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ČLÁNEK I Úvodní ustanovení

1  Všeobecné pojistné podmínky - zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu VPP ZPP 2014 (dále jen „VPP ZPP 2014“) navazují 
na Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen „VPP OC 2014“) a blíže vymezují práva a povinnosti účastníků 
pojištění živelního přerušení provozu 

2  Pojištění sjednané dle těchto VPP ZPP 2014 je pojištěním škodovým 
3  VPP ZPP 2014 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy 

ČLÁNEK II Pojistná nebezpečí, věcná škoda

1  Pojištění se sjednává pro případ přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody 
2  Za věcnou škodu se považuje poškození, zničení nebo pohřešování věci sloužící provozu pojištěného způsobené pojistným nebezpečím:

a) požár, výbuch nebo úder blesku,
b) náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho částí nebo jeho nákladu 

3  Pojištění lze dále sjednat pro případ finančních ztrát způsobených přerušením nebo omezením provozu z důvodu vzniku věcné škody 
na věci sloužící provozu pojištěného způsobené pojistným nebezpečím:
a) vichřice o rychlosti větru alespoň 75 km/hod  (dále jen „vichřice“),
b) krupobití,
c) sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina,
d) pád stromů, stožárů a  jiných předmětů, nejsou-li tyto předměty součástí poškozeného předmětu pojištění nebo téhož souboru 

jako poškozený předmět pojištění (dále jen „pád stromů, stožárů a jiných předmětů“),
e) zemětřesení o síle otřesů dosahujících alespoň 6  stupně makroseismické stupnice EMS 98 v místě pojištění (dále jen „zemětřesení“),
f) tíha sněhu nebo tíha námrazy,
g) náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna (aerodynamický třesk) 

4  Pojištění lze dále sjednat pro případ finančních ztrát způsobených přerušením nebo omezením provozu z důvodu vzniku věcné škody 
na věci sloužící provozu pojištěného způsobené pojistným nebezpečím povodeň nebo záplava 

5  Pojištění lze dále sjednat pro případ finančních ztrát způsobených přerušením nebo omezením provozu z důvodu vzniku věcné škody 
na věci sloužící provozu pojištěného způsobené pojistným nebezpečím vodovodní škoda 

6  Pojištění lze dále sjednat pro případ finančních ztrát způsobených přerušením nebo omezením provozu z důvodu vzniku věcné škody 
na věci sloužící provozu pojištěného způsobené pojistným nebezpečím odcizení a úmyslné poškození nebo zničení věci (vandalismus) 

7  Za věcnou škodu se také považuje poškození, zničení nebo pohřešování věci sloužící provozu pojištěného způsobené bouracími, 
záchrannými či odklízecími pracemi, pokud tyto práce byly realizovány v  důsledku pojistných nebezpečí, proti jejichž negativnímu 
působení bylo pojištění sjednáno 
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ČLÁNEK III Předmět pojištění

1  Pojištění se vztahuje na finanční ztráty, jimiž jsou:
a) ušlý zisk,
b) stálé náklady,

 není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak 
2  Bylo-li sjednáno pojištění stálých nákladů, vzniká oprávněné osobě právo na plnění také za vícenáklady 

ČLÁNEK IV Místo pojištění

1  Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě 

ČLÁNEK V Pojistná událost

1  Pojistnou událostí je vznik finanční ztráty pojištěnému v  důsledku přerušení nebo omezení činnosti provozu, uvedeného v  pojistné 
smlouvě, způsobeného věcnou škodou dle čl  II těchto VPP ZPP 2014, která nastala v místě pojištění 

ČLÁNEK VI Výluky z pojištění

1  Vedle výluk stanovených ve VPP OC 2014 se pojištění také nevztahuje na finanční ztráty vzniklé v důsledku:
a) chyby vzniklé programovým vybavením,
b) výbuchu v souvislosti s těžbou nebo prováděním stavebních prací nebo otřesy způsobenými dopravou,
c) nesprávné údržby, nekvalifikované obsluhy, opotřebení,
d) vady projektu nebo nedodržením technologického postupu,
e) odcizení věci sloužící provozu pojištěného podvodem, neoprávněným užíváním, zatajením nebo zpronevěrou,
f) poškození nebo zničení věci sloužící provozu pojištěného nebo její části jakýmkoliv znečištěním, zabarvením, kresbami, nápisy apod 

