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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu poškozením 
nebo zničením stroje a elektroniky, které sjednává Česká podnikatel‑
ská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí 
pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro po‑
jištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM), Doplňkovými pojistnými 
podmínkami pro pojištění strojů a elektroniky DPPSE MP 1/16 (dále 
jen DPPSE), těmito Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění 
přerušení nebo omezení provozu poškozením nebo zničením stroje 
a elektroniky ZPPŠST MP 1/16 (dále jen ZPPŠST) a příslušnými ustano‑
veními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Pojištění přerušení nebo omezení provozu poškozením nebo zniče‑
ním stroje a elektroniky je pojištěním škodovým.

Článek 2
Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění je následná finanční újma specifikovaná v pojist‑
né smlouvě, vzniklá přerušením nebo omezením provozu v důsledku 
pojistné události na majetku pojištěném v  rozsahu DPPSE (dále jen 
pojištěný majetek).

2. Jeli 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

Pojištění se vztahuje na následnou finanční újmu vzniklou přerušením 
nebo omezením provozu v důsledku poškození nebo zničení pojištěného 
majetku jakoukoliv událostí, ze které vzniklo pojištěnému právo na pojist‑
né plnění dle DPPSE, a která není dále těmito ZPPŠST vyloučena.

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. 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).

2. 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.

3. 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.

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

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

6. Mělo ‑li porušení povinností uvedených ve VPPM, v  DPPSE nebo 
v těchto ZPPŠST 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 pojistitelovi povinnosti plnit.

7. 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 na škody vzniklé:
a) v souvislosti s vynaložením variabilních nákladů;
b) následnou finanční újmou vzniklou přerušením nebo omezením 

provozu v  důsledku věcné škody na mobilním stroji, mobilním 
strojním zařízení, mobilním elektronickém zařízení a  na ručním 
elektrickém nářadí.

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. Dobou ručení maximální doba (časové období), po kterou pojistitel 

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

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

3. Následnou újmou finanční ztráta, která vznikla v důsledku přerušení 
nebo omezení provozu, a se kterou je podle těchto ZPPŠST spojena 
povinnost 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.
4. Stálými náklady takové náklady, které pojištěný musí bezpodmínečně 

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 průmy‑
slovým provozem (například zisky z  kapitálových, spekulačních či po‑
zemkových obchodů) a dále finanční sankce, které je pojištěný povinen 
uhradit, pokud nesplní či poruší své závazky nebo jiné právní povinnosti.

5. Účelně vynaloženými náklady nutné vícenáklady na expresní do‑
dávky a  náklady na znovupořízení dat nutných pro základní funkci 
předmětu pojištění.

6. Ušlým ziskem ušlý provozní zisk, kterého by pojištěný jinak dosáhl při 
nepřerušení provozu za pojištěnou dobu ručení na stávajících provoz‑
ních zařízení.

7. 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).

Článek 8
Závěrečné ustanovení

Tyto Zvláštní pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 15. června 2016.

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
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