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Článek 1: Úvodní ustanovení
1 Škodové pojištění odpovědnosti se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami
smlouvou. Škodové pojištění odpovědnosti (dále jen „pojištění“) se dále řídí záko-
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Doplňkové pojistné podmínky
pro škodové pojištění
odpovědnosti

se článkem 4 těchto doplňkových pojistných podmínek.
Článek 3: Pojistná událost
1
nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se
kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění dle ponek.
Článek 4: Pojištění odpovědnosti za výrobek
1
né události za něho pojistitel nahradil škodu či újmu způsobenou jinému vadným výrobkem, jestliže za takovou škodu či újmu pojištěný na základě právního
předpisu odpovídá. Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu
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zákoník“) a dalšími dotčenými právními předpisy.

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit za pojištěného škodu či újmu vzniklou jeho vadným výrobkem
jiné osobě úrazem, nemocí nebo smrtí této osoby; poškozením, zničením, nebo
-

Článek 2: Pojistná nebezpečí
1
3
2

právního předpisu odpovídá.
Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit:
– újmu vzniklou jiné osobě úrazem, nemocí nebo smrtí této osoby;
– škodu vzniklou poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má

jistné smlouvě.
Na povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem, který byl
uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy, se vztahuje pojištění
jen tehdy, bylo-li tak ve smlouvě ujednáno.

Článek 5: Územní platnost pojištění
1 Územní platnost pojištění se řídí článkem 19 VPP.

– škodu vzniklou poškozením, usmrcením nebo pohřešováním zvířete, kterou
1

3

hřešováním věci, pokud má původ ve škodě či újmě způsobené úrazem, nemocí
osobnosti nebo právní osobnosti právnické osoby.
-
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ho pojištění vůči třetím osobám.
5
6
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pojištěného nahradit škodu či újmu jinému podle tohoto článku bodu 1, jestliže:
–
– nárok na náhradu škody či újmy byl poprvé písemně uplatněn vůči pojištěné– pojištěný uplatní nárok na plnění podle článku 7, bodu 1, písm. a) těchto doplňkových pojistných podmínek, nejdéle do 5 pracovních dní po skončení
pojištění.
8
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Kromě základních výluk uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách
se pojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu:
a) převzatou nad rámec stanovený právním předpisem nebo převzatou ve
smlouvě;
b)
ní už vzniklé škody či újmy;
c) způsobenou sesedáním nebo sesouváním půdy, erozí, průmyslovým odstřed)