2  Pojištění se nevztahuje na finanční ztráty vzniklé v důsledku poškození nebo zničení věci sloužící provozu pojištěného nebo její části:
a) jakýmkoliv znečištěním, zabarvením, kresbami, nápisy apod ,
b) žhnutím (ožehnutí) a doutnáním s omezeným přístupem kyslíku, jakož i působení užitkového ohně a jeho tepla,
c) působením tepla při zkratu v elektrickém vedení (zařízení), pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil,
d) reakcí ve spalovacím prostoru motorů, v hlavních střelných zbraní a v jiných zařízeních, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě 

využívá,
e) v  souvislosti s  tím, že  stavba byla bez oken, dveří či s  odstraněnou, neúplnou nebo provizorně provedenou střešní krytinou 

(fólie apod ) nebo,
f) vniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot neuzavřenými okny nebo jinými otvory, pokud tyto otvory nevznikly působením vichřice,
g) vodou unikající z dešťových žlabů a svodů nacházejících se vně stavby,
h) vodou při mytí, sprchování nebo vodou stříkající z kropicích, mycích, zavlažovacích nebo obdobných zařízení,
i) působením normálních atmosférických podmínek, se kterými je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat 

3  Pojištění se dále nevztahuje na tyto náklady, které během přerušení nebo omezení provozu pojištěnému nevznikají:
a) výdaje za suroviny, materiál, technologickou energii a za odebrané zboží, pokud se nejedná o výdaje na udržování provozu,
b) odvodové a daňové povinnosti a vývozní cla,
c) odpisy hmotného a nehmotného majetku, který byl v důsledku věcné škody zničen nebo pohřešován,
d) dopravné, náklady spojů, pokud se nejedná o výdaje na udržování provozu,
e) pojistné závislé na obratu,
f) licenční a vynálezecké poplatky závislé na obratu,
g) zisky a  stálé náklady, které nesouvisejí s  výrobním, obchodním nebo průmyslovým provozem (např   z  kapitálových nebo 

pozemkových obchodů, z prodeje majetku, apod ),
h) majetkové sankce (např  penále, pokuty a náhrady škod), které je pojištěný povinen zaplatit v důsledku nesplnění, popř  porušení 

svých právních povinností 
4  Pojistitel není povinen plnit za zvětšení finančních ztrát způsobené:

a) vlivy a událostmi nesouvisejícími se vznikem věcné škody,
b) tím, že pojištěný nevyvinul plné úsilí pro urychlenou obnovu provozu, že nezajistil včas obnovu nebo opětovné pořízení zničených, 

poškozených, pohřešovaných nebo odcizených věcí sloužících provozu nebo k  tomu nezabezpečil včas dostatek finančních 
prostředků,

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

5  Za věcnou škodu se nepovažují škody spočívající v tom, že jsou zničeny, poškozeny, nebo pohřešovány věci zvláštní hodnoty, cennosti, 
záznamy zvukové, obrazové, datové a jiné, včetně softwarového vybavení, spisy a listiny všeho druhu 

ČLÁNEK VII Povinnosti pojištěného

1  Vedle povinností stanovených VPP OC 2014 je pojištěný dále povinen:
a) odchylně od VPP OC 2014 čl   III odst   2  oznámit pojistiteli neprodleně nejpozději do pěti dnů od vzniku škodné události, 

že škodná událost nastala,
b) při vzniku pojistné události informovat pojistitele o  jakýchkoliv úkonech, krocích či opatřeních zamýšlených pojištěným 

k  částečnému či úplnému nahrazení v  důsledku věcné škody přerušeného nebo omezeného provozu provozem náhradním 
realizovaným ekonomicky a  technicky možným způsobem (např   přesunem činnosti pojištěného do jiných výrobních prostor, 
nájmem náhradních srovnatelných výrobních prostor, strojů a zařízení, outsourcingem činnosti pojištěného, apod ) a při realizaci 
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náhradního provozu postupovat v souladu s pokyny pojistitele,
c) ukládat inventury, bilance a výsledky hospodaření za poslední předcházející dva hospodářské roky ve dvou vyhotoveních bezpečně 

a vzájemně odděleně na ochranu proti současnému zničení,
d) umožnit pojistiteli kontrolu hospodaření a plnění opatření vedoucích k urychlenému a úplnému obnovení provozu 

