
ČLÁNEK I
Úvodní ustanovení

1. Všeobecné pojistné podmínky – zvláštní část Živelní pojištění
(dále jen „VPP Z 2007“) navazují na Všeobecné pojistné podmínky
– obecná část (dále jen „VPP OC 2005“) a blíže vymezují práva 
a povinnosti účastníků živelního pojištění.

2. Pojištění sjednané dle VPP Z 2007 je pojištěním škodovým.
3. VPP Z 2007 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

ČLÁNEK II
Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

1. Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení
předmětu pojištění nahodilou událostí způsobenou pojistným
nebezpečím: 
a) požár,
b) výbuch, 
c) úder blesku,
d) náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho částí

nebo jeho nákladu.
2. Pojištění lze dále sjednat pro případ poškození nebo zničení

předmětu pojištění nahodilou událostí způsobenou pojistným
nebezpečím:
a) vichřice,
b) krupobití,
c) sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, pokud k nim nedošlo

v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem,
d) lavina,
e) pád stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí

poškozeného nebo zničeného předmětu pojištění,
f) zemětřesení,
g) tíha sněhu nebo námrazy,
h) náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna (aerodynamický třesk).

3. Pojištění lze dále sjednat pro případ poškození nebo zničení
předmětu pojištění nahodilou událostí způsobenou pojistným
nebezpečím záplava nebo povodeň.

4. Pojištění lze dále sjednat pro případ poškození nebo zničení
předmětu pojištění nahodilou událostí způsobenou pojistným
nebezpečím vodovodní škoda. 

ČLÁNEK III
Předmět pojištění

1. Pojištění se vztahuje na: 
a) věci nemovité,
b) věci movité, vyjma zásob, cenností a věcí uvedených v odst. 2.

tohoto článku,
c) zásoby, vyjma cenností a věcí uvedených v odst. 2. tohoto

článku,
d) cennosti, 
(dále také „věci“), jejichž vlastníkem je pojistník nebo pojištěný
uvedený v pojistné smlouvě a které jsou jednotlivě uvedeny 
v pojistné smlouvě nebo jsou součástí v pojistné smlouvě
vymezeného souboru věcí.

2. Je-li ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahuje i na:
a) doklady, rukopisy, plány, projekty a obchodní knihy 

v hodnotě papírenského zboží, včetně nákladů 
na administrativní práci spojenou s jejich znovuzřízením 
(z kopií apod.), tj. nikoliv v hodnotě, kterou pro pojištěného
svým obsahem představují,

b) záznamy počítačových systémů v hodnotě nosičů dat, včetně
nákladů na administrativní práci a provoz počítače
nezbytných na reprodukci těchto záznamů (s vyloučením
jakýchkoliv nákladů na získání informací, které jsou 
na nosičích zaznamenány), tj. nikoliv v hodnotě informací,
kterou pro pojištěného svým obsahem představují, 

c) vzorky, názorné modely, prototypy a předměty na výstavě,
d) věci zvláštní umělecké hodnoty nebo zvláštní historické

hodnoty, starožitnosti, sbírky, zbraně a střelivo, 
e) stavby, které ještě nelze v souladu s obecně závaznými

právními předpisy užívat a stavby ve zkušebním provozu, 
a na věci, které se nacházejí v těchto stavbách,

f) na oplocení, pozemní komunikace a zpevněné plochy, 
g) vozidla určená k provozu na pozemních komunikacích 

(ve smyslu obecně závazných právních předpisů), která jsou
vedena jako zásoby,

(dále také „věci“), jejichž vlastníkem je pojistník nebo pojištěný
uvedený v pojistné smlouvě a které jsou jednotlivě uvedeny 
v pojistné smlouvě nebo jsou součástí v pojistné smlouvě
vymezeného souboru věcí.

3. Pojištění se nevztahuje na:
a) autorská a jiná nehmotná práva majetkového charakteru,
b) cenné papíry,
c) úhradu hodnoty vlastní ztracené vody z vodovodů nebo

studní, plynu a ostatních energií,
d) úhradu hodnoty vlastní provozní kapaliny z topných 

a solárních systémů, která nevznikla v souvislosti s pojištěným
pojistným nebezpečím,

e) porosty a pozemky,
f) zvířata,
g) vozidla určená k provozu na pozemních komunikacích 

(ve smyslu obecně závazných právních předpisů), která
nejsou vedena jako zásoby,

h) přepravované věci.
4. Soubor věcí tvoří věci, které mají podobný nebo stejný charakter.

