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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění přerušení nebo omezení provozu, které sjednává Česká pod-
nikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojisti-
tel), se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM), těmito Doplňko-
vými pojistnými podmínkami pro pojištění přerušení nebo omezení 
provozu DPPŠP MP 1/16 (dále jen DPP), příslušnými Zvláštními pojist-
nými podmínkami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Pojištění přerušení nebo omezení provozu je pojištěním škodovým.

Článek 2
Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění je následná finanční újma, specifikovaná v po-
jistné smlouvě, vzniklá přerušením nebo omezením provozu v důsled-
ku škody na pojištěném majetku.

2. Je-li tak v  pojistné smlouvě výslovně uvedeno, pojištění lze rovněž 
sjednat pro následující předměty pojištění:
a) účelně vynaložené náklady;
b) dodatečně vynaložené náklady.

Článek 3
Pojistná nebezpečí

1. Pojištění se vztahuje na následnou finanční újmu vzniklou přerušením 
nebo omezením provozu v důsledku pojistné události na pojištěném 
majetku, ke které došlo působením těchto pojistných nebezpečí:
a) požár;
b) výbuch;
c) úder blesku;
d) pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části.

2. Je -li tak v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, pojištění se vztahu-
je na následnou finanční újmu vzniklou přerušením nebo omezením 
provozu v důsledku pojistné události na pojištěném majetku, ke které 
došlo působením těchto pojistných nebezpečí:
a) vichřice;
b) krupobití;
c) tíha sněhu a námrazy;
d) zemětřesení;
e) aerodynamický třesk;
f ) kouř;
g) náraz vozidla;
h) pád stromů, stožárů nebo jiných věcí;
i) sesuv nebo zřícení sněhových lavin;
j) sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin.

3. Je -li tak v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, pojištění se dále vzta-
huje na následnou újmu vzniklou přerušením nebo omezením provo-
zu v důsledku pojistné události na pojištěném majetku, ke které došlo 
působením pojistného nebezpečí povodeň, záplava.

4. Je -li tak v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, pojištění se dále vzta-
huje na následnou újmu vzniklou přerušením nebo omezením pro-
vozu v  důsledku pojistné události na pojištěném majetku, ke které 
došlo působením pojistného nebezpečí únik kapaliny z technického 
zařízení.

5. Je -li tak v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, pojištění se dále vzta-
huje na následnou újmu vniklou přerušením nebo omezením provo-
zu v důsledku pojistné události na pojištěném majetku, při které došlo 
k odcizení pojištěného majetku krádeží vloupáním nebo loupežným 
přepadením.

Článek 4
Územní rozsah

Pojistitel poskytne pojistné plnění jen tehdy, došlo -li k pojistné události na 
místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění, není -li v pojistné 
smlouvě ujednáno jinak.

Článek 5
Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady

1. Za pojistnou událost se považuje vznik následné finanční újmy v dů-
sledku přerušení nebo omezení činnosti provozu pojištěného, která 
nastala působením pojistného nebezpečí sjednaného v  pojistné 
smlouvě pro pojištění majetku, a se kterou je spojena povinnost pojis-
titele poskytnout pojistné plnění.

2. Na pojistné plnění má právo oprávněná osoba tehdy, došlo -li ke vzni-
ku následné finanční újmy v důsledku přerušení nebo omezení pro-
vozu v důsledku pojistných nebezpečí sjednaných v pojistné smlouvě 
dle těchto DPP.

3. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistitel poskytne po-
jistné plnění nejdéle po dobu 12 měsíců od okamžiku vzniku pojistné 
události (dále jen doba ručení).

4. Pojištění povodně a záplavy se sjednává s čekací dobou v délce 10 ka-
lendářních dnů. Běh čekací doby začíná dnem sjednaným v pojistné 
smlouvě jako počátek pojištění.

5. Pojistné plnění za odpisy hmotného a  nehmotného majetku se po-
skytuje pouze do té míry, do které se tyto odpisy vztahují k majetku té 
části pojištěného provozu, která nebyla zasažena pojistnou událostí.

6. Při stanovení výše pojistného plnění se přihlédne k okolnostem, kte-
ré by příznivě nebo nepříznivě ovlivnily chod a výsledek provozu po 
dobu jeho přerušení, nejdéle však po dobu ručení.

7. Není -li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, právo na pojistné plnění 
nevznikne, pokud přerušení provozu trvalo dobu kratší než 48 hodin.

8. Povinnost pojistitele poskytovat pojistné plnění končí okamžikem, 
kdy byl nebo mohl být provozní výkon obnoven v objemu před po-
jistnou událostí.