ČLÁNEK VIII Pojistná hodnota, hranice pojistného plnění

1  Pojistná hodnota je rozhodná pro stanovení pojistné částky 
2  Pojistnou hodnotou je zisk, který by pojištěný vytvořil, a stálé náklady, které by vynaložil v období hodnocení, kdyby k přerušení provozu 

nedošlo 
3  Pojistná částka je na návrh pojistníka stanovena v  pojistné smlouvě tak, aby odpovídala pojistné hodnotě, resp  její poměrné části 

odpovídající dohodnuté době ručení, uvedené v pojistné smlouvě 
4  Pojistné plnění pojistitele je omezeno horní hranicí pojistného plnění  Horní hranicí pojistného plnění je pojistná částka, není-li v pojistné 

smlouvě ujednáno jinak 

ČLÁNEK IX Pojistné plnění

1  Došlo-li k pojistné události, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel poskytl částku odpovídající výši finanční ztráty po dobu trvání 
přerušení nebo omezení provozu, nejdéle však za dobu ručení 

2  Pro určení výše finanční ztráty se vychází z rozdílu hospodaření pojištěného v období 12 měsíců bezprostředně předcházejících před 
vznikem pojistné události a v období hodnocení 

3  Pokud vznikla věcná škoda na celém provozu, jsou pro výpočet pojistného plnění pojistitelem posuzovány ušlý zisk i  stálé náklady 
související s celým provozem  V případě vzniku věcné škody jen na části provozu, jsou pro výpočet pojistného plnění pojistitelem brány 
v potaz pouze ušlý zisk a stálé náklady související s touto částí 

4  Vzniklo-li pojištěnému právo na plnění za vícenáklady, pojistitel poskytne pojistné plnění maximálně do limitu pojistného plnění ve výši 5% 
z pojistné částky sjednané pro předmět pojištění dle čl  III odst  1 těchto VPP ZPP 2014, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak 

5  Takto stanovený limit pojistného plnění za vícenáklady je horní hranicí úhrnu pojistných plnění pojišťovny za všechny pojistné události 
nastalé v průběhu jednoho pojistného roku nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, v průběhu pojistné doby 

6  Pojistné plnění za vícenáklady je hrazeno nad rámec pojistné částky sjednané pro předmět pojištění dle čl  III odst  1 těchto VPP ZPP 2014 
7  Vzniklo-li pojištěnému právo na plnění za ušlý zisk, kterým je ušlé nájemné, pojistitel poskytne plnění ve výši ušlého nájemného sníženého 

o částku na údržbu stavby  Částka na údržbu stavby se stanovuje ve výši 10 % ušlého nájemného  Oprávněná osoba má právo na plnění 
za ušlé nájemné po dobu trvání přerušení nebo omezení provozu, nejdéle však za dobu ručení 

8  Osoba, které vzniká právo na pojistné plnění, se na pojistném plnění podílí finanční částkou, která odpovídá pojistnému plnění za počet 
dní stanovený v pojistné smlouvě jako spoluúčast odčetná - časová  Nepřesáhne-li doba přerušení nebo omezení provozu sjednanou 
spoluúčast odčetnou - časovou, nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění  Není-li v  pojistné smlouvě ujednáno jinak, 
sjednává se spoluúčast odčetná - časová v délce 2 dnů 

9  Je-li v  době vzniku pojistné události pojistná částka nižší o  více jak 15 %, než  je pojistná hodnota předmětu pojištění, nastane 
podpojištění a pojistitel má právo snížit pojistné plnění ve stejném poměru, v  jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné 
hodnoty předmětu pojištění 

10  Součet pojistných plnění za ušlý zisk a  stálé náklady, snížených o  částky dohodnutých spoluúčastí, ze všech pojistných událostí 
nastalých v průběhu pojistného roku (je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, v průběhu pojistné doby) nesmí přesáhnout pojistnou částku 

