
Doložka č. TZ 0501 / 05 
Pojištění přepravy zásilek proti válečným rizikům 

1. Pojistná nebezpečí 

Odchylně od čl. 5 bod 2 písm. b) VPPTZ 2005 se ujednává, že pojištění se sjednává pro přepravu zásilky námořní lodí, 
letadlem nebo poštou a vztahuje se i na škody způsobené: 
a) válkou, občanskou válkou, revolucí, vzpourou, povstáním nebo občanskými boji z toho vzešlými nebo nepřátelským 

činem ze strany válčící mocnosti nebo proti ní vykonaným, nebo jakýchkoliv pokusů o ně, 
b) ukořistěním, záborem, zabavením, zadržením nebo obstavením vyplývajícím z nebezpečí pojištěných podle písm. a) 

tohoto bodu, včetně následků těchto činů, 
c) opuštěnými minami, torpédy, bombami nebo jinými opuštěnými zbraněmi. 

2. Výluky z pojištění 

Ujednává se, že pojištění se také nevztahuje na škody vzniklé nezpůsobilostí dopravního prostředku k provozu. 

3. Doba trvání pojištění 

3.1. V souladu s čl.6 VPPTZ 2005 se dále ujednává, že: 
a) pojištění končí vyložením (vyloděním) pojištěných zásilek v místě určení uvedeném v příslušné pojistné smlouvě nebo v 

příslušné pojistce (je-li vydána), 
b) když je příslušná pojištěná zásilka vyložena (vyloděna) v místě nouze, její pojištění končí uplynutím 15 dnů (počítáno od 

půlnoci dne jejího vyložení (vylodění)). 

3.2. Doba trvání pojištění může být v příslušné pojistné smlouvě nebo v přihlášce do pojištění nebo v příslušné pojistce (je-li 
vydána) sjednána i jinak, než jak je uvedeno v bodu 3.1 této doložky. 

4. Pojistné 

Pojištění podle Doložky č. TZ 0501 / 05 se sjednává za příplatek k pojistnému. 

5. Výklad pojmů 

5.1. Válka je nepřátelství mezi státy, ale také skupinami, které jsou schopny uplatňovat určitou moc při nepřátelských akcích. 

5.2. Občanská válka je nepřátelské jednání skupin téhož státu. 

5.3. Revoluce je úplné svržení vlády nebo moci. 

5.4. Vzpoura je organizovaný ozbrojený odpor proti vládnoucí moci. 

5.5. Povstání je násilný akt skupiny nebo hnutí se záměrem svrhnout legální vládu za účelem uchopení moci. 

5.6. Válčící mocnost je subjekt zúčastněný v ozbrojeném konfliktu. 

5.7. Zabavení, zadržení a obstavení jsou důsledky nařízení výkonné vládní moci. 

5.8. Ukořistění je zabrání majetku za válečného stavu. 

5.9. Zábor je jakékoliv násilné uchvácení. 

5.10. Místo nouze je takové místo, ve kterém je zásilka z dopravního prostředku vyložena (vyloděna) z důvodu pojistného 
nebezpečí a příslušný dopravní prostředek musel toto místo nouze z důvodů hodných zřetele opustit. 

5.11. Místo nouze uvedené v bodu 5.10 této doložky, je považováno za místo určení pojištěné zásilky. 

5.12. Při poštovní přepravě je místem určení zásilky adresa uvedená na příslušném poštovním balíku. 

 
 

Doložka č. TZ 0502 / 05 
Pojištění přepravy zásilek proti rizikům stávek 

1. Pojistná nebezpečí 

Odchylně od čl.5 bod 2 písm. b) VPPTZ 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na škody způsobené: 
a) stávkujícími, dělníky vyloučenými ze zaměstnání nebo osobami účastnými na pracovních nepokojích, vzbouřeních či 

občanských nepokojích, 
b) teroristy nebo osobami jednajícími z politických motivů. 

2. Výluky z pojištění 

Ujednává, že pojištění se také nevztahuje na škody vzniklé: 
a) tím, že pracovní síly jakéhokoliv druhu nejsou k dispozici nebo jich je nedostatek nebo je jim zabraňováno ve výkonu 

prací v důsledku stávky, výluky, pracovního nepokoje, vzbouření nebo občanského nepokoje, 
b) neuskutečněním nebo zmařením přepravy, 
c) zdržením. 

3. Pojistné 

Pojištění podle Doložky č. TZ 0502 / 05 se sjednává za příplatek k pojistnému. 
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4. Výklad pojmů 

4.1. Terorista je osoba, která svým násilným jednáním usiluje o dosažení svého cíle zastrašováním protivníka. 

4.2. Osoba jednající z politických motivů je osoba, která svým činem demonstruje proti nějakému názoru nebo zařízení nebo 
způsobením věcné škody vzbuzuje pozornost v zájmu prosazení své ideje. 

