
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění
stavebních a zemědělských strojů DPPVR 2

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění stavebních
a zemědělských strojů DPPVR 2 (dále jen „doplňkové pojist-
né podmínky“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných
podmínek pro pojištění majetku podnikatelů VPPMP 2005
(dále jen „všeobecné pojistné podmínky“).

Článek 2
Pojistná nebezpečí

1. Není-li dále nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, po-
jištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení po-
jištěné věci jakoukoliv nahodilou událostí, která nastane
nečekaně a náhle a není ve všeobecných pojistných pod-
mínkách, těchto doplňkových pojistných podmínkách
nebo v pojistné smlouvě vyloučena.

2. Pojištění se sjednává jen pro takový případ poškození ne-
bo zničení pojištěné věci, které omezuje nebo vylučuje
funkčnost této věci.

3. Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc ne-
bo její část ztracena v příčinné souvislosti s tím, že v místě
pojištění nastalo a na pojištěnou věc bezprostředně půso-
bilo některé ze sjednaných živelních pojistných nebezpe-
čí, a to pokud není v pojistné smlouvě sjednáno jinak.

Článek 3
Pojištěné věci, pojistná hodnota

1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se
vztahuje pouze na takové věci a jejich příslušenství, které
byly při sjednání pojištění v provozuschopném stavu
a které jsou jednotlivě uvedeny v pojistné smlouvě pod
samostatnými položkami.

2. Pro pojištění sjednané podle těchto doplňkových pojist-
ných podmínek se dále ujednává, že článek 4 bod 5 vše-
obecných pojistných podmínek neplatí.

3. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistnou
hodnotou pojištěných věcí ve smyslu těchto doplňkových
pojistných podmínek je nová cena těchto věcí.

Článek 4
Speciální výluky z pojištění

1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se ne-
vztahuje na:
a) vnitřně vzniklé mechanické nebo elektrické poruchy;
b) poškození nebo zničení pojištěných věcí způsobené

bezprostředním následkem koroze, eroze, kavitace,
oxidace, opotřebení, trvalého vlivu provozu, postup-
ného stárnutí, únavy materiálu, nedostatečného pou-
žívání, dlouhodobého uskladnění, usazování kotelní-
ho kamene nebo jiných usazenin;

c) poškození nebo zničení pojištěných věcí přímým účin-
kem zamrznutí chladicí kapaliny, vody nebo podob-
ného média, chybného nebo nedostatečného mazá-
ní, nedostatku chladicí kapaliny;

d) poškození nebo zničení pojištěných věcí přímým
dlouhodobým vlivem biologických, chemických nebo
tepelných procesů nebo znečištěním;

e) poškození nebo zničení pojištěných věcí normálními
atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle
ročního období a místních poměrů počítat;

f) poškození nebo zničení pojištěných věcí prováděním
jejich opravy, údržby nebo servisu, ale pokud v dů-
sledku takového poškození nebo zničení nastane ne-
hoda, která způsobí vnější poškození nebo vnější zni-
čení pojištěné věci, pak na toto následně vzniklé
vnější poškození nebo vnější zničení pojištěné věci se
pojištění vztahuje;

g) škody na dílech a nástrojích, které se pravidelně, čas-
to či opakovaně vyměňují při změně pracovního úko-
nu nebo pro opotřebení (např. formy, kokily, matrice,
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, řemeny, hadice, těsnění, lana, dráty, pneumati-
ky, žáruvzdorné vyzdívky);

h) škody všeho druhu na akumulátorových bateriích,
elektrochemických článcích apod.;

i) škody, za které je dodavatel, smluvní partner nebo
opravce odpovědný podle zákona nebo smlouvy;

j) škody vzniklé na činných médiích, jako jsou maziva,
paliva, chladiva, filtrační hmoty nebo katalyzátory;

k) poškození nebo zničení pojištěných věcí působením
hmyzu nebo hlodavců;

l) škody všeho druhu na zvukových, obrazových, dato-
vých nebo jiných záznamech;

m) škody vzniklé odcizením nebo jinou ztrátou s výjim-
kou případu upraveného v článku 2 bodu 3 těchto
doplňkových pojistných podmínek.

2. Výluky uvedené v bodě 1 tohoto článku pod písm. a) až h)
se vztahují pouze na takové poškození nebo zničení pojiš-
těných věcí, které nenastalo v důsledku živelní události.

Článek 5
Plnění pojišťovny

1. V případě poškození věci pojišťovna hradí přiměřené ná-
klady na opravu, které jsou potřebné pro uvedení poško-
zené věci do stavu provozuschopnosti před pojistnou
událostí včetně nákladů na rozebrání a sestavení, nákla-
dů na dopravu do opravny a z opravny a celních poplat-
ků. Od takto stanovených nákladů odečte pojišťovna
hodnotu zbytků nahrazovaných částí.