ních kulturách, pasoucím se hospodářským zvířetem nebo zvěří;
e) způsobenou formaldehydem, azbestem, umělým minerálním vláknem nebo
toxickou plísní;
f)
bením plynů, par, vlhkosti nebo srážek; odkapáváním nebo únikem kapalin
g) na věci, kterou pojištěný užívá neoprávněně;
h)
lidí, zvířat nebo rostlin;
i) způsobenou znečištěním životního prostředí, pokud škodu či újmu nezpůsobila náhlá nahodilá porucha ochranného zařízení;
j)
určených ke zpracování, ukládání nebo získávání informací;
k) která se projevuje genetickými změnami organismu;
l) způsobenou elektromagnetickým nebo magnetickým polem;
m) prodlením se splněním smluvní povinnosti;
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n)	vzniklou vykonáváním profesionální sportovní činnosti;
o)	vzniklou přerušením, omezením nebo nesplněním dodavatelských podmínek při dodávkách elektřiny, tepla, plynu a vody;
p)	způsobenou v souvislosti s manipulací se střelivem nebo výbušninami;
q)	vzniklou na věci dodané pojištěným nebo na které pojištěný vykonával objednanou činnost, pokud škoda či újma vznikla proto, že dodaná věc byla
vadná nebo objednaná činnost byla vadně provedena;
r)	osobám blízkým a osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti;
s)	svým společníkům a osobám jim blízkým;
t)	nemajetkovou újmu, která byla ujednána nebo která vznikla jinak, než při
ublížení na zdraví nebo usmrcením;
u)	nemajetkovou újmu způsobenou protiprávním činem, zejména porušením
z hrubé nedbalosti důležité právní povinnosti nebo způsobenou úmyslně
z touhy ničit, ublížit nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky osobě, která
újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit. Tato
výluka se nevztahuje na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví
nebo usmrcení, jedná-li se o náhradu za bolest nebo ztížení společenského
uplatnění, případně o náhradu poskytnutou osobám blízkým poškozenému,
který byl usmrcen nebo utrpěl zvlášť závažné ublížení na zdraví.
[2] Pojistitel neposkytne pojištěnému plnění za:
a)	uložené nebo uplatňované pokuty, penále či jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter;
b) platby v souvislosti s odpovědností za vady;
c)	jakoukoli náhradu škody či újmy přisouzenou soudem Spojených států amerických nebo Kanady nebo Austrálie nebo Nového Zélandu nebo v případě
jakékoli náhrady škody či újmy přisouzené na základě jurisdikce Spojených
států amerických nebo Kanady nebo Austrálie nebo Nového Zélandu.
[3] Pokud není v pojistné smlouvě sjednáno jinak, pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu:
a)	vzniklou v souvislosti s činností, u které české právní předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění odpovědnosti nebo stanoví, že pojištění vznikne bez
uzavření pojistné smlouvy na základě jiných skutečností;
b)	vzniklou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (čistá finanční škoda či újma);
c)	na věci, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (cizí
věci převzaté);
d) na věci, které pojištěný užívá na základě smlouvy (cizí věci užívané);
e) vzniklou z přepravní, zasilatelské, nebo jiné obdobné smlouvy;
f)	vzniklou při profesionální sportovní činnosti a aktivním účastníkům organizované sportovní soutěže;
g)	způsobenou třetí osobou poškozením, zničením nebo odcizením věci ve
střeženém objektu při výkonu strážní služby;
h) způsobenou stavebně-montážní činností;
i) vyplývající z vlastnictví, držby nebo pronájmu staveb;
j)	způsobenou v souvislosti s manipulací se stlačenými plyny, nebezpečnými
chemickými látkami nebo nebezpečnými odpady;
k) způsobenou jiné osobě v souvislosti:
		 –	se zákrokem směřujícím k zabránění vzniku škody na chráněných hodnotách,
		 –	s použitím donucovacích prostředků, psa nebo služební zbraně;
l)	způsobenou vlastnictvím nebo provozováním skládek nebo úložišť odpadů
včetně likvidace odpadů;
m)	podnikatelskému subjektu (např. obchodní společnosti, družstva, školy), ve
kterém má pojištěný nebo osoby jemu blízké většinovou majetkovou účast;
n)	dotčení práva na ochranu osobnosti nebo právní osobnosti právnické osoby.
[4]	
Dále se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou výrobkem:
a)	který nebyl dostatečně testován podle uznávaných pravidel vědy a techniky
nebo způsobem stanoveným právním předpisem;
b)	který pojištěný získal za podmínek, které mu brání uplatnit právo na náhradu škody či újmy vůči jinému odpovědnému subjektu v souladu s právními
předpisy;
c)	který je z technického hlediska bez vady, ale nedosahuje uváděných funkčních parametrů;
d)	který pojištěný na žádost poškozeného změnil nebo instaloval do jiných
podmínek, než pro které je určen;
e) který je součástí vzdušného dopravního prostředku;
f)	jehož součástí jsou látky pocházející z lidského těla nebo z těchto látek získané deriváty nebo biosyntetické výrobky.
[5]	
Pojistitel neposkytne plnění za:
a) škodu na vadném výrobku;
b) vrácení plateb získaných za výrobek;
c) náklady na stažení výrobku z trhu;
d) škodu či újmu způsobenou tabákem nebo tabákovým výrobkem.
[6]	
Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, pojistitel neposkytne plnění za:
a) náklady vzniklé při kontrole nebo opravě výrobku;
b)	škodu či újmu způsobenou smísením nebo spojením vadného výrobku s ji-