4.3. Výluka podle bodu 2 písm. b) této doložky vylučuje škody, které vzniknou odmítáním prací (např. přístavních manipulací) 
nebo nedostatkem pracovních sil, tj. škody, které nejsou důsledkem zásahu stávkujících, ale naopak důsledkem jejich 
nečinnosti. Např. zkáza zboží v důsledku odmítání vykládky z dopravního prostředku. 

 
 

Doložka č. TZ 0503 / 05 
Pojištění přepravy zásilek při námořní přepravě 

1. Pojistná nebezpečí 

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na škody vzniklé při námořní přepravě a způsobené zejména: 
a) ztroskotáním námořních lodí, 
b) nezvěstností námořních lodí, 
c) spláchnutím nebo přepadnutím pojištěných zásilek nebo jejich částí přes palubu v důsledku bouřlivého počasí. 

  

2. Doba trvání pojištění 

V souladu s čl..6 bod 3  VPPTZ 2005 se dále ujednává, že pokud pojištění nezaniklo dodáním do skladu nebo jiných prostor 
v místě, které je uvedeno v příslušné pojistné smlouvě nebo přihlášce do pojištění nebo v  příslušné pojistce (je-li vydána) 
jako místo určení nebo nezaniklo jiným způsobem již dříve, končí pojištění šedesátým dnem po vyložení z námořní lodě v 
přístavu určení. 

3. Práva a povinnosti z pojištění 

3.1. Ujednává se, že pojišťovna není povinna plnit, když škody na pojištěných zásilkách vzniknou během přepravy loděmi, které: 
a) nejsou ocelové konstrukce, 
b) nemají vlastní strojní pohon, 
c) neprovádějí pravidelné námořní přepravy podle publikovaného jízdního řádu, 
d) jsou bez námořní klasifikace. 

Ujednání uvedená pod písm. a) až d) tohoto bodu se nevztahují na přepravu pojištěných zásilek loděmi, které jsou 
používány k nalodění nebo vylodění námořních lodí po dobu jejich pobytu v pásmu přístavu. 

3.2. Dále se ujednává, že mají-li být zásilky pojištěny i v případech přeprav loděmi, které neodpovídají ujednáním bodu 3.1 písm. 
a) až d) této doložky, má pojišťovna právo na úhradu dalšího pojistného. 

4. Pojistné 

Pojištění podle Doložky č. TZ 0503 / 05 se sjednává za zvýšené pojistné. 

5. Výklad pojmů 

5.1. Námořní loď je loď určená k plavbám po moři. 

5.2. Ztroskotáním lodě se rozumí, že loď narazí na dno nebo na dně uvázne nebo se překotí, rozlomí, potopí, roztříští apod. 

5.3. Loď je nezvěstná tehdy, když nepřipluje do přístavu určení a nejsou o ní zprávy po dobu rovnající se trojnásobné době, která 
je pro příslušnou plavbu obvyklá. 

Pro účely tohoto pojištění je nejméně 3 měsíce a je-li možnost zpoždění zpráv následkem válečných událostí je nejméně 6 
měsíců. 

5.4. Námořní klasifikací se rozumí klasifikace lodě od jedné z těchto klasifikačních společností:  
Lloyd's Register  

 
 

Pro jakoukoliv třídu 
lodě bez jakékoliv 

úpravy 

American Bureau of Shipping 
Bureau Veritas 
Germanischer Lloyd 
Korean Register of Shipping 
Nippon Kaiji Kyokai 
Norske Veritas 
Registro Italiano 
Register of Shipping of the Russia 
Polish Register of Shipping 

 
 

Doložka č. TZ 0504 / 05 
Pojištění zvláštních pojistných nebezpečí 
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1. Pojistná nebezpečí 

1.1. Odchylně od čl. 5 bod 2 písm. a)  VPPTZ 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na škody způsobené: 
a) vnitřní zkázou zásilky (lomem, rozbitím, pokřivením, roztavením, rozpuštěním, chemickým rozkladem, vypařením, 

vyprýštěním, vyprcháním, oxidací, rzí, vysušením, rozsypáním, rozprášením, zapařením, kvašením, samovznícením, 
plísní, hnilobou, uhynutím rostlin, působením povětrnostních vlivů, klimatickou vlhkostí vzduchu, teplotními výkyvy, 
lodními výpary apod.), 

b) úbytkem hmotnosti nebo objemu zásilky, 
c) na zásilce hmyzem, hlodavci a/nebo jinými živočichy. 

1.2. Dále se ujednává, že jsou-li pro zásilky čerstvého ovoce a zeleniny použity takové dopravní prostředky, resp. sklady, které 
zajišťují jejich přepravu, resp. skladování za teploty, která je pro ně vhodná, vztahuje se pojištění i na škody, které na zásilce 
vzniknou následkem poruchy klimatizačního zařízení nebo prokazatelným nedostatkem ledu a na škody vzniklé zhoršením 
kvality zásilky způsobené nadměrným chlazením. 

