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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Je-li tak sjednáno v pojistné smlouvě, pojištění proti terorismu a sabotáži podle DSUPT-A P 1/16 nebo pojištění proti nepokojům, 
stávkám, občanským nepokojům, úmyslnému poškození, terorismu a sabotáži podle DSUPT-B P 1/16 (obě dále jen pojištění) se 
rozšiřuje o pojištění škody hrubého zisku vzniklé nutným přerušením provozu (dále jen připojištění ztráty hrubého zisku).

2. Připojištění ztráty hrubého zisku se řídí pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami, doplňkovými smluvními ujednáními pro sjednané 
pojištění včetně všech podmínek, omezení anebo výluk z pojištění a dále ujednáními této doložky.

Článek 2
Předmět připojištění, pojistná nebezpečí

1. Připojištění ztráty hrubého zisku se vztahuje na škodu vzniklou nutným přerušením provozu v důsledku pojistné události na 
pojištěném majetku, tj. přímím fyzickým poškozením, zničením nebo ztrátou majetku podle podmínek sjednaného pojištění.

2. Pokud v důsledku pojistné události podle podmínek sjednaného pojištění dojde k přerušení provozu, poskytne pojistitel pojistné 
plnění za prokazatelnou ztrátu hrubého zisku pojištěného vzniklou v důsledku tohoto přerušení provozu v podobě poklesu obratu  
a zvýšení provozních nákladů, a to v rozsahu, za podmínek a ve výši takto:
a) poklesu obratu, tj. částky, která je součinem míry hrubého zisku a částky, o kterou poklesne obrat během doby ručení  

v důsledku pojistné události na pojištěném majetku oproti běžnému obratu;
b) zvýšení provozních nákladů, tj. dodatečných nákladů nezbytně a účelně vynaložených výlučně za účelem zabránění nebo 

omezení poklesu obratu podle písm. a) tohoto bodu, ke kterému by došlo během doby ručení v důsledku pojistné události na 
pojištěném majetku, pokud by tyto náklady nebyly vynaloženy, avšak maximálně do výše součinu míry hrubého zisku a částky 
poklesu obratu, kterému má být vynaložením těchto nákladů zabráněno;

c) dodatečné zvýšení provozních nákladů, tj. dodatečných nákladů, nad rámec nákladů podle písm. b) tohoto bodu v souvislosti 
se zvýšením provozních nákladů, nezbytně a účelně vynaložených výlučně za účelem zabránění nebo omezení poklesu obratu 
podle písm. a) tohoto bodu, ke kterému by došlo během doby ručení v důsledku pojistné události na pojištěném majetku, pokud 
by tyto náklady nebyly vynaloženy, nebo na obnovení či udržení obvyklého provozu;
avšak po odečtení veškerých úspor dosažených během doby ručení na fixních nákladech, které budou v důsledku pojistné 
události na pojištěném majetku nižší nebo nebudou hrazeny vůbec.
Pojistitel však poskytne pojistné plnění maximálně do výše pojistné částky, respektive limitu pojistného plnění sjednaného  
v pojistné smlouvě.

3. Pokud však bude pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě nižší než částka stanovená jako součin míry hrubého zisku a ročního 
obratu, bude pojistné plnění úměrně sníženo.

4. Pokud nebudou do částky uvedené v pojistné smlouvě zahrnuty veškeré fixní náklady provozu, bude při stanovení částky zvýšení 
provozních nákladů podle bodu 2, písm. b) zohledněna pouze taková část zvýšení provozních nákladů, která odpovídá poměru 
součtu hrubého zisku a fixních nákladů uvedených v pojistné smlouvě k součtu čistého zisku a veškerých fixních nákladů 
provozu.
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5. Pokud bude v průběhu doby ručení prodáváno zboží nebo budou poskytovány služby mimo místo pojištění pojištěným nebo jinými 
osobami na účet pojištěného, budou příjmy za takové zboží nebo služby, na kterých úhradu vznikl nárok, zahrnuty do obratu  
v průběhu doby ručení.

6. Je-li pojištěný plátcem daně z přidané hodnoty, všechny, v této doložce uvedené, částky a hodnoty jsou bez daně z přidané hodnoty

Článek 3
Podmínky připojištění

1. Přímé fyzické poškození, zničení nebo ztráta
Pojistné plnění z tohoto připojištění ztráty hrubého zisku bude poskytnuto pouze za podmínky, že pojistitel uhradil pojistné plnění ze 
sjednaného pojištění nebo svou povinnost toto pojistné plnění uhradit uznal, a pokud se na takové přímé fyzické poškození, zničení 
nebo ztrátu majetku, které bylo příčinou nezbytného přerušení provozu, vztahuje sjednané pojištění.
Tato podmínka nemusí být splněna v případě, že pojistné plnění ze sjednaného pojištění nebylo poskytnuto nebo povinnost jej 
poskytnout nebyla uznána pouze z důvodu, že na přímé fyzické poškození, zničení nebo ztrátu majetku se do výše uvedené  
v pojistné smlouvě vztahuje spoluúčast.