9. Mělo -li porušení povinností uvedených ve VPPM, v těchto DPP nebo 
v příslušných ZPP vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvět-
šení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného 
plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký 
vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.

10. Nad rámec pojistného plnění nebo nad rámec pojistné částky uhradí 
pojistitel účelně vynaložené zachraňovací náklady, které pojistník, po-
jištěný nebo jiná osoba:
a) vynaložila na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné 

události, maximálně však 2 % z pojistné částky příslušející k provo-
zu nebo části provozu, k jehož přerušení došlo,

b) vynaložila na zmírnění následků již nastalé pojistné události, maxi-
málně však 2 % z pojistné částky příslušející k provozu nebo části 
provozu, k jehož přerušení došlo,

c) byla povinna vynaložit z  hygienických, ekologických či bezpeč-
nostních důvodů při odklízení pojistnou událostí poškozeného 
majetku nebo jeho zbytků včetně náhrady škody, kterou při této 
činnosti utrpěla, maximálně však 5 % z pojistné částky příslušející 
k provozu nebo části provozu, k jehož přerušení došlo.

Článek 6
Speciální výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje, pokud není v pojistné smlouvě výslovně ujed-
náno, na škody vzniklé:
a) vzlínáním, pronikáním, prosakováním nebo zvýšením hladiny pod-

zemní vody není -li však přímým důsledkem povodně či záplavy;
b) působením vlhkosti a plísní, vznikem prasklin, sesedáním, smršťo-

váním, roztažením nebo vydutím věci;
c) v důsledku vady konstrukce nebo materiálu;
d) v souvislosti s vynaložením variabilních nákladů;
e) následnými ztrátami všeho druhu (zejména pokuty, manka, pená-

le, ztráty z prodlení, ztráty trhu nebo kontraktu, nedodržení sjed-
naného výkonu, ztráty nebo poškození zjištěné poprvé při inven-
tuře);

f ) zatečením neuzavřenými vnějšími stavebními otvory a  v  souvis-
losti s tím, že pojištěná stavba měla odstraněnou, neúplnou nebo 
provizorně provedenou střešní krytinu (fólie,  apod.) nebo na ní 
byly prováděny stavební práce;
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g) v důsledku povodně, při které nebylo v místě pojištění, které není 
v pojistné smlouvě přesně specifikováno, dosaženo 10letého ma-
ximálního průtoku, tj. průtoku, který je dosažen nebo překročen 
průměrně jedenkrát za deset let (tzv. 10letá voda);

h) v důsledku povodně, záplavy na silnicích, mostech, cestách, opěr-
ných zdech, veřejném osvětlení a dopravním značením;

i) výbuchem, ke kterému došlo v  hlavních střelných zbraní nebo 
zbraňových systémech a  výbuchem v  zařízeních, ve kterých se 
energie výbuchu cíleně využívá;

j) implozí, ke které došlo v  přímém či nepřímém důsledku závady, 
chybné či nedostatečné funkce nebo nesprávné obsluhy jakého-
koliv technického zařízení (ventilů, měřících a  zabezpečovacích 
zařízení apod.);

k) v přímém či nepřímém důsledku jakéhokoliv nakládání či manipu-
lací s výbušninami nebo s jakýmikoliv věcmi, jež výbušninu obsa-
hují;

l) pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí, které jsou součástí po-
škozené věci;

m) odcizením věci loupežným přepadením při přepravě věci sloužící 
provozu pojištěného.

2. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění za zvětšení rozsahu 
škody způsobené:
a) vlivy a událostmi nesouvisejícími se vznikem pojistné události, od 

které se datuje počátek přerušení provozu;
b) úředně nařízenými omezeními pro obnovení provozu;
c) tím, že pojištěný nevyvíjí plné úsilí pro urychlenou obnovu provo-

zu, že včas nezajistil obnovu nebo opětovné pořízení poškozených 
nebo zničených věcí, sloužících k provozu nebo k tomu nezabez-
pečil včas dostatek finančních prostředků;

d) tím, že došlo k rekonstrukci zničených a poškozených věcí slouží-
cích provozu v širším rozsahu, než v jakém sloužily provozu v době 
uzavření pojistné smlouvy.

Článek 7
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Aerodynamickým třeskem tlaková vlna vznikající při pohybu letadla.
2. Dobou ručení maximální doba (časové období), po kterou pojistitel 

poskytne pojistné plnění za dobu přerušení nebo omezení provozu.
3. Dodatečně vynaloženými náklady vícenáklady dále specifikované 

v  pojistné smlouvě, které byly pojištěným vynaloženy v  souvislosti 
s odstraněním následků vzniklé škody.