Je-li pojištěn soubor věcí, pojištění se vztahuje na všechny věci,
které k souboru náleží k datu vzniku pojistné události.

5. Je-li ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahuje i na cizí
věci (pojištění cizího pojistného rizika), které pojistník nebo
pojištěný uvedený v pojistné smlouvě po právu užívá nebo je
převzal od fyzické nebo právnické osoby na základě smlouvy 
s vlastníkem věci.

ČLÁNEK IV
Místo pojištění

1. Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě. 
2. Cennosti musí být uloženy pouze v budově nacházející se 

na místě pojištění.
3. Místem pojištění je dále místo, na které byl předmět pojištění 

v důsledku bezprostředně hrozící nebo vzniklé pojistné události
přemístěn.

ČLÁNEK V
Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je poškození nebo zničení předmětu pojištění
způsobené některým pojistným nebezpečím dle článku II těchto
VPP Z 2007 uvedeným a vybraným v pojistné smlouvě, které
nastalo v místě pojištění.
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2. Pojistnou událostí je také pohřešování předmětu pojištění 
v příčinné souvislosti s pojistnou událostí vzniklou v místě
pojištění a způsobenou některým pojistným nebezpečím
uvedeným a vybraným v pojistné smlouvě. 

3. Pojistnou událostí je dále poškození nebo zničení předmětu
pojištění v místě pojištění, které nastalo jako bezprostřední
následek poškození nebo zničení udržovaných a funkčních částí
budovy, v níž se předmět pojištění nacházel, působením
některého z pojistných nebezpečí uvedených a vybraných 
v pojistné smlouvě. 

ČLÁNEK VI
Výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:
a) v důsledku válečných událostí, vzpour, povstání nebo jiných

násilných nepokojů, teroristických aktů, stávek nebo zásahem
veřejné moci a v příčinné souvislosti s nimi, 

b) jadernou energií, zářením všeho druhu a radioaktivní
kontaminací,

c) výbuchem v souvislosti s těžbou nebo prováděním
stavebních prací nebo otřesy způsobenými dopravou,

d) opotřebením, vadami projektu, nedodržením
technologických postupů výstavby nebo montáže nebo
nesprávnou údržbou, 

e) atmosférickými srážkami, působením vlhkosti, houby nebo
plísní, dešťovou vodou z dešťových svodů a žlabů, vodou při
mytí, nejsou-li důsledkem pojištěného pojistného nebezpečí,  

f) pronikáním spodní vody nebo vystoupnutím kapalin 
z kanalizačního a odpadního potrubí kromě případů, kdy ke
škodě došlo v příčinné souvislosti s pojistným nebezpečím
záplava nebo povodeň a pojištění bylo sjednáno pro případy
těchto pojistných nebezpečí dle článku II odst. 3.,

g) proniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot nenáležitě
uzavřenými okny, dveřmi nebo ostatními otvory 
a netěstnostmi, ledaže by tyto otvory a netěsnosti vznikly 
v důsledku pojistné události,

h) tíhou sněhu nebo námrazy na věcech uložených na pozemku
(volném prostranství), nebo jestliže škoda nastala přímo nebo
nepřímo v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak
poškozených střešních a ostatních konstrukcí,

i) záplavou nebo povodní na vodních dílech nebo na věcech 
v těchto vodních dílech umístěných.

ČLÁNEK VII
Povinnosti pojištěného

1. Vedle povinností stanovených VPP OC 2005 je pojištěný dále
povinen:
a) udržovat předmět pojištění v dobrém technickém stavu,

dodržovat technické normy a pokyny výrobce nebo
dodavatele vztahující se na provoz a údržbu předmětu
pojištění,

b) vést o předmětu pojištění průkaznou dokumentaci,
c) předměty pojištění (vyjma nábytku a podlahových krytin)

poškoditelné vodou v místnostech, ve kterých se podlaha
nachází pod úrovní okolního terénu, umístit minimálně 
12 cm nad nejvyšším bodem podlahy, jinak pojistitel 
v případě vzniku pojistné události způsobené na těchto
předmětech pojistnými nebezpečími záplava, povodeň nebo
vodovodní škoda, sníží pojistné plnění úměrně k míře tohoto
vlivu na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení
jejich následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného
plnění,

d) u budov pojištěných pro případ vzniku pojistné události
způsobené pojistným nebezpečím vodovodní škoda provádět
kontroly a opatření proti zamrznutí systémů pro rozvod vody
a tepla.

