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Zvláštní pojistné podmínky 
pro pojištění pro případ přerušení  
nebo omezení provozu 

Článek 1  Škodové pojištění 
 
1) Pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu (dále jen „přerušení 
provozu“) pojištěného se sjednává jako pojištění škodové.  
 
2) Pojištění přerušení provozu je pojištěním finančních ztrát, avšak přiměřeně 
se na něj použijí též ustanovení občanského zákoníku a všeobecných pojistných 
podmínek vztahující se k pojistné hodnotě a pojistné částce, včetně podpojištění, 
přepojištění a množného pojištění. 
 
Článek 2  Předmět pojištění a pojistné nebezpečí 
 
1) Pojištění se vztahuje na následnou škodu způsobenou pojištěnému přerušením 
jeho provozu z důvodu vzniku věcné škody.  
 
2) Následnou škodou se pro účely tohoto pojištění rozumí zisk z výrobní 
a obchodní činnosti, kterého by pojištěný jinak dosáhl za dobu přerušení provozu 
(dále jen „ušlý zisk“), nejdéle však za dobu ručení, a fixní náklady, které musí 
pojištěný vynakládat během doby přerušení provozu, nejdéle však za dobu ručení. 
 
3) Pojištěny nejsou variabilní náklady zejména: 
a)  výdaje za materiál, energie, služby a odebrané zboží, pokud se nejedná o výdaje 

na udržování provozu,
b)  odvodové a daňové povinnosti, vývozní cla, pojistné, poplatky a ostatní 

náklady závislé na objemu výkonů nebo výši obratu. 

4) Pojištěny nejsou splátky úvěrů, dále pak zisky a náklady, které nemají 
bezprostřední souvislost s výrobní nebo obchodní činností (neprovozní  
a mimořádné zisky a náklady např. z finančních, kapitálových, spekulačních nebo 
pozemkových obchodů), a dále finanční nebo jiné sankce (např. penále, pokuty) 
a náhrady škod a jiných újem, které je pojištěný povinen zaplatit (poskytnout), 
když nesplní nebo poruší závazky nebo jiné právní povinnosti. 
 
Článek 3  Věcná škoda 
 
1) Za věcnou škodu se pro účely tohoto pojištění považuje poškození nebo 
zničení věci sloužící provozu pojištěného:  
a)  požárním nebezpečím, tj. 
 i) požárem a jeho průvodními jevy,  
 ii) výbuchem, 
 iii) přímým úderem blesku, 
 iv)  nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, 
 v)  aerodynamickým třeskem při přeletu nadzvukového letadla, 
b)  nárazem nebo pádem, tj. nárazem dopravního prostředku (vyjma letadel), 

jeho částí nebo jeho nákladu do věci sloužící provozu, pádem stromů, stožárů 
nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci sloužící provozu nebo 
nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc sloužící provozu, 

c)  kouřem, tj. působením kouře, který v důsledku náhlé a nahodilé události unikl 
z technického zařízení v místě pojištění. Za věcnou škodu se nepovažuje škoda 
vzniklá dlouhodobým působením kouře unikajícího  
v důsledku poškozeného nebo nedokonale fungujícího odtahového zařízení. 
Za věcnou škodu se rovněž nepovažuje škoda vzniklá působením agresivních 
plynů,

d)  jinou příčinou, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě,
e)  hasicími, bouracími, záchrannými a odklízecími pracemi výhradně 

souvisejícími s událostmi uvedenými pod písmeny a) až d). 

2) Za věcnou škodu se dále považuje i poškození, zničení nebo ztráta věci sloužící 
provozu v přímé souvislosti s některou událostí uvedenou v odst. 1). 
 
3) Za věcnou škodu se nepovažuje:  
a)  poškození, zničení nebo ztráta finančních prostředků, cenných předmětů, věcí 

umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty a dokumentace,
b)  škoda na motorových a přípojných vozidlech s přidělenou registrační značkou 

(státní poznávací značkou) s výjimkou mobilních strojů; na plavidlech, 
letadlech a kolejových vozidlech, 

c)  škoda na vzorcích, názorných modelech, prototypech, 
d)  škoda na pozemcích, a to i pokud jsou součástí jednotky; za věcnou škodu se 

však považuje poškození nebo zničení budovy nebo ostatní stavby sloužící 
provozu pojištěného, které jsou podle zákona součástí pozemku, 

e)  škoda na porostech, povrchových a podzemích vodách, ložiscích nerostů, 
jeskyních, 

f)  škoda na zásobách sena nebo slámy, na budovách a ostatních stavbách, v nichž 
jsou zásoby sena nebo slámy uloženy, na movitých předmětech uložených 
v budovách nebo ostatních stavbách, v nichž je současně uloženo seno nebo 
sláma, 

g)  škoda na věcech umístěných v podzemí v souvislosti s důlní, těžební nebo 
stavební činností, na vytěžených i nevytěžených zásobách surovin uložených 
v dolech nebo přírodních podzemních zásobnících,

h)  usmrcení, ztráta nebo zranění živého zvířete,
i)  poškození nebo zničení věci nárazem dopravního prostředku, pokud byl tento 

dopravní prostředek v době nárazu řízen nebo provozován pojistníkem nebo 
pojištěným.