2. Výluky z pojištění 

2.1. Ujednává se, že na škody způsobené pojistnými nebezpečími uvedenými v bodu 1 této doložky se pojištění nevztahuje, 
nejsou-li pojištěné zásilky proti těmto nebezpečím chráněny ochrannými prostředky, které odpovídají těmto nebezpečím. 

2.2. Pojištění rizika koroze se nevztahuje na zásilky, které nejsou chráněny proti korozi a na zásilky, kde koroze je obvyklým 
jevem, který je předvídán (betonové železo, kolejnice apod.). 

2.3. Je-li sjednáno pojištění kontejneru nebo jiného vratného obalu (dále jen „kontejner“) nevztahuje se toto pojištění na škody na 
kontejnerech vzniklé obvyklým opotřebením, zejména odřením, vyboulením stěn, obvyklou korozí apod. 

3. Povinnosti z pojištění 

3.1. Ujednává se, že ve vztahu k pojištěným zásilkám jsou pojistník a pojištěný dále povinni: 
a) chránit pojištěné zásilky příslušnou kvalitní a vhodnou ochranou a/nebo vhodnými obalovými prostředky, 
b) označovat pojištěné zásilky v souladu s příslušnými předpisy, 
c) používat k přepravě pojištěných zásilek vhodné dopravní prostředky. 

3.2. Dále se ujednává, že v případech, kdy k přepravě, resp. ke skladování pojištěných zásilek je použit kontejner, jsou pojistník 
a pojištěný dále povinni: 
a) zabezpečit kontrolu stavu, vhodnosti a způsobilosti příslušných kontejnerů, 
b) zabezpečit kontrolu upevnění pojištěných zásilek v kontejnerech 
pro pojištěnou přepravu, resp. skladování. 

4. Spoluúčast na škodě 

Ujednává se, že v případech škod na pojištěných zásilkách, se pojištěný podílí na každé škodě spoluúčastí vyjádřenou v 
procentech z pojistné částky. 

Výše této spoluúčasti je uvedena v příslušné pojistné smlouvě nebo v přihlášce do pojištění nebo v příslušné pojistce (je-li 
vydána). 

5. Pojistné 

Pojištění podle Doložky č. TZ 0504 / 05 se sjednává za zvýšené pojistné. 

6. Výklad pojmů 

6.1. Za škodu vzniklou korozí se považuje i škoda vzniklá rzí nebo oxidací nebo změnou barvy povrchu. 

6.2. Dosažený stupeň technické úrovně ochranných prostředků v době přepravy pojištěné zásilky znamená např., že: 
a) zásilky ohrožované vlhkostí, jsou chráněny vodotěsným obalem a/nebo vysoušedlem a/nebo ochranným nátěrem apod. 

tak, aby nevznikly škody (cement-ztvrdnutí, boty-plíseň, stroje-koroze, cukr-slepení atd.), 
b) zásilky ohrožované korozí, jsou chráněny vhodným konzervačním prostředkem nebo vhodným obalem a jsou pro ně 

použity uzavřené dopravní prostředky, resp. prostory kryté plachtami, vodovzdornou lepenkou, plechovou stříškou 
apod., 

c) pro zásilky čerstvého ovoce a zeleniny jsou použity takové dopravní prostředky, resp. sklady, které zajišťují jejich 
přepravu, resp. skladování za takové teploty, která je pro ně vhodná, 

d) zásilky, které jsou ohrožovány jinými pojistnými nebezpečími, jsou chráněny ochrannými prostředky odpovídající těmto 
nebezpečím. 

 
 

Doložka č. TZ 0505 / 05 
Pojištění přepravy zásilek nebezpečného zboží 

1. Pojištěné zásilky 

Odchylně od čl. 4 bod 2 písm. h) a i) VPPTZ 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škody vzniklé na zásilkách 
nebezpečných látek nebo výrobků uvedených v příslušné pojistné smlouvě nebo v přihlášce do pojištění nebo v příslušné 
pojistce (je-li vydána). 

2. Povinnosti z pojištění 
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 Ve vztahu k pojištěným zásilkám nebezpečných látek nebo výrobků jsou pojistník a pojištěný povinni zabezpečit dodržování 
mezinárodních i tuzemských předpisů pro příslušné druhy doprav (silniční, železniční, letecká, námořní, říční). 

3. Výklad pojmů 

 Nebezpečné látky nebo výrobky jsou takové látky nebo výrobky, které některou svojí vlastností mohou ohrozit zdraví a život 
a negativně působit na prostředí, a z hlediska jejich přepravy mají rizikové vlastnosti jako je výbušnost, třaskavost, jsou 
snadno a vysoce vznětlivé, samozápalné apod. 