ČLÁNEK VIII
Pojistná hodnota, hranice pojistného plnění

1. Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může

v důsledku pojistné události na předmětu pojištění nastat, a je
rozhodná pro stanovení výše pojistné částky.

2. Pojistnou hodnotou věcí nemovitých je:
a) nová cena, tj. částka, kterou je třeba vynaložit k vybudování

novostavby srovnatelného druhu, rozsahu, kvality a užitné
hodnoty v daném místě, včetně nákladů na zpracování
projektové dokumentace a úpravy staveniště. Nová cena je
pojistnou hodnotou vždy, není-li v pojistné smlouvě
ujednáno jinak,

b) časová cena, tj. částka, která se stanoví z nové ceny věci,
přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jinému
znehodnocení nebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její
opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

3. Pojistná hodnota věcí vyjma věcí nemovitých je:
a) nová cena, tj. částka, kterou je třeba vynaložit na znovuzřízení

věci srovnatelného druhu, kvality a užitné hodnoty. Nová
cena je pojistnou hodnotou vždy, není-li v pojistné smlouvě
ujednáno jinak,

b) časová cena, tj. částka, která se stanoví z nové ceny věci,
přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jinému
znehodnocení nebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její
opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

4. Pojistné plnění je omezeno horní hranicí pojistného plnění. Horní
hranicí pojistného plnění je pojistná částka pokud se nejedná 
o pojištění prvního rizika. 

5. Pojistná částka je na návrh pojistníka stanovena tak, aby
odpovídala pojistné hodnotě předmětu pojištění v době uzavření
pojistné smlouvy. 

6. Limit pojistného plnění je horní hranicí pojistného plnění při
pojištění prvního rizika. Pojištěním prvního rizika se rozumí
případ, kdy nelze určit pojistnou hodnotu v době sjednání
pojištění nebo případ, kdy se pojištění vztahuje pouze na část
pojistné hodnoty předmětu pojištění (zlomkové pojištění). 

ČLÁNEK IX
Pojistné plnění 

1. Pokud byl předmět pojištění zničen nebo je-li pohřešován, vzniká
oprávněné osobě právo, není-li dále ujednáno jinak, aby jí
pojistitel poskytl:
a) při pojištění na novou cenu částku odpovídající přiměřeným

nákladům na znovuzřízení stejné nebo srovnatelné nové věci
sníženou o cenu využitelných zbytků,

b) při pojištění na časovou cenu částku odpovídající přiměřeným
nákladům na znovuzřízení stejné nebo srovnatelné nové věci
sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného
znehodnocení s přihlédnutím k případnému zhodnocení 
z doby bezprostředně před vznikem pojistné události 
a sníženou o cenu využitelných zbytků.

2. Pokud byl předmět pojištění poškozen, vzniká oprávněné osobě
právo, není-li dále ujednáno jinak, aby jí pojistitel poskytl:
a) při pojištění na novou cenu částku odpovídající přiměřeným

nákladům na opravu poškozené věci sníženou o cenu
využitelných zbytků nahrazovaných částí,

b) při pojištění na časovou cenu částku odpovídající
přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci sníženou 
o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného
znehodnocení s přihlédnutím k případnému zhodnocení
nahrazovaných částí z doby bezprostředně před vznikem
pojistné události a sníženou o cenu využitelných zbytků
nahrazovaných částí. 

Pojistné plnění stanovené podle odst. 2. tohoto článku nesmí
převýšit částku stanovenou podle odst. 1. tohoto článku.

3. Pokud byl poškozen, zničen nebo je-li pohřešován předmět
pojištění, pro který bylo sjednáno pojištění na novou cenu, 
a jeho opotřebení nebo jiné znehodnocení s přihlédnutím 
k případnému zhodnocení přesáhlo v době bezprostředně před
vznikem pojistné události 70 %, vyplatí pojistitel pojistné plnění
stanovené podle odst. 1. nebo 2. tohoto článku pouze do výše
časové ceny, kterou měl předmět pojištění v době bezprostředně
před vznikem pojistné události.