4. Kouřem dým, který vychází náhle a mimo určení z topných, varných, 
sušicích a obdobných zařízení.

5. Krupobitím jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, 
hmotnosti a hustoty, vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou 
věc, přičemž dochází k jejímu poškození nebo zničení.

 Pojistnou 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 části budovy.

6. Nárazem vozidla přímé poškození nebo zničení předmětu pojištění, 
které bylo způsobeno silničním vozidlem, zvláštním vozidlem, histo-
rickým a sportovním vozidlem ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích.

7. Následnou újmou finanční ztráta, která vznikla v důsledku přerušení 
nebo omezení provozu, a se kterou je podle těchto DPP spojena po-
vinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění:
a) ušlý zisk, kterého by pojištěný dosáhl, pokud by nedošlo k přeruše-

ní provozu;
b) stálé náklady, které musí pojištěný bezpodmínečně vynakládat 

během trvání přerušení provozu.
8. Odcizením věcí krádeží vloupáním přivlastnění si pojištěné věci 

způsobem, při kterém pachatel překonal překážky nebo opatření 
chránící věc před odcizením a zmocnil se jí některým z dále uvede-
ných způsobů:
a) do místa pojištění se dostal tak, že jej otevřel nástroji, které nejsou 

určeny k jeho řádnému otevírání nebo jiným, avšak destruktivním 
způsobem překonal konstrukce (plášť, oplocení) ohraničující pro-
stor nebo

b) se skryl v místě pojištění a po jeho uzamčení se věci zmocnil a po 
krádeži byly zanechány průkazné stopy nebo

c) místo pojištění otevřel klíčem, jehož se zmocnil průkazně krádeží 
vloupáním nebo loupežným přepadením nebo

d) se do schránky nebo trezoru, jejichž obsah je pojištěn, dostal nebo 
je otevřel nástroji, které nejsou určeny k jejímu řádnému otevírá-
ní nebo schránku či trezor z místa pojištění odcizil způsobem, při 
kterém překonal překážky nebo opatření chránící věc před odcize-
ním.

9. Odcizením věcí loupežným přepadením přivlastnění si pojištěné 
věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému, jeho pracovníkovi nebo 
jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bezprostřední-
ho násilí.

10. Pádem letadla nebo sportovního létajícího zařízení náraz nebo zří-
cení letadla s posádkou, jeho části nebo jeho nákladu. Nárazem nebo 
zřícením letadla s posádkou se rozumí i případy, kdy letadlo odstarto-
valo, ale v důsledku události, která předcházela nárazu nebo zřícení, 
posádka letadlo opustila.

11. Pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí takový pohyb tělesa, který 
má znaky volného pádu tj. pádu, při kterém na těleso působí pouze 
gravitační síla.

12. Povodní zaplavení místa pojištění vodou, která se vylila z břehů vod-
ních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo 
byla způsobena náhlým a  neočekávaným zmenšením průtočného 
profilu toku. Pojistnou událostí z důvodu pojistného nebezpečí povo-
deň je takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo způ-
sobeno:
a) přímým působením vody z povodně na pojištěnou věc;
b) předměty unášenými vodou z povodně.

13. Požárem oheň v  podobě plamene, který vznikl mimo určené nebo 
obvyklé ohniště a vlastní silou se rozšířil na okolní předměty. Za požár 
se nepokládají škody způsobené ožehnutím, působením užitkového 
ohně nebo tepla, doutnáním s omezeným přístupem vzduchu, zkra-
tem v elektrickém vedení (zařízení), pokud se plamen vzniklý zkratem 
dále nerozšířil. Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebez-
pečí je i  poškození nebo zničení pojištěné věci zplodinami požáru 
nebo hašením nebo stržením při zdolávání požáru při odstraňování 
jeho následků.

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

15. Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin pohyb hornin z vyš-
ších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírod-
ních sil nebo v důsledku lidské činnosti při porušení podmínek rov-
nováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do 
centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo v důsledku lid-
ské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého 
terénu nebo změny základových poměrů staveb (např. promrzáním, 
sesycháním, podmáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu).

16. Stálými náklady takové náklady, které pojištěný musí bezpodmíneč-
ně vynaložit i v případě, že je jeho provozní činnost přerušena, nejdéle 
však za sjednanou dobu ručení. Za stále náklady se nepovažují splátky 
úvěrů, zisky a náklady, které nesouvisejí s výrobním, obchodním nebo 
průmyslovým provozem (například zisky z kapitálových, spekulačních 
či pozemkových obchodů) a dále finanční sankce, které je pojištěný 
povinen uhradit, pokud nesplní či poruší své závazky nebo jiné právní 
povinnosti.