Článek 4  Místo pojištění 
 
Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě. 
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Článek 5  Pojistná událost 
 
Pojistnou událostí je vznik následné škody způsobené pojištěnému přerušením 
jeho provozu z důvodu vzniku věcné škody, jestliže věcná škoda nastala v době 
trvání pojištění a zároveň:  
a)  v místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě, nebo
b)  mimo místo pojištění uvedené v pojistné smlouvě, avšak v objektu, areálu 

nebo budově, ve kterém se nachází místo pojištění, nebo na pozemku,  
na kterém se takový objekt, areál nebo budova nachází. 

Článek 6  Povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností 
 
1) Pojištěný je zejména povinen:  
a)  vést evidenci o přerušení provozu, která musí obsahovat nezbytné údaje 

o příčině a průběhu přerušení provozu a hospodářských výsledcích během 
přerušení provozu, případně jiné důležité údaje o přerušení provozu,

b)  umožnit pojistiteli kontrolu hospodaření a plnění opatření vedoucích 
k urychlenému a úplnému obnovení přerušeného provozu, a to po celou dobu 
přerušení provozu.

 
2) Pojištěný je dále povinen mít v provozuschopném stavu požární techniku, 
věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení v rozsahu 
vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů nebo pojistné smlouvy  
a v tomto stavu je udržovat; přičemž současně nesmí dojít ke snížení úrovně 
protipožárního zabezpečení oproti stavu v době uzavření pojistné smlouvy. 
 
3) Mělo-li porušení povinností uvedených v odst. 1) a 2) podstatný vliv na 
vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, 
je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto 
porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. 
 
4) Další povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností mohou vyplývat 
z ustanovení pojistné smlouvy, jiných pojistných podmínek vztahujících se  
ke sjednanému pojištění a právních předpisů. 
 
Článek 7  Pojistná hodnota, pojistná částka 
 
1) Pojistnou hodnotou se rozumí ušlý zisk a vynaložené fixní náklady pojištěného 
za dobu hodnocení, a to v jejich maximální výši s ohledem na možné okamžiky 
vzniku věcné škody a konce doby hodnocení.  
 
2) Pojistnou částku odpovídající době ručení stanoví pojistník tak, aby 
odpovídala pojistné hodnotě.  
 
3) Pojistná částka je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události.  
 
4) Pojistná částka je zároveň horní hranicí plnění pojistitele ze všech pojistných 
událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během 
jednoho pojistného roku. 
 
Článek 8  Plnění pojistitele 
 
1) Pojistitel poskytne pojistné plnění za následnou škodu způsobenou 
pojištěnému přerušením jeho provozu z důvodu vzniku věcné škody, a to 
v souladu s čl. 2 nejdéle za dobu uvedenou v pojistné smlouvě jako doba ručení. 
 
2) Počátkem doby ručení je okamžik vzniku věcné škody.  
 
3) Pojistitel je povinen poskytnout plnění za dobu od okamžiku vzniku věcné 
škody do okamžiku: 
a)  uvedení věci sloužící provozu, na níž vznikla věcná škoda, do stavu, v jakém 

byla provozována před vznikem věcné škody,
b)  zrušení provozu nebo ukončení činnosti pojištěného, 
c)  prohlášení konkursu na majetek pojištěného nebo zamítnutím návrhu  

na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, 
d)  uplynutí sjednané doby ručení, 

podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane nejdříve. 

4) Fixní náklady se nahrazují pouze tehdy, pokud je jejich vynaložení: 
a)  právně nutné nebo
b)  hospodářsky odůvodněné a účelné, 

pokud by je pojištěný vynaložil, i kdyby provoz přerušen nebyl.  

5) Plnění za odpisy hmotného a nehmotného majetku se poskytuje pouze do výše 
odpisů připadajících na část provozu pojištěného, která nebyla přímo zničena 
věcnou škodou, ale v důsledku věcné škody provozována být nemůže.  
 
6)  Pokud by pojištěný nedosáhl zisk, ale naopak vykázal ztrátu, i kdyby provoz 

přerušen nebyl, je pojistitel oprávněn snížit plnění o tuto ztrátu, kterou by 
pojištěný vykázal za dobu přerušení provozu, nejdéle však za dobu ručení. 
 