 
 

Doložka č. TZ 0506 / 05 
Pojištění přepravy zásilek živých zvířat 

1. Pojištěné zásilky 

1.1. Odchylně od čl. 4 bod 2 písm. g) VPPTZ 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škody vzniklé na zásilkách živých 
zvířat uvedených v příslušné pojistné smlouvě nebo v přihlášce do pojištění nebo v příslušné pojistce (je-li vydána). 

1.2. Dále se ujednává, že pojištění se vztahuje pouze: 
a) na zvířata, která jsou v době počátku pojištění zdravá a způsobilá k přepravě. (Viz bod 2 písm. a) této doložky.), 
b) na škody vzniklé uhynutím, utracením, nutnou porážkou nebo pohřešováním zvířat. 

2. Výluky z pojištění 

Ujednává se, že pojištění se také nevztahuje na škody vzniklé: 
a) vadou a/nebo nemocí, kterou zvíře mělo již na začátku pojištění, 
b) událostí nastalou v důsledku nezajištění řádného dozoru a/nebo potřebné péče o zvíře, 
c) kastrací nebo jinými zákroky na zvířeti, kromě zákroků směřujících k zábraně nebo zmenšení hrozící škody. 

3. Povinnosti z pojištění 

 V souladu s čl. 8 VPPTZ 2005 se ujednává, že v případech škod na pojištěných zásilkách jsou pojistník a pojištěný povinni 
zajišťovat a pojišťovně předávat tyto další doklady: 
a) potvrzení veterinárního lékaře o dobrém zdravotním stavu zvířat a o jejich způsobilosti k přepravě. 

Toto potvrzení musí být vydáno 72 (nebo méně) hodin před zahájením pojištěné přepravy, 
b) potvrzení veterinárního lékaře o příčině a rozsahu škod na zvířatech, vydané na základě výsledků dostupných 

vyšetřovacích metod. 
Osvědčení o provedení nutné porážky nebo o utracení zvířat v důsledku pojistných nebezpečí vydané veterinárním 
lékařem musí být vystaveno na základě vyšetření zvířat za živa. 

c) potvrzení asanačního podniku nebo veterinárního lékaře o převzetí nebo o neškodném odstranění těl uhynulých nebo 
utracených zvířat. 

d) doklad o výtěžku z prodeje zvířat nebo zužitkovatelných částí jejich těl. 

4. Výklad pojmů 

4.1. Nutnou porážkou zvířete se rozumí poražení nemocného nebo zraněného zvířete v důsledku nebezpečí, které ohrožuje zvíře 
na životě natolik, že hrozí jeho bezprostřední uhynutí. 

4.2. Utracením zvířete se rozumí šetrné usmrcení nemocného nebo zraněného zvířete v důsledku nebezpečí, které ohrožuje 
zvíře na životě natolik, že hrozí jeho bezprostřední uhynutí, a je provedeno tehdy, jestliže by podle předpisů o veterinární 
péči muselo být celé tělo zvířete, a to i v případě jeho poražení, posuzováno jako nepoživatelné. 

 
 

Doložka č. TZ 0507 / 05 
Pojištění přepravy zásilek uměleckých děl 

1. Pojištěné zásilky 

Odchylně od čl. 4 bod 2 písm. d) VPPTZ 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škody vzniklé na zásilkách 
uměleckých děl, děl zvláštní kulturní a historické hodnoty a na sbírky (dále jen dílo) uvedených v příslušné pojistné smlouvě  
nebo v  přihlášce do pojištění nebo v příslušné pojistce (je-li vydána). 

2. Pojistná hodnota 

Ujednává se, že pojistnou hodnotou díla je částka, kterou stanovila autorizovaná instituce nebo autorizovaná osoba v 
příslušném certifikátu (hodnocení). 

Není-li ujednáno jinak, musí být tento certifikát (hodnocení) vydán před počátkem pojištěné přepravy. 

3. Povinnosti z pojištění 

 V souladu s čl. 8  VPPTZ 2005 se ujednává, že v případech škod na pojištěných zásilkách jsou pojistník a pojištěný povinni 
zajišťovat a pojišťovně předložit osvědčení pro vývoz díla, které vydala instituce k vydání tohoto osvědčení oprávněná v 
případě, je-li dílo vyváženo. 
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Doložka č. TZ 0508 / 05 

Pojištění přepravy zásilek cenností 

1. Pojištěné zásilky 

 Odchylně od ustanovení čl. 4 bodu 2 písm. a) a b) VPPTZ 2005 se ujednává, že pojištění se sjednává pro případ poškození, 
zničení nebo pohřešování zásilky cenností. 

 Do cenností se zahrnují peníze (tuzemské i cizozemské státovky, bankovky a oběžné mince), drahé kovy a předměty z nich 
vyrobené, nezasazené perly, drahokamy, cenné papíry a ceniny, vkladní a šekové knížky, směnky, platební karty a jiné 
obdobné dokumenty.  