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nou věcí a škodu či újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním
vadného výrobku, s výjimkou škody či újmy způsobené konečnému uživateli
vlastnostmi takto vzniklé věci;
c)	náklady na provedení výměny vadného výrobku za bezvadný vč. montáže,
demontáže a přepravy;
d)	škody či újmy vzniklé vadou věci, která byla vyrobena nebo zpracována pomocí vadného stroje dodaného, udržovaného nebo provozovaného pojištěným, s výjimkou škody či újmy způsobené konečnému uživateli vlastnostmi
výrobku takto vzniklého.
[7]	
V pojistné smlouvě lze sjednat i jiné výluky než výše uvedené.
Článek 7: Povinnosti pojistníka, pojištěného
[1]	
Kromě povinností stanovených právními předpisy a povinností uvedených ve
všeobecných pojistných podmínkách je pojištěný dále povinen:
a)	písemně oznámit pojistiteli, že poškozený uplatnil právo na náhradu škody či
újmy ze škodní události, vyjádřit se k požadované náhradě a její výši, zmocnit
pojistitele, aby za něho škodní událost projednal a dále postupovat podle
pokynů pojistitele;
b)	písemně bez zbytečného odkladu oznámit, že poškozený uplatnil právo na
náhradu škody či újmy u soudu nebo jiného příslušného orgánu;
c)	v řízení o náhradě škody či újmy postupovat v souladu s pokyny pojistitele,
zejména se dohodnout s pojistitelem na tom, kdo bude pojištěného zastupovat;
d)	proti rozhodnutí příslušných orgánů, které se týkají náhrady škody či újmy,
podat včas opravný prostředek, pokud v odvolací lhůtě neobdrží jiný pokyn
od pojistitele;
e)	jsou-li podkladem pro výpočet pojistného příjmy nebo část příjmů pojištěného, je pojištěný povinen umožnit pojistiteli prostudovat účetní knihy
a roční uzávěrky;
f)	dodržovat rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho průkaznost tak, jak ukládají obecně platné právní předpisy (např. zákon o účetnictví).
[2]	
Porušil-li pojištěný některou z povinností uvedenou v bodě 1 tohoto článku
a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik škodní události nebo na výši plnění
pojistitele nebo tímto porušením došlo ke ztížení zjištění právního důvodu plnění, rozsahu nebo výše škody či újmy, má pojistitel vůči němu právo na náhradu
škody až do výše poskytnutého plnění. Porušil-li pojištěný povinnosti uvedené
v bodě 1 pod písmeny a) a d) tohoto článku, je pojistitel oprávněn plnění ze
smlouvy neposkytnout.
[3]	
Dále je pojištěný povinen na základě písemného upozornění pojistitele odstranit zvlášť rizikové okolnosti spojené s jeho činností. Pokud tak ve stanovené přiměřené lhůtě neučiní a nastane škodní událost, která má původ v této zvlášť
rizikové okolnosti, je pojistitel oprávněn plnění ze smlouvy neposkytnout.
Článek 8: Plnění pojistitele
[1]	
Plnění z jedné pojistné události je omezeno limitem plnění, sjednaným v pojistné smlouvě. V případě, že limit plnění není v pojistné smlouvě sjednán, ujednává
se tento ve výši 1 000 000 Kč. To platí i pro hromadnou pojistnou událost. U škody na věci je plnění poskytováno v časové ceně.
[2]	
Plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného
roku a plnění poskytovaná podle článku 9, bodu 1 těchto doplňkových pojistných podmínek nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu plnění stanoveného ve
smyslu bodu 1 tohoto článku. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, nesmí přesáhnout limit plnění sjednaný v pojistné smlouvě, není-li sjednáno jinak.
[3]	
Jestliže pojistitel plnil za škodu či újmu způsobenou zaviněným porušením pracovních povinností v pracovněprávních vztazích a povinnosti členů družstev
apod., je pojištěný povinen uhradit mu z vyplaceného plnění částku odpovídající tomu, jaký vliv mělo porušení na rozsah povinností pojistitele plnit, avšak jen
do výše, kterou může pojištěný požadovat na odpovědném zaměstnanci podle
pracovněprávních předpisů nebo členu družstva. Uplatněním práva na náhradu
této částky není dotčeno právo, které pojistiteli v důsledku vyplacení pojistného
plnění náleží vůči jinému.
[4]	
Za škodu způsobenou na klenotech a jiných cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (např. obrazy, sochy, sbírky, známky
apod.) je pojistitel povinen poskytnout plnění do částky 10 000 Kč (za jednu věc,
sbírku) a za škodu na penězích nejvýše 5 000 Kč.
[5]	
Pojistitel má proti pojištěnému právo na přiměřenou náhradu vyplaceného plnění, pokud:
a) škodní událost byla způsobena hrubou nedbalostí;
b)	škodní událost byla způsobena po požití alkoholu nebo užití psychotropní
nebo jiné návykové látky či léku označeného varovným symbolem.
[6]	
Jestliže pojištěný nahradil poškozenému škodu či újmu sám, je pojistitel oprávněn přezkoumat a zhodnotit všechny skutečnosti týkající se vzniku práva na
plnění z pojištění, jako by k náhradě škody či újmy pojištěným nedošlo.
[7]	
Pojistitel není povinen plnit, jestliže pojištěný bez souhlasu pojistitele nevznesl
námitku promlčení, zavázal se bez tohoto souhlasu uhradit promlčenou pohledávku nebo uzavřel soudní smír bez souhlasu pojistitele.
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Článek 9: Vedlejší náklady
1 Pojistitel je povinen nahradit náklady:
a) které odpovídají nejvýše odměně advokáta dle advokátního tarifu (na základě
vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
ci trestního řízení, které je vedeno proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci

zařízení se rozumí porucha způsobená vnitřní závadou zařízení, kterou pojištěný
nemohl předpokládat ani při řádné péči.
12 Písemnosti
13 Poddolování

-

14 Pohřešováním věci nebo její části se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle

b)

sterstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jestliže
toto řízení bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše škody
uložené mu podle článku 14, bodu 1, písm. f) všeobecných pojistných podmí-

c) obhajoby pojištěného nebo jeho zaměstnance (člena) před odvolacím souního projednávání nároků poškozeného vzniklé poškozenému, jeho zástupci,
případně pojištěnému, jestliže pojištěný splnil povinnosti uložené podle člán-

15 Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možné odstra-

je to taková změna stavu věci, kterou není možné objektivně odstranit opravou,
přesto je věc použitelná pro svoje původní určení.
16 Požití alkoholu
koholu ve výši nad 0,3 promile nebo pokud se pojištěný odmítl podrobit zjištění
17 Příjmy
18 Sesedání půdy
působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
19 Sesouváním půdy

-

těchto nákladů písemně zavázal.
-
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jejichž následkem jsou staticky nebezpečné deformace nebo široké pukliny na
stavbách. Sesuvem půdy však není klesání zemského povrchu do centra Země

ložit potřebné doklady.
Článek 10: Přechod práv
1 Jestliže má pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené částky, na snížení důchodu nebo na zastavení jeho výplaty, přechází toto
právo na pojistitele, pokud za pojištěného tuto částku zaplatil nebo za něho platí
důchod. Na pojistitele přechází též právo pojištěného na úhradu těch nákladů

20 Společník je společník obchodní společnosti, který je zapsán ve veřejném, resp.
obchodním rejstříku (např. společník veřejné obchodní společnosti, komanditní

1 Sportovní profesionální činnost je jakákoli sportovní činnost, kterou sportovci
22 Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc (nikoli právo užívání prostor ve
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řízení, pokud je pojistitel za pojištěného zaplatil.
Pojištěný je povinen bez odkladu pojistiteli oznámit, že nastaly skutečnosti, na
-

23 Vadný výrobek
které lze od něj oprávněně očekávat. Za vadný výrobek nelze považovat výrobek

je pojistitel oprávněn požadovat od pojištěného přiměřenou náhradu až do výše
vyplaceného plnění.

24 Věci zvláštní hodnoty jsou zejména:
a)

Článek 11: Výklad pojmů
Direct

1

2
3

4

5

6

7

8

Cennosti jsou zejména:
a)

b)

b)

-

c)

-

Cizí věci převzaté jsou movité věci, které pojištěný na základě písemné smlouvy
převzal za účelem provedení objednané činnosti nebo služby na těchto věcech.
Cizí věci užívané jsou movité věci, které pojištěný po právu užívá na základě
smlouvy, nikoli věci převzaté, mimo cenností, věcí zvláštní hodnoty, písemností,
včetně jejich příslušenství.
Časová cena věci je cena, kterou měla věc bezprostředně před škodnou událostí;
cí nebo jiným způsobem.
Finanční škoda
ušlý zisk, obchodní nebo podnikatelská ztráta, pokuty, penále, náklady zdravotní
pojišťovny apod.
Hromadná škodní událost je více spolu časově souvisejících škodních událostí,
které vyplývají ze stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti, závady nebo jiného
nebezpečí. Pro vznik hromadné škodní události je rozhodný vznik první škodní

losti, osobě apod.;
c) starožitnosti, kterými jsou věci zpravidla starší 100 let, mající uměleckou nebo
řemeslnou hodnotu, případně charakter unikátu;
d) sbírky.
25 Výrobkem se rozumí jakákoli movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena, sestrojena, opravena, upravena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpraco-

např. elektřina, plyn, voda apod.
26 Za vznik nemoci se považuje okamžik, který je jako vznik nemoci lékařsky doložen. Pokud dojde ke smrti jiné osoby následkem nemoci, je pro vznik práva na
stala.
27 Za vznik úrazu
silnému působení zevních vlivů, které způsobily poškození zdraví. Pokud dojde ke
28 Zničení věci

-

sjednanou pojistnou částku.
29 Znečištění životního prostředí je jakékoli zhoršení životního prostředí (např. kon-

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví
ku 2. těchto DPP pojistitel za pojištěného nahradí třetí osobě nemajetkovou újmu,
pokud poškozenému dle zákona náleží.
Náhrada škody na věci

úhyn ryb, znečištění koryta vodního toku apod.

9

Nová cena

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 1. 1. 2014

10 Objednanou činností se rozumí zejména oprava, úprava, prodej, úschova, uskladnění, zpracování, poskytnutí odborné pomoci aj.
11 Ochranné zařízení
teplot, plynů, záření apod. na životní prostředí. Nahodilou poruchou ochranného
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