7) Při výpočtu následné škody budou vzaty v úvahu všechny okolnosti, které by 
příznivě či nepříznivě ovlivnily výsledek nebo chod provozu pojištěného, kdyby 
nedošlo k jeho přerušení. 
 
8) Pojistitel není povinen plnit za zvětšení následné škody způsobené:  
a)  vlivy a událostmi nesouvisejícími se vznikem věcné škody,
b)  úředně nařízenými omezeními pro obnovení provozu, 
c)  tím, že pojištěný nevyvíjí plné úsilí pro urychlenou obnovu provozu, že 

nezajistil včas obnovu nebo opětovné pořízení zničených, poškozených nebo 
ztracených věcí sloužících provozu nebo k tomu nezabezpečil včas dostatek 
finančních prostředků,

d)  tím, že došlo k rekonstrukci (např. inovaci, přestavbě) nebo znovupořízení 
zničených, poškozených nebo ztracených věcí sloužících provozu v širším 
rozsahu, než v jakém sloužily provozu v době vzniku věcné škody. 

 
9) Zvýšené provozní náklady  
Pojistitel z pojištění uhradí, kromě zachraňovacích nákladů uvedených v čl. 9, 
i zvýšené provozní náklady vynaložené v souvislosti s věcnou škodou, pokud 
snižují rozsah pojistného plnění za následnou škodu; celková výše plnění 
za následnou škodu a zvýšené provozní náklady však v součtu nesmí přesáhnout 
výši pojistného plnění, které by pojistitel poskytl za následnou škodu, kdyby tyto 
zvýšené provozní náklady nebyly vynaloženy. 
 
Článek 9  Zachraňovací náklady 
 
Odchylně od čl. 13 odst. 2) VPP P-100/14 nahradí pojistitel zachraňovací  
náklady a škodu utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v čl. 13 odst. 1)  
VPP P-100/14 až do výše 1 % z horní hranice pojistného plnění pro jednu 
pojistnou událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění (ve vztahu 
k pojistnému nebezpečí, předmětu pojištění apod.), ze kterého hrozil vznik 
pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí 
vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody. 
 
Článek 10  Zánik pojištění 
 
Pojištění zaniká také dnem:  
1) zrušení provozu nebo ukončení činnosti pojištěného, 
 
2) prohlášení konkursu na majetek pojištěného nebo zamítnutím návrhu  
na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. 
 
Článek 11  Výklad pojmů 
 
Pro účely pojištění podle těchto zvláštních pojistných podmínek platí tento 
výklad pojmů:
 
1) Za budovy se považují nemovité objekty spojené se zemí pevným základem, 
které jsou převážně uzavřeny obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi  
a které jsou určeny k tomu, aby chránily lidi nebo věci před působením vnějších 
vlivů.  
 
2) Za cenné předměty se považují: 
a)  drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené, 
b)  drobné luxusní předměty, jejichž hodnota přesahuje 15 000 Kč za jeden 

kus (hodinky, plnicí pera, brýle apod.), za cenné předměty se nepovažuje 
elektronika.   

3) Dokumentací se rozumí: 
a)  písemnosti, plány, obchodní knihy a obdobná dokumentace, kartotéky, výkresy, 
b)  nosiče dat a záznamy na nich uložené, užívané pro vlastní potřebu pojištěného.  

4) Dobou hodnocení je 12 po sobě jdoucích měsíců předcházejících okamžiku: 
a)  uplynutí doby ručení, 
b)  uvedení věci sloužící provozu, na níž vznikla věcná škoda, do stavu, v jakém 

byla provozována před vznikem věcné škody, 
podle toho, který okamžik nastane dříve. 

5) Doba ručení je časový úsek uvedený v pojistné smlouvě, za který je pojistitel 
nejdéle povinen poskytovat plnění v případě vzniku pojistné události.  
 
6) Za finanční prostředky se považují: 
a)  peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
b)  ceniny, tj. poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí 

kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
c)  platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry, vkladní a šekové knížky. 
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7) Za fixní náklady se považují takové náklady, které se nemění s objemem 
výkonů ani výší obratu a pojištěný je musí hradit i v případě, že je provozní 
činnost úplně zastavena. 
 
8) Za jednotku se považuje byt nebo nebytový prostor, s nímž je neoddělitelně 
spojen podíl na společných částech domu. Pro účely tohoto pojištění se  
za součást jednotky nepovažuje podíl na pozemku a věcných právech.  
 
9) Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře 
(včetně např. horkovzdušného balónu, vzducholodě). 
 
10) Za mobilní stroj se považuje pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj 
přípojný, zemědělský a lesnický traktor a jeho přípojné vozidlo.  
 
