce,  je  rozebrán 
proto, aby byl v rámci údržby vyčištěn, je sestavován po provedeném 
čištění apod. 

5. Věci,  které  se  staly příslušenstvím pojištěného stroje nebo  souboru 
strojů po uzavření pojistné  smlouvy,  jsou pojištěny, pokud nedojde 
k navýšení  pojistné  částky  o  více  jak  10 %  a  jsou  téže  povahy  jako 
věci pojištěné.  

6. Pojištěný  je  povinen  neprodleně  oznámit,  pokud  dojde  ke  zvýšení 
hodnoty pojištěných věcí o více než 10 %. V případě nedodržení této 
povinnosti, je pojistitel oprávněn uplatnit podpojištění.  

7. Věci,  které  přestaly  být  příslušenstvím  stroje  a  staly  se  tedy 
samostatnou právní věcí, pojištěny nejsou. 

ČLÁNEK 3 
ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

1. Pojištění  se  sjednává  pro  případ  poškození  nebo  zničení  předmětu 
pojištění  jakoukoliv  nahodilou  událostí,  která  nastane  nečekaně 
a náhle a není dále ve VPPŠ a DPPSSZ vyloučena.  

2. Pojištění  se  sjednává  pro  takový  případ  poškození  nebo  zničení 
pojištěné věci, které omezuje nebo vylučuje její funkčnost. 

ČLÁNEK 4 
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 

1. Z pojištění nevzniká právo na plnění za jakékoliv škody, zvětšení škod 
přímo či nepřímo vzniklé následkem:  
1.1. živelních událostí, 
1.2. odcizení, ztráty nebo pohřešování předmětu pojištění, 
1.3. vandalismu, 
1.4. vady,  kterou  měl  předmět  pojištění  již  v  době  uzavření 

pojištění a která byla nebo mohla být známa pojištěnému, jeho 
zaměstnanci nebo jiné osobě pověřené pojištěným bez ohledu 
na to, zda byla známa pojistiteli, 

1.5. zastavení  nebo  přerušení  činnosti  předmětu  pojištění,  a  to 
částečného nebo úplného, 

1.6. havárie  zapříčiněné  testem  pojištěné  věci,  jejím  úmyslným 
přetížením  nebo  experimenty,  které  vystavují  pojištěnou  věc 
abnormálnímu zatížení, 

1.7. 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,  přirozeného opotřebení,  opotřebení  vlivem 
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  přímým  dlouhodobým  vlivem  biologických, 
chemických  nebo  tepelných  procesů,  poškrábáním  nebo 
znečištěním, 

2.4. škody vzniklé běžnými atmosférickými podmínkami, s nimiž  je 
nutné  v  závislosti  na  ročním  období  a  místních  podmínkách 
počítat,  

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

2.6. škody vzniklé počítačovými viry nebo obdobnými programy, 
2.7. škody  vzniklé  porušením,  zničením,  vymazáním,  zkreslením, 

jinou  ztrátou  či  poškozením  programového  vybavení 
(software).  To  neplatí  pro  škody  vzniklé  na  základním 
programovém  vybavení  dodaném  výrobcem  společně 
s předmětem  pojištění  v  případech,  kdy  došlo  k  jeho  zničení 
v souvislosti  s  úplným  zničením  předmětu  pojištění  a  pokud 
bylo zahrnuto do pojistné částky, 

2.8. škody  na  dílech  a  nástrojích,  které  se  běžně  vyměňují  při 
změně  pracovního  úkonu  nebo  pro  opotřebení  (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, 
řetězy,  řemeny,  pneumatiky,  žáruvzdorné  vyzdívky,  hadice, 
těsnění apod.), 

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

2.10. škody  vzniklé  na  pojištěných  věcech  přímým  účinkem 
zamrznutí chladicí kapaliny, vody nebo podobného média,  

2.11. škody  vzniklé  tlakem  spodní  vody  nebo  nedostatečné 
či poškozené hydroizolace, 

2.12. škody  všeho  druhu  na  zvukových,  obrazových,  datových 
a jiných záznamech a jejich nosičích, 

2.13. škody  vzniklé  na  předmětu  pojištění  při  jeho  opravě  nebo 
údržbě,  

2.14. škody vzniklé na letadlech a zařízeních pro létání všeho druhu, 
2.15. škody vzniklé na lodích a plavidlech všeho druhu, 
2.16. škody  vzniklé  na  ponorných  čerpadlech  nebo  čerpadlech 

v hlubinných  studních  způsobené  jejich  provozem  bez  vody 
a na  škody  vzniklé  z  důvodu  zborcení  studny,  případně 
poškození trubek a stěn studny,   

2.17. škody  způsobené  nesprávnou  obsluhou  osobou,  která  není 
k obsluze  pojištěné  věci  kvalifikována,  pověřena  nebo 
oprávněna. 