2. Pojistná nebezpečí 

2.1. Ujednává se, že pojištění se na škody vzniklé pohřešováním vztahuje jen tehdy, jsou-li splněny podmínky způsobu 
provádění přepravy pro dále uvedené limity pojistných částek. Tyto limity platí jak v případě, že přepravu provádí sám 
pojistník nebo pojištěný, tak v případě, že přepravu provádí veřejný nebo soukromý dopravce, kterému musí být podmínky 
přepravy prokazatelně sděleny při objednávce dopravní služby. 

2.2. Způsoby provádění přepravy pro limity pojistných částek: 
a) Kč 50.000,-, jsou-li přepravovány jednou osobou, která je vybavena obranným sprayem, a přepravované cennosti jsou 

uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele (kufříku), která je opatřena pojistným zařízením, které po vytržení z kabely 
(kufříku) uvede do činnosti zvukový, pronikavý, nepřetržitý signál trvající minimálně 5 minut, 

b) Kč 75.000,-, jsou-li přepravovány dvěma osobami, které jsou vybaveny obranným sprayem, a přepravované cennosti 
jsou uloženy a uzamčeny v bezpečnostním kufru pro přepravu cenností schváleném Kriminalistickým ústavem Praha, 
který je opatřen elektrickým zařízením paralyzujícím elektrickým šokem pachatele, a každá osoba provádějící přepravu 
je vybavena ovladačem na dálkové ovládání bezpečnostních funkcí kufru, 

c) Kč 100.000,-, jsou-li přepravovány dvěma osobami, které jsou vybaveny obranným sprayem, a přepravované cennosti 
jsou uloženy a uzamčeny v bezpečnostním kufru pro přepravu cenností, schváleném Kriminalistickým ústavem Praha, 
který je opatřen elektrickým zařízením paralyzujícím elektrickým šokem pachatele, a současně uvede do činnosti 
zvukový, pronikavý, nepřetržitý signál trvající min. 5 minut, a každá osoba provádějící přepravu je vybavena ovladačem 
na dálkové ovládání bezpečnostních funkcí kufru, 

d) Kč 200.000,-, jsou-li přepravovány jednou osobou, která je vybavena obranným sprayem, a přepravované cennosti jsou 
uloženy a uzamčeny v bezpečnostní kabele (kufru) pro přepravu cenností, schválené Kriminalistickým ústavem Praha, 
opatřené pojistným zařízením, které po vytržení z kabely (kufru) vydá hlasitou ránu a současně vypouští do okolí 
signalizační dým, a kabela je uvnitř vybavena chemickým barvícím modulem, 

e) Kč 250.000,-, jsou-li přepravovány dvěma osobami, které jsou vybaveny obranným sprayem, a přepravované cennosti 
jsou uloženy a uzamčeny v bezpečnostní kabele (kufru) pro přepravu cenností, schválené Kriminalistickým ústavem 
Praha, a opatřené pojistným zařízením, které po vytržení z kabely (kufru) uvede do činnosti zvukový, pronikavý, 
nepřetržitý signál trvající min. 5 minut a současně do okolí vypouští signalizační dým, 

 f) Kč 500.000,-, jsou-li přepravovány dvěma osobami, které jsou vybaveny obranným sprayem, a přepravované cennosti 
jsou uloženy a zabezpečeny způsobem uvedeným  pod  písm.  e)  a kufr na přepravu je uvnitř vybaven chemickým 
barvícím modulem, 

g) Kč 1.000.000,-, je-li přeprava prováděna dvěma muži v osobním automobilu, přičemž jeden muž je vybaven obranným 
sprayem a druhý je ozbrojen nabitou střelnou zbraní připravenou k obraně, a přepravované cennosti jsou uloženy a 
zabezpečeny způsobem uvedeným pod písm. f), a to nejméně ve dvou kufrech, 

h) Kč 1.500.000,-, je-li přeprava prováděna dvěma muži v osobním automobilu, přičemž oba muži jsou ozbrojeni nabitou 
střelnou zbraní připravenou k obraně, a přepravované cennosti jsou uloženy a zabezpečeny způsobem uvedeným pod 
písm. f), a to nejméně ve dvou kufrech, 

i) Kč 5.000.000,-, je-li přeprava prováděna nákladním skříňovým vozem, případně mikrobusem bez oken, určeným k 
přepravě cenností, který je vybaven tajným (skrytým) centrálním spínačem elektrického zapalování, kterým v případě 
loupežného přepadení musí řidič vyřadit zapalování. V nákladním prostoru musí být umístěn trezor zařazený do 
Bezpečnostní třídy České pojišťovny a.s. min. S/III - Střední o hmotnosti min. 300 kg, který je pevně, z vnějších stran 
nerozebíratelným způsobem, spojen s podlahou vozu. Přeprava je prováděna za doprovodu dvou mužů, kteří jsou 
ozbrojeni nabitými střelnými zbraněmi připravenými k obraně a kteří jsou vybaveni plynovými maskami, a přepravované 
cennosti jsou uloženy v daném trezoru. Klíče od trezoru nesmí být součástí transportu peněz, ale mohou být vezeny v 
dalším voze, který pojede jinou trasou, nebo mohou po uzamčení trezoru být uzamčeny v sejfu finančního ústavu, který 
cennosti vydal. Druhý klíč je stabilně uložen u pojištěného podle jeho interního pokynu, 