11) Za movité předměty se považují věci, které lze přenést z místa na místo  
bez porušení jejich podstaty a které zároveň nejsou nemovitými objekty  
ve smyslu těchto pojistných podmínek. 
 
12) Za nemovité objekty se považují budovy, ostatní stavby a jednotky včetně 
jejich stavebních součástí a příslušenství. Za nemovité objekty se považují také 
stavební součásti a příslušenství budov a ostatních staveb, pokud jsou pojištěny 
jako samostatný předmět pojištění.  
 
13) Za obchodní činnost se považuje také poskytování služeb.  
 
14) Za ostatní stavby se považují nemovité objekty, které jsou zpravidla 
nezastřešené nebo nejsou převážně uzavřeny obvodovými stěnami a střešními 
konstrukcemi (např. oplocení, studny, zpevněné plochy, komunikace, inženýrské 
sítě, septiky, podzemní stavby bez samostatného účelového určení, mosty).  
 
15) Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se rozumí takový pohyb tělesa, 
který má znaky pádu způsobeného zemskou gravitací.   
 
16) Porostem se rozumí rostlinstvo vzešlé na pozemku.  
 
17) Poškozením věci se rozumí takové poškození, které lze odstranit opravou, 
přičemž náklady na tuto opravu nepřevýší částku odpovídající nákladům 
na znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci.  
 
18) Požárem se rozumí oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené 
ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně 
rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání 
s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém 
vedení nebo zařízení, pokud se hoření vzniklé zkratem dále nerozšířilo.  
 
19) Průvodními jevy požáru se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající  
při požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti požáru.  
 
20) Přímým úderem blesku se rozumí přímé a bezprostřední působení energie 
blesku nebo teploty jeho výboje na věci. Škoda vzniklá přímým úderem blesku 
musí být zjistitelná podle viditelných destrukčních účinků na věci nebo 
na budově, v níž byla věc v době pojistné události uložena. Úderem blesku 
není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo 
v důsledku působení blesku na tato vedení.  
 
21) Za příslušenství budovy nebo ostatní stavby se považují věci, které jsou 
určeny k tomu, aby byly s budovou nebo ostatní stavbou trvale užívány, a jsou  
k budově nebo ostatní stavbě zpravidla odmontovatelně připojeny (např. dřevěné 
obklady stěn, antény, EZS, EPS). Za příslušenství budovy ani ostatní stavby se 
nepovažují jiné budovy nebo ostatní stavby. Příslušenstvím budovy nebo ostatní 
stavby nejsou ani venkovní zařízení, která nejsou k budově nebo ostatní stavbě 
připojena.  
 
22) Ukončením činnosti pojištěného se rozumí zánik veškerých jeho oprávnění 
k podnikatelské činnosti.  
 
23) Za variabilní náklady se považují takové náklady pojištěného, které se mění 
s objemem výkonů nebo výší obratu. 
 
24) Věcí sloužící provozu pojištěného se rozumí věci, které mají hmotnou 
podstatu a které jsou užívány pojištěným k podnikatelské činnosti, a dále věci, 
které mají hmotnou podstatu a které slouží pojištěnému k zajištění chodu 
provozu.  
Za věci sloužící provozu pojištěného se však nepovažují přístupové cesty 
(silnice, mosty, schodiště, výtahy, apod.) nacházející se mimo místo pojištění.  
 
25) Za věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty se považují: 
a)  věci umělecké hodnoty (obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, 

keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod.), jejichž hodnota 
není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou a autorem díla, 

b)  věci historické hodnoty, tj. věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah 
k historii, historické osobě či události apod., 

c)  starožitnosti, tj. věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž uměleckou 
hodnotu, případně charakter unikátu, 

d)  sbírky.  

26) Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající 
v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku 
(imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím 
prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu 
cílevědomě využívá.  
 
27) Zásobami se rozumí materiál, zboží, nedokončená výroba (kromě 
nedokončené stavební výroby), polotovary, dokončené výrobky. Za zásoby 
se nepovažují cizí věci, finanční prostředky, cenné předměty, věci umělecké, 
historické nebo sběratelské hodnoty a dokumentace.   
 
28) Zničením věci se rozumí takové poškození, které není možné odstranit 
opravou, přičemž věc již nelze dále používat k původnímu nebo podobnému 
účelu. Za zničení bude považováno i takové poškození, které lze sice odstranit 
opravou, ale náklady na tuto opravu by přesáhly částku odpovídající nákladům 
na znovupořízení dané věci.  
 
29) Ztrátou věci se rozumí stav, kdy osoba oprávněná s věcí disponovat pozbyla 
nezávisle na své vůli možnosti s ní disponovat. 
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