ČLÁNEK X Zánik pojištění

1  Vedle důvodů uvedených ve VPP OC 2014 článku IV pojištění zaniká:
a) k datu, kdy byl provoz zrušen nebo byl před koncem pojistné doby zastaven,
b) k datu, kdy bylo rozhodnuto o úpadku pojištěného nebo k datu, kdy pojištěný vstoupil do likvidace 

ČLÁNEK XI Výklad pojmů

1  Cennostmi se rozumí:
a) peníze, tj  platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
b) ceniny, tj  např  platné poštovní známky, kolky, losy, telefonní karty, dálniční známky a další ceniny, které mohou být zpeněženy,
c) vkladní a šekové knížky a platební karty,
d) cenné papíry 

2  Doba ručení je časové období určené v pojistné smlouvě (v měsících), které se stanovuje na návrh pojistníka na obnovení přerušeného 
provozu do stavu před vznikem pojistné události  Je maximální dobou, za kterou pojistitel poskytuje pojistné plnění  Počítá se od data 
vzniku věcné škody, nejpozději však od okamžiku vzniku finanční ztráty  Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, sjednává se v délce 
12 měsíců 

3  Kouřem se rozumí:
a) náhlý únik kouře v důsledku poruchy zařízení v místě pojištění,
b) kouř v důsledku výbuchu mimo místo pojištění 

4  Krádeží vloupáním se rozumí přisvojení si věci sloužící provozu pojištěného, její části nebo jejího příslušenství tak, že se jí pachatel 
zmocnil překonáním zabezpečení místa pojištění jedním z dále uvedených způsobů:
a) do místa pojištění se dostal tak, že jej prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo jiným 

destruktivním způsobem,
b) místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo duplikátem, jehož se prokazatelně zmocnil krádeží vloupáním nebo loupežným 

přepadením,
c) do trezoru, jehož obsah je pojištěn, se dostal tak, že  jej prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k  jeho řádnému 
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otevírání nebo trezor otevřel originálním klíčem nebo duplikátem, jehož se prokazatelně zmocnil krádeží vloupáním nebo loupežným 
přepadením a zároveň se do místa pojištění, kde je trezor umístěn, dostal způsobem uvedeným pod písm  a) nebo b) tohoto bodu,

d) do místa pojištění se dostal jinak než je uvedeno pod písm  a) nebo b) tohoto bodu, přičemž existují trasologické stopy nebo jiné 
důkazy (např  záznamy z kamerového systému) potvrzující vniknutí pachatele 

5  Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, váhy a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na věc sloužící 
provozu pojištěného a tím dochází k jejímu poškození nebo zničení 

6  Lavinou se rozumí jev, kdy se masa sněhu, ledu nebo kamení uvede náhle po svazích do pohybu a řítí se do údolí 
7  Loupežným přepadením se rozumí přisvojení si věci sloužící provozu pojištěného, její části nebo jejího příslušenství tak, že pachatel 

použil proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci nebo jiné osobě jednající jménem pojištěného násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí 
8  Nadzvukovou vlnou se rozumí bezprostřední zničení nebo poškození věci sloužící provozu pojištěného způsobené tlakovou vlnou 

vyvolanou tělesem, letícím rychlostí vyšší, než je rychlost zvuku 
9  Nárazem vozidla se rozumí bezprostřední zničení nebo poškození věci sloužící provozu pojištěného způsobené silničním, zvláštním, 

historickým nebo kolejovým vozidlem 
10  Nesprávnou údržbou se rozumí nedodržování termínů pravidelné údržby nebo nedodržování postupů údržby předepsaných obecně 

závaznými právními předpisy nebo pokyny danými výrobcem 
11  Období hodnocení je časové období 12 měsíců bezprostředně předcházejících datu, kdy je dosaženo stejné úrovně provozu jako 

v době vzniku věcné škody 
12  Odcizením se rozumí krádež vloupáním nebo loupežné přepadení 
13  Pádem stromů, stožárů a jiných předmětů se rozumí zemskou gravitací vyvolaný volný pád stromů, stožárů a jiných předmětů  

