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1.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

2.

Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě, které
sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance
Group (dále jen pojistitel), se řídí příslušnou pojistnou smlouvou,
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti
VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), těmito Doplňkovými pojistnými pod‑
mínkami pro pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském
životě DPPBOŽ O 1/17 (dále jen DPPBOŽ), příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dále
ustanoveními zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v plat‑
ném znění.
Nestanoví‑li tyto DPPBOŽ jinak, platí příslušná ustanovení VPPOD.

2.

2.

3.

1.

2.

Předmětem pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském
životě je právním předpisem stanovená povinnost pojištěného nahra‑
dit poškozenému újmu, vznikla‑li pojištěnému povinnost k její náhra‑
dě v souvislosti s činností konanou v běžném občanském životě.
Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě se dále
vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného
nahradit poškozenému újmu na:
a) převzaté věci nemovité sloužící k trvalému bydlení nebo na pře‑
vzaté věci movité, jež je její nedílnou součástí, vznikla‑li pojiště‑
nému povinnost k její k náhradě, maximálně však do výše plnění
15 % z limitu pojistného plnění;
b) převzaté věci zapůjčené, vznikla‑li pojištěnému povinnost k její
k náhradě, a to do výše 10 % z limitu pojistného plnění.
Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě se dále
vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost nahradit po‑
škozenému újmu, vznikla‑li povinnost k její náhradě:
a) spolupojištěným osobám;
b) osobám zaměstnaným nebo vypomáhajícím v domácnosti pojiš‑
těného při výkonu této činnosti.

3.

4.

2.

1.

Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě se vzta‑
huje na škodné události, které nastanou na území České republiky
nebo při přechodném pobytu pojištěného mimo území České repub‑
liky, pokud k nim došlo na geografickém území Evropy, není‑li v pojist‑
né smlouvě ujednáno jinak.
V případě škodné události vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nebo
provozem malého plavidla se pojištění vztahuje na vnitrozemské
vodní toky a plochy na území České republiky nebo při přechodném
pobytu pojištěného na vnitrozemské vodní toky a plochy na území Ev‑
ropy (platí geografické hledisko), není‑li v pojistné smlouvě ujednáno
jinak.

T.č. DPPBOŽ O 1/17

Limity pojistného plnění v Kč

I.

2 000 000

II.

4 000 000

III.

6 000 000

IV.

8 000 000

V.

10 000 000

VI.

12 000 000

VII.

15 000 000

VIII.

20 000 000

Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě se sjed‑
nává s limitem pojistného plnění uvedeným v pojistné smlouvě.

Pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých
v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek
limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě, není‑li v po‑
jistné smlouvě ujednáno jinak.
Mělo‑li porušení povinností (pojistníka nebo pojištěného) uvedených
ve VPPOD, v těchto DPPBOŽ vliv na vznik pojistné události, její prů‑
běh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše
pojistného plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně
k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti
plnit.
Pojištění občana v běžném občanském životě lze sjednat bez spolu‑
účasti, nebo se spoluúčastí ve výši 15 %, maximálně však 10 000 Kč
z poskytnutého pojistného plnění. Výše spoluúčasti je vždy specifiko‑
vána v pojistné smlouvě.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že ke
škodné události došlo v době trvání pojištění a pojištěný za újmu od‑
povídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění,
není‑li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
Článek 6
Speciální výluky z pojištění

Článek 3
Územní platnost pojištění
1.

Kategorie limitů pojistného
plnění

Článek 5
Pojistné plnění, spoluúčast, pojistný princip

Článek 2
Předmět pojištění, rozsah pojistného krytí, spolupojištěné osoby
1.

Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě se sjed‑
nává s těmito limity pojistného plnění:

1

Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě se ne‑
vztahuje, pokud tak není ujednáno v pojistné smlouvě, na povinnost
pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou:
a) v souvislosti s držbou zchátralých nebo neudržovaných nemovi‑
tých věcí;
b) na území domicilu pojištěného;
c) v souvislosti s činností, u které právní předpis ukládá povinnost
uzavřít pojištění odpovědnosti, z provozní činnosti nebo jakékoliv
jiné podnikatelské či výdělečné činnosti pojištěného nebo další
spolupojištěné osoby;
d) z činnosti prováděné dodavatelským způsobem;
e) na převzaté věci s výjimkou majetkové újmy na převzaté věci ne‑
movité sloužící k trvalému bydlení nebo na převzaté věci movité,
jež je její nedílnou součástí nebo na převzaté věci zapůjčené;
f ) vlastnictvím nebo provozem plavidel integrovaného záchranného
systému České republiky či vlastnictvím nebo provozem ostatních
plavidel;
g) na jiném plavidle nebo na přepravovaných věcech nebo při spo‑
lečné havárii;
h) na cennostech, ceninách a na majetku zvláštní hodnoty, jež jsou ve
vlastnictví osoby dopravované plavidlem;

2.