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

jednotky,  moduly,  snímače,  integrované  obvody, 
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mikroprocesory,  tranzistory,  relé,  stykače,  jističe, 
elektromagnetické  ventily,  odpory,  odporová  topná  tělesa, 
žárovky,  výbojky,  apod.),  pokud  není  v pojistné  smlouvě 
ujednáno jinak. 

4. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se nevztahuje na 
mobilní stroje a na základy strojů.  

5. Z pojištění nevzniká nárok na pojistné plnění za: 
5.1. ušlý  zisk  a  výdělek,  nepřímé  škody  všeho  druhu  (např.  škody 

vzniklé  nemožností  používat  určitou  věc,  nemožností 
vykonávat  určitou  činnost),  následné  škody  a  vedlejší  škody 
(např.  vzniklé  úhradou  expresních  příplatků),  škody  vzniklé 
vynaložením  dalších  nákladů  (vícenáklady),  škody  způsobené 
při  uvedení  věci  do  původního  stavu  (např.  odstraněním 
zničených  věcí  nebo  opravou  či  nahrazením  za  věc  novou) 
a ztráty vzniklé z prodlení, ztrátou trhu nebo kontraktu, 

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

6. V pojistné  smlouvě  lze ujednat,  že pojištění  se  nevztahuje  i  na  jiné 
škody než uvedené v tomto článku. 

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. Místem pojištění pracovních mobilních strojů je území ČR, není‐
li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. 

ČLÁNEK 6 
POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO  

Vedle  povinností  stanovených  zákonem  a  VPPŠ,  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 dokumentaci o jejich 
plnění  (záznamy  o  údržbě,  školení  obsluhy,  oprávnění  k  obsluze  stroje, 
revizní zprávy apod.).  

ČLÁNEK 7 
POJISTNÁ HODNOTA 

Pojistnou  hodnotou  se  ve  smyslu  těchto  DPPSSZ  rozumí  nová  cena 
pojištěného stroje. 

ČLÁNEK 8 
POJISTNÉ PLNĚNÍ POJISTITELE 

1. Byl‐li předmět pojištění poškozen, vzniká pojištěnému právo, aby mu 
pojistitel  zaplatil  částku,  odpovídající  přiměřeným  nákladům  na 
opravu poškozeného předmětu pojištění, včetně nákladů na dopravu 
pojištěného  stroje  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  strojů  nahradí 
pojistitel  pouze  tehdy,  pokud  tyto  náklady  jsou  součástí  celkových 
nákladů  na  opravu  a  nezvyšují  celkové  plnění  pojistitele;  je‐li 
ujednáno v pojistné smlouvě, hradí pojistitel i 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. 

3. Pokud náklady na opravu specifikované v odst. 1 tohoto článku jsou 
rovny  nebo  převyšují  časovou  hodnotu  pojištěného  stroje  v době 
pojistné  události,  poskytne  pojistitel  pojistné  plnění  jako  za  stroj 
zničený podle odst. 4 tohoto článku. 

4. Pokud byl pojištěný stroj 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  jejich  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 znaleckým posudkem. 

6. Byly‐li  pojištěné  cizí  věci,  které  pojištěný  po  právu  užívá  nebo 
spravuje,  poškozeny  nebo  zničeny,  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 
LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ  

1. Plnění  z  jedné pojistné události  nesmí  přesáhnout pojistnou  částku 
ujednanou  v  pojistné  smlouvě.  To  platí  i  pro  součet  všech  plnění 
poskytnutých  z  jedné  pojistné  události  nebo  z  více  časově  spolu 
souvisejících pojistných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo 
ze  stejného  zdroje,  příčiny,  události,  okolnosti,  závady  či  jiného 
nebezpečí. 