Věcnou škodou je pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů jen tehdy, nejsou-li tyto předměty součástí poškozené věci sloužící provozu 
pojištěného nebo téhož souboru jako poškozená věc a  bylo-li poškození nebo zničení věci způsobeno v  příčinné souvislosti s  tím, 
že tento strom, stožár nebo jiný předmět poškodil dosud bezvadné části stavby 

14  Pilotovaným letícím tělesem se rozumí letadlo, vrtulník, vzducholoď, létající balón a sportovní létající zařízení (např  závěsný nebo 
padákový kluzák, ultralehký letoun nebo vrtulník, sportovní padák apod ) 

15  Pohřešováním věci sloužící provozu pojištěného se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s  touto věcí 
disponovat 

16  Poškozením věci se rozumí změna stavu věci sloužící provozu pojištěného, kterou lze objektivně odstranit opravou nebo taková 
změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je tato věc použitelná k původnímu účelu 

17  Povodní se rozumí zaplavení územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží nebo která břehy a hráze protrhla 
a nebo bylo zaplavení způsobeno náhlým a náhodným zmenšením průtočného profilu vodního toku 

18  Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se 
vlastní silou nebo pachatelem  Pojištění sjednané pro případ vzniku tohoto pojistného nebezpečí se vztahuje i  na škody způsobené 
hasební látkou použitou při zásahu proti požáru a škody způsobené zplodinami hoření při požáru 

19  Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí pohyb hornin svahu z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází 
působením přírodních a klimatických vlivů  Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku přírodních sil 
např  promrzáním, sesycháním, podmáčením nebo v důsledku lidské činnosti (např  průmyslovým nebo stavebním provozem, otřesy 
způsobené dopravou) 

20  Stálými náklady se rozumí náklady pojištěného, které musí pojištěný bezpodmínečně vynakládat během doby trvání přerušení nebo 
omezení provozu, aby bylo možné následně co nejdříve obnovit postižený provoz v původním rozsahu, nejdéle však za dobu ručení  
Stálé náklady se nahrazují pouze tehdy, pokud by je pojištěný vynaložil i kdyby k přerušení nebo omezení provozu nedošlo 

21  Stavba je definována následujícím technickým a současně právním vymezením:
a) technické vymezení pojmu stavba: stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, 

bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání  
Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání  Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci 
stavby  Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu 

b) právní vymezení pojmu stavba: stavbou se rozumí stavba, která je samostatnou nemovitou věcí, stavba zřízená na pozemku a jiné 
zařízení jako součást pozemku nebo stavba jako součást práva stavby 

22  Tíhou sněhu nebo tíha námrazy se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné a ostatní konstrukce 
budov  Za nadměrnou se považuje taková tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje  Za škody 
způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se také považuje prosakování vody z tajícího sněhu nebo námrazy za podmínky, že současně 
došlo k poškození nebo zničení střešní krytiny, nosných a ostatních konstrukcí budov tíhou sněhu nebo námrazy 

23  Úderem blesku se rozumí bezprostřední přechod blesku na věc sloužící provozu pojištěného, při němž proud blesku zcela nebo z části 
procházel touto věcí a zanechal tepelně mechanické stopy na ní nebo na stavbě, pokud se v ní v době vzniku pojistné události tato věc 
sloužící provozu pojištěného nacházela 

24  Ušlým ziskem se rozumí zisk vzniklý z  realizace výrobní, obchodní, případně jiné činnosti, kterého by pojištěný dosáhl za dobu 
nepřerušení nebo neomezení provozu, nejdéle však za dobu ručení, pokud by k přerušení nebo omezení provozu nedošlo 