4. V případě poškození, zničení nebo pohřešování zásob pojistitel
poskytne pojistné plnění stanovené podle odst. 1. nebo 2. tohoto
článku, které však nepřevýší částku, kterou by oprávněná osoba
obdržela při prodeji zásob v době bezprostředně před vznikem
pojistné události v obvyklém obchodním styku.

5. V případě poškození, zničení nebo pohřešování věcí zvláštní
umělecké hodnoty nebo zvláštní historické hodnoty, starožitností
nebo sbírek pojistitel poskytne pojistné plnění stanovené podle
odst. 1. nebo 2. tohoto článku, které však nepřevýší částku, kterou
by oprávněná osoba obdržela při prodeji stejné nebo srovnatelné
věci v době bezprostředně před vznikem pojistné události 
v obvyklém obchodním styku.

6. Při zničení nebo pohřešování vkladních a šekových knížek 
a platebních karet, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel
poskytl částku, kterou je nutno vynaložit na umoření vkladních 
a šekových knížek a platebních karet. Jestliže vkladní a šekové
knížky a platební karty byly zneužity, pojistitel neposkytne
pojistné plnění za snížení majetku (včetně ušlých úroků 
a ostatních výnosů), ke kterému došlo v důsledku tohoto zneužití.

7. Došlo-li k poškození nebo zničení věcí nemovitých, nebude při
stanovení výše pojistného plnění pojistitelem brán zřetel 
na případnou ztrátu jejich umělecké nebo historické hodnoty.

8. Došlo-li k poškození, zničení nebo pohřešování věcí tvořících
sbírku, nebude při stanovení výše pojistného plnění pojistitelem
brán zřetel na znehodnocení celku, ale pouze na poškození,
zničení nebo pohřešování jednotlivých pojištěných věcí.

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

10. Součet pojistných plnění vyplacených za škody na věci nebo na
souboru věcí z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho
pojistného roku (je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, 
v průběhu pojistné doby) nesmí přesáhnout horní hranici
pojistného plnění uvedenou v pojistné smlouvě pro věc nebo
soubor věcí. 

ČLÁNEK X
Výklad pojmů

1. Cennosti jsou:
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) ostatní cenné věci, které vzhledem ke své relativně malé

velikosti a nízké váze mají velkou cenu, tj. např. klenoty,
výrobky z drahých kovů, drahé kameny, perly, cenné známky,
mince.

2. Kouřem se rozumí bezprostřední (nikoliv trvalé) působení kouře,
který nečekaně uniká ze spalovacích, topných, varných nebo
sušících zařízení, která se nacházejí na místě pojištění.

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

4. Lavinou se rozumí jev, kdy se masa sněhu, ledu nebo kamení
uvede náhle po svazích do pohybu a řítí se do údolí.

5. Nadzvukovou vlnou se rozumí bezprostřední zničení nebo
poškození věci způsobené tlakovou vlnou vyvolanou tělesem
letícím rychlostí vyšší, než je rychlost zvuku.

6. Nárazem vozidla se rozumí bezprostřední zničení nebo
poškození věci způsobené silničním nebo kolejovým vozidlem. 

7. Nesprávnou údržbou se rozumí nedodržování termínů
pravidelné údržby nebo technických postupů údržby dané
obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny výrobce.

8. Pádem stromů, stožárů a jiných předmětů se rozumí takový
pohyb tělesa, který má znaky volného pádu.

9. 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.). 

10. Pohřešováním věci se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle
na své vůli možnost s věcí disponovat.

11. Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou lze
objektivně odstranit opravou nebo taková změna stavu věci,
kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je
věc použitelná k původnímu účelu.

12. 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.

13. 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. Požárem však není žhnutí
(ožehnutí) a doutnání s omezeným přístupem kyslíku, jakož 
i působení užitkového ohně a jeho tepla. Požárem dále není
působení tepla při zkratu v elektrickém vedení (zařízení), pokud
se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil. 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. 

14. Přiměřenými náklady na opravu věci je cena opravy věci nebo
její části, která je v době vzniku škodné události v místě obvyklá,
bez zvýšených nákladů za urychlení opravy.

15. Přiměřené náklady na znovuzřízení věci jsou náklady na zřízení
(koupi nebo výrobu) věci srovnatelného druhu, kvality a užitné
hodnoty, které jsou v době vzniku škodné události v místě
obvyklé.