2. Náklad na provizorní opravu nahradí pojišťovna pouze
tehdy, pokud je tento náklad součástí celkového nákladu
na opravu a nezvyšuje celkové plnění pojišťovny, neroz-
hodne-li pojišťovna po pojistné události jinak.

3. Pokud náklady na opravu specifikované v bodu 1 tohoto
článku jsou rovny nebo převyšují časovou cenu pojištěné
věci v době bezprostředně před vznikem pojistné událos-
ti, bude poskytnuto plnění jako za věc zničenou podle
bodu 4 tohoto článku.

4. Byla-li pojistnou událostí pojištěná věc zničena, odcizena
nebo ztracena, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí po-
jišťovna vyplatila částku odpovídající časové ceně věci
v době bezprostředně před vznikem pojistné události.
Takto stanovenou částku sníží pojišťovna o cenu zbytků
zničené věci. Pojišťovna hradí také přiměřené náklady de-
montáže zničené věci.

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

6. Jen je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, poskytne pojiš-
ťovna plnění za odměny vyplacené za práci přesčas, v no-
ci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, expres-
ní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní
náklady techniků a expertů ze zahraničí.

Článek 6
Limity plnění

Pojistná plnění pojišťovny, snížená o částky dohodnutých
spoluúčastí, vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých
v průběhu pojistného roku nebo v době určité, na kterou by-
lo pojištění sjednáno, nesmí přesáhnout pojistnou částku
uvedenou ve smlouvě pro každou pojištěnou věc.

Článek 7
Úprava výše pojistného

1. Pojišťovna a pojistník se dohodli, že pojišťovna má právo
v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stano-
vení pojistného upravit na další pojistný rok výši jednorázo-
vého pojistného, zejména pokud skutečný škodný průběh
pro daný typ pojištění převýší kalkulovaný škodný průběh.

2. Pojišťovna je povinna nově stanovenou výši pojistného
pro další pojistný rok sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhů-
tě 2 měsíců před uplynutím stávajícího pojistného roku.

3. V případě, že pojistník s touto úpravou nesouhlasí, musí
svůj nesouhlas uplatnit u pojišťovny písemně do 1 měsí-
ce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného
dozvěděl; v tomto případě pojištění zanikne uplynutím
pojistného roku, na který bylo pojistné zaplaceno, neby-
lo-li mezi pojišťovnou a pojistníkem dohodnuto jinak.

Článek 8
Další povinnosti oprávněné osoby

Oprávněná osoba je povinna:
a) umožnit pojišťovně nebo jí pověřeným osobám vstup

do prostor, kde se nacházejí pojišťované věci, a umož-
nit jim posoudit rozsah pojistného nebezpečí a podat
informace se všemi podrobnostmi potřebnými pro je-
ho ocenění; dále je povinna pojišťovně nebo jí pově-
řeným osobám předložit k nahlédnutí projektovou,
požárně technickou, účetní a jinou obdobnou doku-
mentaci a umožnit přezkoumání činnosti zařízení
sloužících k ochraně pojištěného majetku;

b) řádně se starat o pojištěné věci, zejména je udržovat
v dobrém technickém stavu a používat je pouze k vý-
robcem stanovenému účelu; porušila-li tuto povin-
nost a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik po-
jistné události nebo na výši pojistného plnění, má
pojišťovna právo plnění ze smlouvy přiměřeně snížit.

Článek 9
Výkladová ustanovení

Výkladová ustanovení uvedená v článku 15 všeobecných po-
jistných podmínek se doplňují takto:

1. Je-li pro uvedení pojištěné věci do provozu vyžadován
zkušební provoz, je věc považována ve smyslu článku 3
těchto doplňkových pojistných podmínek za provozu-
schopnou, pokud zkušební provoz byl úspěšně ukončen
a věc dosahuje projektovaných parametrů. Věc je pova-
žována za provozuschopnou i tehdy, jestliže je v odstáv-
ce, je rozebraná pro provedení čištění nebo opravy, je se-
stavována po provedeném čištění nebo opravě nebo je
ve zkušebním provozu po odstávce, opravě či čištění
apod. 

2. Opotřebením se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci
způsobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opotřebení
ovlivňuje také ošetřování nebo udržování věci.

3. Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou se pro účely
tohoto pojištění považuje poškození nebo zničení stroje,
strojního zařízení, funkční skupiny, součásti nebo dílu (na-
př. motoru, převodovky, čerpadla, kompresoru) lomem,
trhlinou, deformací, zadřením, uvolněním, netěsností,
ucpáním, vytavením, ztrátou funkčních parametrů, na-
stalé uvnitř těchto strojů, strojních zařízení, funkčních
skupin, součástí nebo dílů.
Za uvedenou poruchu se považuje mechanická porucha
částí pojištěné věci způsobená zejména následkem:
a) vady materiálu;
b) chybné konstrukce nebo výroby;
c) vniknutí cizího předmětu do stroje;
d) přetlaku či podtlaku plynů, par nebo kapalin;
e) zvýšeného funkčního namáhání, a to i vzniklého v dů-

sledku nárazu nebo pádu pojištěné věci nebo nárazu
do ní;

f) nedostatku maziva způsobeného nárazem nebo pá-
dem pojištěné věci nebo nárazu do ní.

Za cizí předmět je považován jakýkoli předmět nepatřící
do zpracovávané hmoty, který společně s touto hmotou
vnikne do stroje.
Za vnitřně vzniklou mechanickou poruchu se však nepo-
važuje poškození nebo zničení funkčních skupin, součás-
tí nebo dílů pojištěné věci přímým působením zevních sil
při nárazu nebo pádu této věci nebo při nárazu do ní. To-
to působení zevních sil musí být patrné a jednoznačně
prokazatelné.

4. Vnitřně vzniklou elektrickou poruchou se pro účely
tohoto pojištění rozumí poškození nebo zničení pojiště-
né věci zkratem či jiným působením elektrického proudu
(např. přepětím, vadou izolace, koronou, výbojem, ob-
loukem, přeskokem).
Za uvedenou poruchu se také považuje ztráta funkce ne-
bo funkčních parametrů elektronických prvků a elektro-
nických součástek.

5. Živelní událostí se rozumí událost způsobená živelním
pojistným nebezpečím.
Živelním pojistným nebezpečím se rozumí požár, vý-
buch, přímý úder blesku, pád letadla, povodeň nebo zá-
plava, vichřice nebo krupobití, sesouvání půdy, zřícení
skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových la-
vin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, ze-
mětřesení nebo tíha sněhu nebo námrazy.

6. Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který pro-
vází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové
ohniště opustil a šíří se vlastní silou.
Požárem není žhnutí a doutnání s omezeným přístupem
kyslíku ani působení užitkového ohně a jeho tepla. Požá-
rem dále není působení tepla při zkratu v elektrickém ve-
dení (zařízení), pokud se plamen vzniklý zkratem dále ne-
rozšířil.
Za živelní událost způsobenou požárem se považuje i po-
škození nebo zničení pojištěné věci zplodinami požáru
nebo hašením nebo stržením při zdolávání požáru či při
odstraňování jeho následků.

7. Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spo-
čívající v rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá che-
mická reakce nestabilní soustavy). Za výbuch tlakové ná-
doby (kotle, potrubí apod.) se stlačeným plynem nebo
párou se považuje roztržení jejích stěn v takovém rozsa-
hu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějškem
a vnitřkem nádoby.
Výbuchem není prudké vyrovnání podtlaku (imploze) ani
aerodynamický třesk způsobený provozem letadla. Pro
účely těchto doplňkových pojistných podmínek výbu-
chem není reakce ve spalovacím prostoru motorů, v hlav-
ních střelných zbraní ani v jiných zařízeních, ve kterých
se energie výbuchu cílevědomě využívá. 

8. Přímým úderem blesku se rozumí přímý zásah blesku
(atmosférického výboje) do pojištěné věci. Místo přímé-
ho zásahu do pojištěné věci nebo místo působení blesku
na pojištěnou věc musí být spolehlivě zjištěno.
Za živelní událost způsobenou tímto pojistným nebezpe-
čím se však nepovažuje poškození nebo zničení elektric-
kých a elektronických přístrojů, spotřebičů, elektrických



strojů a motorů, elektronických prvků a elektrotechnic-
kých součástek a podobných pojištěných věcí nebo jejich
součástí přepětím nebo indukcí, která nastala v souvis-
losti s úderem blesku.

9. Pádem letadla se rozumí náraz nebo zřícení letadla
s posádkou, jeho části nebo jeho nákladu. Nárazem ne-
bo zřícením letadla s posádkou se rozumí i případy, kdy
letadlo odstartovalo s posádkou, ale v důsledku události,
která předcházela nárazu nebo zřícení, posádka letadlo
opustila.

10. Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územ-
ních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků
nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze protrhla ne-
bo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením
průtočného profilu toku.
Záplavou se rozumí zaplavení pozemku, na kterém se
nachází pojištěná věc, proudící nebo stojící vodou i z ji-
ných příčin než z důvodu povodně.
Živelní událostí způsobenou povodní nebo záplavou je
takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo
způsobeno:
a) přímým působením vody z povodně nebo záplavy na

pojištěnou věc;
b) předměty unášenými vodou z povodně nebo záplavy.

11. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu,
která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a více. Není-li rych-
lost pohybu vzduchu v místě pojištění zjistitelná, za živel-
ní událost způsobenou vichřicí se považují ty případy, kdy
pohyb vzduchu v okolí místa pojištění prokazatelně způ-
sobil obdobné škody na řádně udržovaných stavbách ne-
bo shodně odolných jiných věcech nebo kdy škoda při
bezvadném stavu stavby nebo jiné věci mohla vzniknout
pouze v důsledku vichřice.
Živelní událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je
takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo
způsobeno:
a) přímým působením vichřice;
b) tím, že vichřice strhla části budovy, stromy nebo jiné

předměty na pojištěné věci;
c) v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila části

staveb.

Za živelní událost způsobenou tímto pojistným nebezpe-
čím se však nepovažuje poškození nebo zničení pojiště-
né věci, jestliže škoda nastala přímo nebo nepřímo:
d) v souvislosti s tím, že budova byla bez oken, dveří či

s odstraněnou, neúplnou nebo provizorně provede-
nou střešní krytinou (fólie, lepenka apod.) nebo
v souvislosti s tím, že na pojištěné budově byly prová-
děny stavební práce;

e) v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškoze-
ných střešních konstrukcí;

f) vniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot nezavře-
nými okny nebo jinými otvory, pokud tyto otvory ne-
vznikly působením vichřice;

g) na věcech nalézajících se na volném prostranství.

12. Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu růz-
ného tvaru, velikosti, hmotnosti a hustoty vytvořené v at-
mosféře dopadají na pojištěnou věc.
Živelní událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je
takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo
způsobeno:
a) přímým působením krupobití;
b) v příčinné souvislosti s tím, že krupobití poškodilo čás-

ti budovy.
Za živelní událost způsobenou tímto pojistným nebezpe-
čím se však nepovažuje poškození nebo zničení pojiště-
né věci, jestliže škoda nastala přímo nebo nepřímo:
c) v souvislosti s tím, že budova byla bez oken, dveří či

s odstraněnou, neúplnou nebo provizorně provede-
nou střešní krytinou (fólie, lepenka apod.) nebo
v souvislosti s tím, že na pojištěné budově byly prová-
děny stavební práce;

d) v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškoze-
ných střešních konstrukcí;

e) vniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot nezavře-
nými okny nebo jinými otvory, pokud tyto otvory ne-
vznikly působením krupobití;

f) na věcech nalézajících se na volném prostranství.

13. Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se ro-
zumí sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin vzniklé půso-
bením gravitace a vyvolané porušením dlouhodobé rov-
nováhy, ke které svahy zemského povrchu dospěly vý-

vojem a pokud k nim došlo v důsledku přímého půso-
bení přírodních a klimatických vlivů a nikoli v důsledku
lidské činnosti (např. průmyslovým nebo stavebním
provozem). Sesouváním půdy není klesání zemského
povrchu v důsledku působení přírodních sil nebo lidské
činnosti. 

14. Sesouváním nebo zřícením sněhových lavin se rozu-
mí jev, kdy masa sněhu nebo ledu se náhle po svazích
uvede do pohybu a řítí se do údolí.

15. Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se ro-
zumí takový pohyb tělesa, který má znaky volného pá-
du. Živelní událostí z důvodu tohoto pojistného nebez-
pečí je pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů jen
tehdy, nejsou-li tyto součástí poškozené věci a bylo-li po-
škození nebo zničení pojištěné věci způsobeno:
a) přímo pádem stromu, stožáru nebo jiného předmětu;
b) v příčinné souvislosti s tím, že tento strom, stožár

nebo jiný předmět poškodil dosud bezvadné části
budovy.

Za živelní událost způsobenou tímto pojistným nebezpe-
čím se však nepovažuje poškození nebo zničení pojiště-
né věci, jestliže škoda nastala přímo nebo nepřímo na vě-
cech nalézajících se na volném prostranství.

16. Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vy-
volané pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň
6. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismic-
ké účinky zemětřesení (MSK-64).

17. Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní pů-
sobení jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nos-
né nebo ostatní konstrukce.
Za živelní událost způsobenou tímto pojistným ne-
bezpečím se však nepovažuje poškození nebo zniče-
ní pojištěné věci, jestliže škoda nastala přímo nebo ne-
přímo:
a) v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškoze-

ných střešních konstrukcí;
b) na věcech nalézajících se na volném prostranství.

18. Znečištěním se rozumí také úmyslné poškození pojiště-
né věci nápisem, malbou, rytím a jiným obdobným způ-
sobem. 