17. Tíhou sněhu nebo námrazy destruktivní působení jejich nadměrné 
hmotnosti na střešní krytiny, nosné nebo ostatní konstrukce. Pojist-
nou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je takové poško-
zení nebo zničení pojištěné věci, které bylo způsobeno:
a) přímým působením tíhy sněhu a námrazy;
b) v příčinné souvislosti s tím, že tíha sněhu a námrazy poškodila část 

budovy.
18. Ušlým ziskem ušlý provozní zisk, kterého by pojištěný jinak dosáhl při 

nepřerušení provozu za pojištěnou dobu ručení na stávajících provoz-
ních zařízeních.

19. Úderem blesku přímý zásah blesku (atmosférického výboje) do po-
jištěné věci. Aby vzniklo právo na pojistné plnění, musí být místo pří-
mého zásahu do pojištěné věci nebo místo působení blesku na pojiš-
těnou věc spolehlivě zjištěno a prokázáno podle stop, které po sobě 
úder blesku zanechává.

20. Únikem kapaliny z technického zařízení:
a) voda unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží; vodovodní zaří-

zení je přivádějící a odvádějící potrubí vody s výjimkou dešťových 
svodů; nádrž je zčásti otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu 
vody nejméně 200 litrů;

b) kapalina nebo pára unikající z ústředního, etážového nebo dálko-
vého topení, médium solárních nebo chladivo klimatizačních sys-
témů;

c) hasicí médium vytékající ze samočinného hasicího zařízení.
 Pojistitel poskytne pojistné plnění za škody vzniklé působením unika-

jící kapaliny na předmět pojištění. Náklady vynaložené na odstranění 
příčin úniku kapaliny a opravu poškozených rozvodů a nádrží nejsou 
předmětem pojištění.

 Za pojistnou událost z  tohoto pojistného nebezpečí se nepovažuje 
voda unikající z otevřených kohoutů.

21. Variabilními náklady náklady, které pojištěný vynaložil na suroviny, 
pomocné a  provozní látky; náklady vynaložené na odebrané zboží, 
pokud se nejedná o náklady na udržování provozu nebo o poplatky 
za nezbytný odběr energie; daně a cla; dopravné, poštovné a nákla-
dy spojů; pojistné závislé na obratu; licenční a vynálezecké poplatky 
závislé na obratu; zisky a náklady nesouvisející s výrobním, obchod-
ním nebo průmyslovým provozem (např. z kapitálových spekulačních 
nebo pozemkových obchodů).

22. Vichřicí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje 
v místě pojištění rychlostí nejméně 75 km/hod (tj. 20,8 m/s).

 Nemůže -li být rychlost hmoty vzduchu v  místě pojištění spolehlivě 
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zjištěna, musí pojištěný prokázat, že v  okolí došlo k  poškození i  ji-
ných staveb v  bezvadném stavu, popř.  k  jiným průvodním znakům 
(např. lesní polomy apod.).

 Pojistnou 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 část budovy, stromy nebo jiné předměty na 

pojištěné věci;
c) v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila části staveb.

23. Výbuchem rozkladný pochod spojený s  uvolněním vysokého tlaku 
a  síly. Je doprovázen zvukovým rázem a  tlakovou vlnou s  ničivým, 
destruktivním účinkem na okolí. Obdobně jako výbuch se posuzují 
škody způsobené implozí (opak exploze).

24. Výbušninou chemické látky nebo směsi, schopné mimořádně rychlé 
exotermické reakce spojené s vývinem plynů o velkém objemu – vý-
buchu, např. třaskavina, trhavina, střelivina, pyrotechnická složka.

25. Využíváním výbušnin pro vlastní činnost práce vykonávané pojiš-
těným v rámci platných právních předpisů, při kterých je cíleně a vě-
domě využívána energie výbušniny s výjimkou použití zbraní a mu-

nice. Za vlastní činnost se nepovažuje obchodování nebo skladování 
výbušnin v majetku jiných osob.

26. Účelně vynaloženými náklady náklady, které pojištěný vynaložil na 
převedení výroby do jiného místa, na přepravu zaměstnanců a nákla-
dy na přepravu materiálů a výrobků.

27. Záplavou zaplavení místa pojištění:
a) vodou ze zaplavených územních celků bez přirozeného odtoku, 

způsobených atmosférickými srážkami, jejichž následkem je vy-
tvoření souvislé vodní hladiny;

b) přívaly vody způsobené deštěm nebo poruchou vodního díla.
28. Zemětřesením otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zem-

ské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně evropské makroseismické 
stupnice (EMS-98).

Článek 8
Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2016.