25  Věcmi zvláštní hodnoty se rozumí:
a) věci umělecké hodnoty, kterými se rozumí obrazy a jiná výtvarná díla, předměty ze značkového skla nebo značkového porcelánu 

a  jiných materiálů, ručně vázané koberce, gobelíny, tapiserie a  jiné umělecké předměty, jejichž cena je dána nejen výrobními 
náklady, ale též uměleckou kvalitou nebo autorem díla, případně mají charakter unikátu,

b) věci historické hodnoty, kterými se rozumí věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii nebo historickým osobnostem,
c) starožitnosti, kterými se rozumí věci zpravidla starší 100 let, které mají značnou uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu 

vzhledem ke svému původu a stáří,
d) sbírka, kterou se rozumí soubor věcí stejného charakteru a sběratelského zájmu, přičemž součet hodnot jednotlivých věcí tvořících 

sbírku je nižší než hodnota sbírky jako celku,
e) výrobky z  drahých kovů a  jiných materiálů, které vzhledem ke své relativně malé velikosti a  nízké váze mají velkou cenu, 

tj  např  klenoty, drahé kameny, perly 
26  Vícenáklady se rozumí zvýšené náklady na náhradní zajištění provozu účelně vynaložené pojištěným, nikoliv na obnovení v důsledku 

věcné škody přerušeného nebo omezeného provozu, ale na částečné či úplné nahrazení v důsledku věcné škody přerušeného nebo 
omezeného provozu provozem náhradním realizovaným ekonomicky a technicky nejefektivnějším možným způsobem (např  přesunem 
činnosti pojištěného do jiných jeho výrobních prostor, nájmem náhradních srovnatelných výrobních prostor, strojů a  zařízení, 



strana 5/5
VPP ZPP 2014

outsourcingem činnosti pojištěného, apod ) nejdéle však za dobu ručení  Jedná se zejména o tyto náklady:
a) na pronájem náhradních prostor nebo případný rozdíl mezi náklady vynaloženými pojištěným jako nájemcem prostor v  místě 

pojištění na pronájem náhradních prostor za předpokladu, že se jedná o náklady na trhu obvyklé,
b) za nájem za náhradní stroje a zařízení,
c) za dopravu zařízení a materiálu do náhradních prostor,
d) které jsou dále účelně vynakládány na realizaci pojištěné činnosti po dobu přerušení nebo omezení provozu např  telefony, zvýšené 

náklady na ostrahu a vrátné, úklid prostor, na informování klientů 
27  Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí nejméně 20,8 m/s  (75 km/hod)  Není-li tato 

rychlost pro místo vzniku pojistné události zjistitelná, musí pojištěný prokázat, že pohyb vzduchu způsobil v okolí místa pojištění škody 
na řádně udržovaných budovách nebo na shodně odolných jiných věcech nebo že škoda při bezvadném stavu budovy nebo jiné stavby, 
v níž se nacházejí věci, mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice 

 Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je takové poškození nebo zničení věci sloužící provozu pojištěného, které bylo 
způsobeno:
a) přímým působením vichřice,
b) tím, že vichřice strhla části budovy, stromy nebo jiné předměty na věci sloužící provozu pojištěného 

28  Vodovodní škodou se rozumí poškození nebo zničení věci sloužící provozu pojištěného způsobené únikem vody nebo kapaliny:
a) uvnitř stavby z  pevně a  řádně instalovaných vodovodních nebo kanalizačních potrubí, topných, klimatizačních nebo hasicích 

systémů, včetně připojených sanitárních zařízení nebo armatur nebo zařízení připojených na tyto systémy,
b) z vnitřních potrubí určených pro odvod dešťové vody,
c) z nádrží o objem větším než 60 l,
d) unikající z vodovodních, teplovodních, horkovodních, parovodních nebo kanalizačních řadů nebo přípojek na ně 

29  Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly, spočívající v  rozpínavosti plynů nebo par  Za výbuch tlakové nádoby (kotle, 
potrubí apod ) se stlačeným plynem nebo párou se považuje roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku 
mezi vnějškem a vnitřkem nádoby  Výbuchem je i prudké vyrovnání podtlaku (imploze) 

30  Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy z  jiných příčin než z důvodu povodně, která po určitou dobu stojí nebo proudí 
v místě pojištění 

31  Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují v místě pojištění alespoň 6  
stupně podle makroseismické stupnice EMS-98, charakterizující účinky zemětřesení (trhliny ve zdech, poškození komínů, posunutí se 
i větších předmětů apod ) 

ČLÁNEK XII Závěrečná ustanovení

1  Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od VPP ZPP 2014, pokud to VPP ZPP 2014 výslovně 
nezakazují 

2  Tyto VPP ZPP 2014 nabývají účinnosti dne 1  ledna 2014 
 



 



 



 