j) Kč 10.000.000,-, je-li přeprava prováděna speciálním pancéřovaným vozem, určeným k přepravě cenností, za 
doprovodu dvou mužů, kteří jsou ozbrojeni nabitými střelnými zbraněmi připravenými k obraně a kteří jsou vybaveni 
plynovými maskami, a přepravované cennosti jsou uloženy v transportních schránkách nebo, je-li přeprava prováděna 
nákladním skříňovým vozem určeným k přepravě cenností, který je vybaven tajným (skrytým) centrálním spínačem 
elektrického zapalování, kterým v případě loupežného přepadení musí řidič vyřadit zapalování. V nákladním prostoru 
musí být umístěn trezor zařazený do Bezpečnostní třídy České pojišťovny a.s. min. T/IV - Těžký o hmotnosti min. 500 
kg, který je pevně, z vnějších stran nerozebíratelným způsobem, spojen s podlahou vozu. Přeprava je prováděna za 
doprovodu dvou mužů, kteří jsou ozbrojeni nabitými střelnými zbraněmi připravenými k obraně, a kteří jsou vybaveni 
plynovými maskami, a přepravované cennosti jsou uloženy v daném trezoru, a za doprovodu dalšího (druhého) vozu se 
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dvěma muži (mimo řidiče), kteří jsou ozbrojeni a vybaveni stejným způsobem jako posádka nákladního vozu 
přepravujícího cennosti. Klíče od trezoru nesmí být součástí transportu peněz, ale mohou být vezeny v dalším voze, 
který pojede jinou trasou, nebo mohou po uzamčení trezoru být uzamčeny v sejfu finančního ústavu, který cennosti 
vydal. Druhý klíč je stabilně uložen u pojištěného podle jeho interního pokynu, 

k) Kč 50.000.000,-, je-li přeprava prováděna speciálním pancéřovaným vozem určeným k přepravě cenností, jehož 
pneumatiky jsou schopny jízdy i po průstřelu, a za doprovodu dvou mužů, kteří jsou ozbrojeni nabitými střelnými 
zbraněmi připravenými k obraně, a kteří jsou vybaveni plynovými maskami, a přepravované cennosti jsou uloženy v 
transportních schránkách, a za doprovodu dalšího pancéřovaného vozu se dvěma muži, kteří jsou ozbrojeni a vybaveni 
stejným způsobem jako posádka speciálního pancéřovaného vozu přepravujícího cennosti. 

 Při manipulaci s cennostmi, nakládání a vykládání cenností na chodníku nebo v nechráněném prostoru do vozidla, kterým je 
přeprava cenností prováděna, je stanoven limit Kč 750.000,-. 

3. Doba trvání pojištění 

 Odchylně od ustanovení čl. 6  VPPTZ 2005 se ujednává, že pojištění začíná okamžikem převzetí zásilky k přepravě a končí 
předáním zásilky v místě určení. 

4. Práva a povinnosti z pojištění 

4.1. Ujednává se, že kromě povinností uvedených v čl. 8 VPPTZ 2005, mají pojistník a pojištěný povinnost se řídit i následujícími 
zásadami: 
a) osoby provádějící přepravu a ozbrojení muži doprovázející přepravu (dále jen osoby doprovázející) nesmí být mladší 18 

let a starší 60 let, musí být spolehlivé, bezúhonné, vhodné (tj. fyzicky zdatné a psychicky odolné) a pro uvedené účely 
speciálně vycvičené a vyškolené. Při přepravě vozidlem se řidič nepovažuje za osobu provádějící přepravu nebo 
přepravu doprovázející; pokud je vyžadováno vybavení doprovázejících osob plynovými maskami, musí být takto 
vybaveni i všichni řidiči účastnící se přepravy (včetně řidičů doprovodných vozů), 

b) pancéřované a doprovodné vozy musí být vybaveny radiovysílačem nebo telefonem s napojením na pohotovostní 
centrálu nebo na místo určení nebo na místně příslušnou policii. Mezi jednotlivými vozy provádějícími přepravu a 
doprovod musí být zajištěn trvalý kontakt a komunikace, 

c) před zahájením přepravy musí být u pancéřovaných a doprovodných vozů zkontrolován jejich technický stav, funkčnost 
a účinnost obslužných a bezpečnostních zařízení, funkčnost radiovysílače, telefonu atd., 