2. Deklarované hodnoty, podpojištění
Pojistné za toto připojištění přerušení provozu bylo stanoveno i na základě jednotlivých deklarovaných hodnot na počátku pojištění 
uvedených v pojistné smlouvě a odsouhlasených pojistitelem.

3. Náležitá péče
Pojistník a pojištěný musí postupovat s náležitou a odbornou péčí a provést (nebo poskytnout potřebnou součinnost) všechna 
opatření, která po něm lze rozumně požadovat, za účelem zabránění vzniku nebo minimalizace jakéhokoliv přerušení nebo 
zasahování do provozu, jiné škody či újmy, a to přemístěním provozu nebo jinými prostředky.

Článek 4
Speciální výluky z připojištění

1. Připojištění ztráty hrubého zisku se nevztahuje na:
a) zvýšení škody v důsledku bránění nebo jakéhokoliv zásahu proti obnově, opravě nebo náhradě pojištěného majetku, případně 

obnovení nebo pokračování provozu stávkujícími nebo jakýmikoliv jinými osobami;
b) zvýšení škody v důsledku zrušení, přerušení nebo ukončení jakéhokoliv nájmu, pachtu, licence, smlouvy nebo objednávky;
c) zvýšení škody v důsledku výkonu nařízení jakéhokoliv orgánu veřejné moci, zákonodárné, výkonné či soudní moci nebo na 

základě nařízení či právního předpisu upravujícího použití, stavbu, rekonstrukci, opravu nebo demolici jakéhokoliv pojištěného 
majetku specifikovaného v pojistné smlouvě;

d) ztráta trhu nebo tržního podílu nebo jakékoliv následné škody.

Článek 5
Výklad pojmů

 1. Hrubý zisk
Částka vzniklá součtem čistého zisku a fixních nákladů uvedených v pojistné smlouvě, nebo není-li čistý zisk, částka fixních nákladů 
uvedených v pojistné smlouvě snížena o čistou provozní ztrátu v poměrné výši v jaké je poměr částky fixních nákladů uvedených  
v pojistné smlouvě k veškerým fixním nákladům provozu.

 2. Provoz
Provozem se rozumí podnikatelská činnost pojištěného v rozsahu uvedeném v pojistné smlouvě vykonávanou oprávněně  
a v souladu s právními předpisy.

 
3. Fixní náklady

Fixní, resp. stálé náklady v rozsahu uvedeném v pojistné smlouvě. Jedná se o náklady, které se v případě škodní události nemění, 
můžou pokračovat, ale jsou snížené (např. dodávky energií).

4. Obrat
Obratem se rozumí příjmy za prodané a doručené zboží nebo za poskytnuté služby v průběhu provozu v místě pojištění, na jejíž 
úhradu vznikne pojištěnému nárok.
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5. Doba ručení
Dobou ručení se rozumí doba, která začíná dnem vzniku škodní události podle podmínek pojištění a končí nejpozději posledním 
dnem období uvedeného v pojistné smlouvě jako doba ručení, a během které byly v důsledku pojistné události ovlivněny provozní 
výsledky.

7. Míra hrubého zisku
Mírou hrubého zisku se rozumí podíl hrubého zisku na obratu během účetního období bezprostředně předcházejícímu účetnímu 
období, ve kterém vznikla pojistná událost; výsledná částka bude podle nutnosti upravena tak, aby odrážela vývoj, okolnosti  
a změny provozu a to buď před vznikem, nebo po vzniku pojistné události nebo v případě, kdyby k pojistné události nedošlo,  
a aby takto upravená částka s maximální přesností, kterou lze rozumně očekávat, odpovídala výsledkům, kterých by bylo dosaženo  
v příslušném období po vzniku pojistné události, kdyby k pojistné události nedošlo.

8. Roční obrat
Ročním obratem se rozumí obrat v průběhu dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku pojistné události; výsledná 
částka bude podle nutnosti upravena tak, aby odrážela vývoj, okolnosti a změny provozu a to buď před vznikem, nebo po vzniku 
pojistné události nebo v případě, kdyby k pojistné události nedošlo, a aby takto upravená částka s maximální přesností, kterou 
lze rozumně očekávat, odpovídala výsledkům, kterých by bylo dosaženo v příslušném období po vzniku pojistné události, kdyby  
k pojistné události nedošlo.

9. Běžný obrat
Běžným obratem se rozumí obrat za takové období v průběhu dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku pojistné 
události, které odpovídá délce doby ručení; výsledná částka bude podle nutnosti upravena tak, aby odrážela vývoj, okolnosti  
a změny provozu a to buď před vznikem, nebo po vzniku pojistné události nebo v případě, kdyby k pojistné události nedošlo,  
a aby takto upravená částka s maximální přesností, kterou lze rozumně očekávat, odpovídala výsledkům, kterých by bylo dosaženo  
v příslušném období po vzniku pojistné události, kdyby k pojistné události nedošlo.

6. Obvyklé
Podmínky, které by existovaly, pokud by nedošlo k pojistné události.

Článek 6
Závěrečné ustanovení

Tato Doložka DPT004 nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2016.
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