2. Není‐li  ve  smlouvě  ujednáno  jinak,  plnění  vyplacené  ze  všech 
pojistných  událostí  nastalých  v  průběhu  jednoho  pojistného  roku 
nebo  v  pojistném  období  nesmí  přesáhnout  sjednanou  pojistnou 
částku.  

ČLÁNEK 10 
VÝKLAD POJMŮ  

V těchto DPPSSZ a pojistné smlouvě budou následující slova a výrazy mít 
význam,  který  je  jim  v  tomto  článku  přiřazen,  ledaže  by  z  kontextu 
vyplynulo něco jiného: 
1. Cizí těleso ‐ jakýkoliv hmotný předmět, který není součástí pojištěné 

věci a netvoří s pojištěnou věcí jednotný a funkční celek. 
2. Nesprávná  obsluha  ‐  aktivní  činnost  (jednání)  osoby  při  obsluze 

stroje,  jež  je  realizována v  rozporu s návodem výrobce či obecnými 
standardy  pro  danou  činnost,  přičemž  jednající  osoba  je  k  obsluze 
pojištěné věci kvalifikovaná, pověřená a oprávněná, a její poškození 
způsobila náhodně a neúmyslně.    

3. Poškození předmětu pojištění ‐ hmotné porušení (změna) předmětu 
pojištění, kterou je objektivně možné a účelné odstranit opravou. Je‐
li  hmotné  porušení  trvalé  a  předmět  pojištění  nelze  opravou  vrátit 
do původního stavu, popřípadě přestal‐li předmět pojištění existovat 
zcela  (např.  shořel),  jde  o  totální  škodu  ‐  úplné  zničení  předmětu 
pojištění.  

4. Příslušenství  věci  ‐  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. 

5. Provozní  činnost  ‐  soustavná  a  organizovaná  činnost  vymezená  ve 
zřizovací  listině,  v  oprávnění  k  podnikatelské  činnosti, 
v živnostenském  oprávnění  nebo  jiné  úřední  listině  podobného 
druhu,  prováděná  pojištěným  samostatně  vlastním  jménem  a  na 
vlastní odpovědnost, to vše za účelem dosažení zisku.     

6. Soubor  věcí  ‐  tvořen  předměty,  které  mají  podobný  nebo  stejný 
charakter, anebo jsou určeny ke stejnému hospodářskému účelu. 

7. Součást věci ‐ rozumí se to, co k ní podle její povahy náleží a nemůže 
být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. 

8. Stroj nebo strojní zařízení ‐ jedná se o účelové, obvykle mechanické 
případně  elektromechanické  zařízení  s  vlastním  pohonem,  tj. 
využívající  jiné  než  svalové  energie  nebo  celek  několika 
technologicky  a  konstrukčně  vzájemně  spojených  zařízení 
a mechanismů, které jsou určeny na plnění předepsaných funkcí. 

9. Vandalismus ‐ úmyslné zničení nebo poškození pojištěného majetku 
v místě pojištění jinou osobou (zjištěným i nezjištěným pachatelem) 
než  pojistníkem,  pojištěným,  zaměstnancem  pojištěného  nebo 
osobou pověřenou pojištěným.  

10. Živelní událost ‐ událost způsobená živelním pojistným nebezpečím. 
11. Živelní  pojistné  nebezpečí  ‐  požár,  výbuch,  přímý  úder  blesku  do 

předmětu pojištění, náraz nebo zřícení  letadla či  jiného podobného 
stroje, případně jeho části nebo nákladu, povodeň, záplava, vichřice, 
krupobití,  sesuv  půdy,  zřícení  skal  nebo  zemin,  pokud  k  němu 
nedošlo vlivem  lidské činnosti,  zemětřesení,  sesuv  lavin,  tíha  sněhu 
nebo  námrazy,  pád  stromu  nebo  stožáru,  voda  nebo  médium 
vytékající z poškozeného potrubí, chyba sprinklerů či  jiných hasicích 
zařízení,  vystoupání  vody  z  kanalizace,  topení  nebo  vodovod 
poškozený přetlakem nebo mrazem. 

ČLÁNEK 11 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění strojů a strojních zařízení 
nabývají účinnosti dne 1. 3. 2018. 