d) dopravní trasy přepravy cenností se musí nepravidelně měnit. Trasa a cíl přepravy musí být sděleny pouze řidiči 
(řidičům), a to bezprostředně před zahájením přepravy a musí být písemně zaznamenány. Tento záznam musí být u 
pojištěného uložen a na žádost pojišťovny předložen k nahlédnutí. Doprovázející osoby nesmí být s trasou a cílem 
přepravy seznámeny vůbec. Přeprava nesmí být přerušována z jiných důvodů než z důvodů vyplývajících z pravidel 
silničního provozu, a je-li přeprava přerušena, vůz určený k přepravě cenností nesmí být otevřen v nechráněném 
prostoru. Druh přepravovaných cenností, jejich množství a doba, kdy bude přeprava prováděna, musí být utajeny před 
nepovolanými osobami. Z doprovázejících osob mohou být tyto údaje známy jen osobě odpovědné za přepravu, 

e) přeprava cenností začíná jejich převzetím (nakládkou) a končí jejich předáním (vykládkou) v místě dodávky a musí být 
prováděna za přítomnosti osob provádějících a doprovázejících přepravu. 

4.2. Každou přepravu zásilky cenností je pojistník povinen do pojištění přihlásit podle dále uvedených podmínek. 

4.3. Základem pro přihlašování k pojištění zásilek peněz jsou tato finanční pásma: 

Číslo pásma Rozsah pásma (mil. Kč) 

I. do 1 včetně 

II. 1 až 5 včetně 

III. 5 až 10 včetně 

IV. 10 až 25 včetně 

V. 25 až 50 včetně 

VI. 50 až 100 včetně 

4.4. Pojistník bude pojišťovně oznamovat na počátku každého týdne počet všech uskutečněných přeprav zásilek v 
předcházejícím týdnu v rozdělení podle jednotlivých rozsahů pásem. Počet přeprav bude doložen odesílajícími příkazy, které 
budou obsahovat číslo návěstí, číslo pásma a místo určení. 

4.5. Pokud pojistná částka zásilky převýší Kč 100,000.000,-, musí být taková přeprava zásilky přihlášena do pojištění 8 dnů před 
zahájením přepravy jednotlivou přihláškou. Jednotlivou přihláškou k pojištění budou pojišťovány také všechny ostatní druhy 
cenností. 

4.6. Pojistník je povinen na žádost pojistitele umožnit kontrolu správnosti oznamovaných údajů. Pokud bude zjištěno, že všechny 
zásilky nebyly přihlášeny k pojištění, bude způsob přihlašování podle bodu 4.4. zrušen.  

4.7. Případné škody musí pojistník nebo pojištěný bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně. 

 Škody vzniklé trestným činem musí pojistník a pojištěný nechat vyšetřit policejními orgány a pojišťovně doložit policejním 
protokolem, z něhož bude patrná příčina a rozsah škody. Pouhé potvrzení o ohlášení škody policejním orgánům, nebude ze 
strany pojišťovny považováno za dostačující k průkaz o vzniklé škodě. 

4.8. Nedojde-li při škodě u českých korun a valut k jejich úplnému zničení, je pojištěný (majitel zásilky) povinen postupovat podle 
obecně závazných předpisů k jejich zhodnocení. Náklady se zjištěním škody a jejím zhodnocením (včetně nákladů na 



FARMTRANS akciová společnost            smlouva č.: 805-91415-15                   strana 7 
 

 

 

vytřídění) hradí pojišťovna na základě příslušných účtů. 

 
 

Doložka č. TZ 0582 / 05 
Pojištění zásilek při skladování 

1. Pojištěné zásilky 

Ujednává se, že pojištění se vztahuje na škody vzniklé na zásilkách (věcech) uvedených v příslušné pojistné smlouvě nebo 
v přihlášce do pojištění nebo v příslušné pojistce (je-li vydána) během jejich skladování, pokud je skladování součástí 
přepravy. 

2. Výluky z pojištění 

2.1. Ujednává se, že pojištění se také nevztahuje na škody vzniklé nezpůsobilostí pojištěných zásilek a/nebo jejich obalu a/nebo 
příslušného skladu pro jejich bezpečné uskladnění. 

2.2. Dále se ujednává, že pojištění: 
a) se nevztahuje na škody, které na pojištěných zásilkách nastanou ve skladu, jehož majitelem je pojištěný, není-li 

ujednáno jinak, 
b) neplatí, není-li předchozí nebo následná přeprava zásilek pojištěna u České pojišťovny a.s., není-li ujednáno jinak, 
c) se nevztahuje na škody nastalé dříve, než byla vydána příslušná pojistka. 

3. Doba trvání pojištění 

V souladu s čl. 6  VPPTZ 2005 se odchylně ujednává, že pojištění platí po dobu uvedenou v příslušné pojistné smlouvě 
nebo v přihlášce do pojištění nebo v  příslušné pojistce (je-li vydána). 

