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Doložka předepsaného způsobu zabezpečení pro mobilní pracovní stroje 
uložené mimo uzavřený prostor i mimo oplocené prostranství proti odcizení 

 
Tato doložka stanoví způsoby zabezpečení v návaznosti na ujednání DPP P-520/05, podrobněji 
specifikuje zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži a v uvedených případech proti loupeži a stanovuje 
tomu odpovídající limity pojistného plnění. 
 
Odchylně od DPP P-520/05 se ujednává, že pojistitel poskytne u konkrétních mobilních strojů 
označených při vstupu do pojištění plnění do výše limitu plnění konkrétního mobilního stroje i v případě, 
že mobilní stroj bude v době pojistné události uložen mimo uzavřený prostor i mimo oplocené 
prostranství, avšak za předpokladu, že bude v době pojistné události prokazatelně zabezpečen níže 
uvedenou kombinací zabezpečovacích systémů.  

 
Klíče od dveří pojištěných mobilních pracovních strojů, přípojných mobilních pracovních strojů, 
příslušenství mobilních pracovních strojů a klíče od spínacích skříněk mobilních pracovních strojů 
případně další zabezpečující prvky umožňující oprávněným osobám manipulace s těmito stroji (osobní 
čipy apod.) byly uloženy (uschovány) na jiném bezpečném místě (ne volně nebo viditelně) v uzamčené 
schránce nebo tyto klíče měla oprávněná osoba u sebe nebo při sobě. Pokud dojde k pojistné události, 
musí klient prokázat, kde se nacházely klíče v době pojistné události. Při likvidaci musí klient odevzdat 
všechny originální klíče (klíč od startéru, kabiny atd.) včetně duplikátů. 

 
Pojistitel může vyžadovat způsob zabezpečení vyššího stupně, pokud usoudí, že jde o vyšší riziko 
vzhledem k charakteru a hodnotě uloženého majetku. 
 
Mobilní pracovní stroje musí být řádně uzavřeny a uzamčeny, zabezpečeny proti samovolnému pohybu 
a všechny instalované bezpečnostní systémy v aktivním stavu. 
 
Požadavky na další zabezpečení pojištěných strojů: 
 
1. Požadavky a způsoby minimálního zabezpečení mobilních pracovních strojů s hmotností 

do 750 kg (dále jen „stroje“), přípojných mobilních pracovních strojů (dále jen „přípojné 
stroje“) a příslušenství mobilních pracovních strojů (dále jen „příslušenství stroje“) mimo 
uzavřený prostor nebo oplocené prostranství: 
 
Přípojné mobilní pracovní stroje musí být vybaveny zámky tažných ok přívěsů a tažných čepů 
návěsů splňujících min. BT 3 dle ČSN P ENV 1627. 

 

 stroje / přípojné stroje / příslušenství stroje musí být připevněny řetězem nebo lanem 
k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 750 kg, uzamčení 
je provedeno bezpečnostním visacím zámkem; 
 
nebo 
 

 stroje musí být přitlačeny k zemi pohyblivým ramenem stroje. 
 

2. Požadavky a způsoby minimálního zabezpečení mobilních pracovních strojů s hmotností 
nad 750 kg do 6 500 kg (dále jen „stroje“) mimo uzavřený prostor nebo oplocené 
prostranství: 

 

 uzamčení kabiny stroje a zároveň zabezpečení stroje imobilizérem blokujícím alespoň dva 
okruhy funkce motoru a pracujícím na bázi identifikace osobním čipem obsluhy nainstalované 
autorizovanou firmou; 
 
nebo 
 

 uzamčení kabiny stroje a zároveň zabezpečení stroje na základě identifikace obsluhy stroje 
čipem / kartou / elektronickým zabezpečením se vstupním kódem; 
 
nebo 
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 uzamčení kabiny stroje a zároveň zabezpečení stroje mechanickým zabezpečením blokujícím 
řadicí páku, převodovku, ovládání funkcí motoru, řízení nainstalované autorizovanou firmou; 
 

 
 

3. Požadavky a způsoby minimálního zabezpečení mobilních pracovních strojů s hmotností 
nad 6 500 kg (dále jen „stroje“) mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství: 

 

 uzamčení kabiny stroje a zároveň zabezpečení stroje kombinací alespoň dvou z následujících 
způsobů zabezpečení: 

o mechanické zabezpečení blokující řadicí páku, převodovku, ovládání funkcí 
motoru, řízení nainstalované autorizovanou firmou; 

o imobilizér blokující alespoň dva okruhy funkce motoru a pracující na bázi 
identifikace osobním čipem obsluhy nainstalované autorizovanou firmou; 

o zabezpečení stroje na základě identifikace obsluhy stroje čipem / kartou / 
elektronickým zabezpečením se vstupním kódem; 

 
nebo 
 

 stroje zabezpečeny vybavením instalovaným výrobcem a zároveň satelitním vyhledávacím 
systémem nainstalovaným autorizovanou firmou. 

 
 

V případě, že předmět pojištění nebude umístěn či zabezpečen dle výše uvedených ujednání a dojde 
k jeho odcizení, není pojistitel povinen poskytnout plnění, popř. může plnění snížit. 
 
Výklad pojmů: 
Bezpečnostní visací zámek je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou 
vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhmatání. Petlice i oka, jimiž procházejí 
třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako 
třmeny visacích zámků, pokud se jedná o uzamčení řetězu nebo lana, platí tato podmínka i  pro ně. 
Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem. 
Je-li požadován bezpečnostní visací zámek se zvýšenou ochranou třmenu, musí být instalován 
bezpečnostní visací zámek konstrukčně zhotovený tak, že vlastní těleso zámku hrání třmen před jeho 
napadením (třmen ukrytý v tělese zámku), nebo je instalován speciální ocelový kryt, chránící třmen i 
samotné těleso zámku. 
 