16. Sbírky jsou záměrně a systematicky soustřeďované a uchovávané
předměty, např. zpracovávané předměty téhož druhu z oblasti
přírody a lidské činnosti. 

17. Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí sesuv
půdy, zřícení skal nebo zemin, ke kterému dochází působením
zemské tíže při porušení rovnováhy svahu. Sesouváním půdy však
není klesání zemského povrchu do centra Země.

18. Starožitnosti jsou věci zpravidla starší 100 let, které mají značnou
uměleckou hodnotu případně charakter unikátu vzhledem 
ke svému původu a stáří. 

19. Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení
jejich nadměrnou hmotností na věci (střešní krytiny, nosné nebo
nenosné konstrukce) nebo následné poškození nebo zničení věci
způsobené prosakující vodou vzniklou z tajícího sněhu nebo
námrazy za podmínky, že současně došlo k poškození nebo
zničení střešní krytiny, nosných nebo nenosných konstrukcí
nadměrnou hmotností sněhu nebo námrazy.

20. Úderem blesku je přímý a bezprostřední přechod blesku
(atmosférického výboje) na předmět pojištění. Místo úderu
blesku musí být spolehlivě zjistitelné podle tepelných 
a mechanických stop.

21. Věci movité jsou věci, které lze přemístit z místa na místo bez
narušení jejich podstaty a nejsou tedy věcmi nemovitými. 

22. Věcí nemovitou se rozumí pro účel pojištění stavba spojená se
zemí pevným základem (např. budova, hala, pozemní
komunikace).

23. Věci zvláštní historické hodnoty jsou pouze věci, jejichž
hodnota je dána tím, že mají vztah k historii nebo historickým
osobnostem. Jedná se např. o zbraně, oblečení, vozidla, nádobí,
nábytek, hudební nástroje apod. 

24. Věci zvláštní umělecké hodnoty jsou pouze věci, u nichž je cena
určena především kvalitami uměleckými a nikoliv jen výrobními,
jako je tomu u běžných věcí (výrobků). 

25. 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.



26. Vodní dílo je stavba, která slouží ke vzdouvání a zadržování vod,
umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod,
ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před
škodlivými účinky vod nebo k úpravě vodních poměrů.

27. Vodovodní škoda je škoda způsobená únikem vody nebo
kapaliny z vodovodních nebo kanalizačních potrubí včetně
napojených zařizovacích předmětů (armatur, baterií, klozetů,
ohřívačů vody, apod.), nádrží, topných systémů a zařízení 
pro ohřev vody, médiem z hasicích zařízení. Nádrží je z části
otevřený nebo uzavřený prostor o objemu nejméně 0,2 m3.
Vlastní škoda na vodovodním nebo kanalizačním potrubí včetně
nákladů na odstranění závady (bourání, výměna, zazdění atd.) je
pojistitelem hrazena pouze tehdy, byla-li způsobena mrazem
nebo přetlakem.
Vlastní škoda na zařízeních připojených na potrubí je pojistitelem
hrazena pouze tehdy, byla-li způsobena mrazem.
Vodovodní škodou není škoda na potrubí nebo zařízeních
připojených na potrubí ani náklady na odstranění závady
(bourání, výměna, zazdění atd.), byla-li škoda způsobena stářím
nebo provozním opotřebením, jako je např. koroze nebo kavitace.
V tomto případě pojistitel uhradí pouze škodu na ostatních
věcech, které unikající kapalina poškodila nebo zničila. 

28. 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). Pro účely pojištění
výbuchem není reakce ve spalovacím prostoru motorů, 
v hlavních střelných zbraní a v jiných zařízeních, ve kterých se
energie výbuchu cílevědomě využívá.

29. Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po
určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.

30. Zásoby jsou věci, které jsou jako zásoby specifikovány v platné
účtové osnově.

31. Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané
pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně podle
makroseismické stupnice MSK – 64, charakterizující účinky
zemětřesení (trhliny ve zdech, poškození komínů, posunutí se 
i větších předmětů apod.).

32. Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně
není možno odstranit opravou, jejíž cena by nepřesáhla horní
hranici pojistného plnění.

ČLÁNEK XI
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit
dohodou odchylně od VPP Z 2007, pokud to VPP Z 2007 výslovně
nezakazují.

2. Tyto VPP Z 2007 nabývají účinnosti dne 1. února 2007.