4. Místo platnosti pojištění 

V souladu s čl. 6 VPPTZ 2005 se odchylně ujednává, že pojištění platí jen v místě určení, které je uvedeno v příslušné 
pojistné smlouvě nebo v přihlášce do pojištění nebo v příslušné pojistce (je-li vydána). 

5. Práva a povinnosti z pojištění 

V souladu s čl. 8  VPPTZ 2005 se ve vztahu k pojištěným zásilkám ujednávají tato další práva a povinnosti: 
a) pojistník má povinnost písemně pojišťovně sdělit místo skladování pojištěných zásilek (město, přístav, hranice apod.) a 

zda se jedná o sklad veřejný (např. celní, přístavní apod.) nebo neveřejný (např. sklad odesílatele, příjemce, pronajatý 
apod.), 

b) pojišťovna má právo prohlídky a posouzení místa skladování a pojistník a/nebo pojištěný je povinen tuto prohlídku 
pojišťovně nebo osobě, která je pojišťovnou pověřena, umožnit. 

6. Pojistné 

Pojištění podle Doložky č. TZ 0582 / 05 se sjednává za příplatek k pojistnému. 

 
 

Doložka č. TZ 0584 / 05 
Pojištění strojů předváděných v chodu 

1. Doba trvání pojištění 

V souladu s čl. 6 VPPTZ 2005 se dále ujednává, že pojištění platí po dobu uvedenou v příslušné pojistné smlouvě nebo 
v přihlášce do pojištění nebo v příslušné pojistce (je-li vydána). 

2. Výluky z pojištění 

 Ujednává se, že pojištění se také nevztahuje na škody vzniklé: 
a) provozem, chybnou konstrukcí, vadou materiálu nebo výrobní vadou, funkčním namáháním, únavou materiálu, 

opotřebením, povětrnostními vlivy, oxidací, rzí, korozí, apod. pojištěného stroje, 
b) neodborným zacházením s pojištěným strojem nepovolanou a/nebo nekvalifikovanou osobou, které pojistník nebo 

pojištěný tento stroj svěřil, 
c) vlivem chybějících dílů, resp. vybavení stroje v okamžiku zahájení jeho pojištěného předvádění. 

3. Pojistné 

Pojištění podle Doložky č. TZ 0584 / 05 se sjednává za příplatek k pojistnému. 

 
 
 
 

Doložka č. TZ 0586 / 05 
Pojištění překladů zásilek 
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1. Doba trvání pojištění 

V souladu s čl. 6  VPPTZ 2005 se dále ujednává, že pojištění platí po dobu: 
a) uvedenou v příslušné pojistné smlouvě nebo v přihlášce do pojištění nebo v příslušné pojistce (je-li vydána), 
b) překladů pojištěných zásilek na něž má pojistník nebo pojištěný vliv. 

2. Pojistné 

Pojištění podle Doložky č. TZ 0586 / 05 se sjednává za příplatek k pojistnému. 

 
 

Doložka č. TZ 0590 / 05 
Pojištění výstavních akcí 

1. Pojištěné zásilky 

Ujednává se, že pojištění se vztahuje na škody vzniklé na zásilkách (věcech) uvedených v příslušné pojistné smlouvě nebo 
v přihlášce do pojištění nebo v příslušné pojistce (je-li vydána). 

2. Výluky z pojištění 

Ujednává se, že pojištění se také nevztahuje na škody vzniklé: 
a) provozem, chybnou konstrukcí, vadou materiálu nebo výrobní vadou, funkčním namáháním, únavou materiálu, 

opotřebením, povětrnostními vlivy, oxidací, rzí, korozí, apod. pojištěné věci, 
b) neodborným zacházením s pojištěnou věcí nepovolanou a/nebo nekvalifikovanou osobou, které pojistník nebo pojištěný 

tuto věc svěřil. 

3. Doba trvání pojištění 

V souladu s čl.6 VPPTZ 2005 se dále ujednává, že pojištění platí po dobu uvedenou v příslušné pojistné smlouvě nebo 
v přihlášce do pojištění nebo v příslušné pojistce (je-li vydána). 

4. Místo platnosti pojištění 

V souladu s čl. 6  VPPTZ 2005 se odchylně ujednává, že pojištění platí jen v místě určení, které je uvedeno v příslušné 
pojistné smlouvě nebo v přihlášce do pojištění nebo v příslušné pojistce (je-li vydána). 

5. Pojistné 

Pojištění podle Doložky č. TZ 0590 / 05 se sjednává za příplatek k pojistnému. 

6. Výklad pojmů 

Výstavní akce zahrnuje skladování, instalaci, dobu výstavy a  

desinstalaci. 
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 podpis (a razítko) pojistníka 

nebo jeho zplnomocněného zástupce 
 razítko a podpis osoby pověřené 

Českou pojišťovnou a.s. sjednáváním 
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