15. Neudržovanými nemovitými věcmi nemovité věci, u nichž jsou
v dobrém technickém stavu rozhodující konstrukční systémy, ale
v důsledku zanedbání údržby lze předpokládat, že jejich stav se bude
zhoršovat (např. podmáčením objektu, zatékáním do objektu stře‑
chou, podmáčení objektu dlouhodobým působením vody z technic‑
kých instalací, chybějící dveře nebo okna a přetěžování konstrukce
objektu).
16. Občanem fyzická osoba s českou státní příslušností a trvalým poby‑
tem na území České republiky nebo fyzická osoba s cizí státní přísluš‑
ností, která pobývá na území České republiky v souladu se zákonem
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném
znění.
17. Osobou blízkou fyzická osoba, která je s pojištěným v poměru rodin‑
ném či obdobném a žije s pojištěným ve společné domácnosti (osoba
blízká pojištěnému); rovněž se jedná o fyzickou osobu, která je v po‑
měru rodinném či obdobném k osobě blízké pojištěnému a žije s po‑
jištěným a osobou blízkou pojištěnému ve společné domácnosti.
18. Osobou zaměstnanou v domácnosti fyzická osoba, která na pro‑
kazatelně smluvním základě, dočasně, nebo dlouhodobě a za úplatu
vykonává v domácnosti pojištěného sjednané činnosti.
19. Osobou vypomáhající v domácnosti fyzická osoba, která dočasně,
nebo dlouhodobě a bez úplaty vykonává pro pojištěného činnosti, ji‑
miž byla pojištěným pověřena; jedná se zejména o následující činnos‑
ti: činnosti vykonávané v domácnosti, hlídání dětí, zvířat, opatrování
nebo běžná údržba nemovité věci, čištění a údržba chodníků, scho‑
dišť, chodeb a prostranství patřících k nemovité věci, stavební dozor,
činnosti při výstavbě a další činnosti.
20. Plavidlem malé plavidlo a ostatní plavidlo. Malé plavidlo je plavidlo:
a) podléhající evidenci v plavebním rejstříku Státní plavební správy,
jehož délka trupu nepřesahuje 20 m. Jeho celková hmotnost pře‑
sahuje 1 000 kg včetně povoleného zatížení a s vlastním strojním
pohonem o výkonu větším než 4 kW nebo s celkovou plochou pla‑
chet přesahující 12 m2, a nebo
b) nepodléhající evidenci v plavebním rejstříku Státní plavební sprá‑
vy (nesplňuje podmínky výkladu malého plavidla), jehož délka ne‑
přesahuje 20 m.
Ostatní plavidlo je loď, plovoucí stroj, plovoucí zařízení, plovoucí
těleso, dále pak převozní loď, tlačný člun, plavidlo určené k přepravě
více než 12 cestujících, plavidlo určené k vlečení nebo tlačení, plavidlo
určené k vedení bočně svázané sestavy.
21. Plochou nevhodnou nebo plochou, která není určená k provozu
rádiem řízených modelů veřejná prostranství a plochy s častým po‑
hybem osob, zvířat a věcí.
22. Pojistným rokem doba dvanácti měsíců po sobě jdoucích; první po‑
jistný rok začíná dnem určeným v pojistné smlouvě jako počátek po‑
jištění.
23. Pozemkem:
a) ohraničený prostor, na kterém je stavba umístěna a je s ním pevně
spojena;
b) ohraničený prostor přináležející k jinému ohraničenému prostoru,
na kterém je stavba umístěna, případně ohraničený prostor s těmi‑
to ohraničenými prostory sousedící a spolu tvořící jeden ohraniče‑
ný prostor náležející jedné fyzické nebo právnické osobě;
c) ohraničený prostor určený k výstavbě nemovité věci (stavební po‑
zemek).
Pozemek musí být označený parcelním číslem pozemku nebo číslem
stavební parcely.
24. Prací prováděnou dodavatelským způsobem podnikatelská čin‑
nost prováděná na základě Smlouvy o dílo nebo na základě objed‑
návky.
25. Přechodným pobytem pobyt fyzické osoby na území, ve kterém není
osoba trvale usazena; pobyt je vždy časově ohraničen a vyplývá z něj,
že osoba nemá v úmyslu se na tomto území zdržovat trvale.
26. Převzatou věcí věc movitá a nemovitá, která není ve vlastnictví po‑
jištěného, kterou však pojištěný převzal, a má být předmětem jeho
závazku, tj.
a) věc, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané čin‑
nosti (zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění,
poskytnutí odborné pomoci apod.),
b) věc, kterou pojištěný převzal do oprávněného užívání.
Za převzatou věc se nepovažuje věc zapůjčená.
27. Přirozenými právy člověka základní lidská práva a svobody chráně‑
né Listinou základních práv a svobod České republiky a jsou upravena
první částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na‑
příklad právo na život, právo na lidskou důstojnost a osobní čest, právo
na dobrou pověst, právo na ochranu před neoprávněným zásahem do
soukromého a rodinného života, právo vlastnit majetek a další.
28. Příslušenstvím vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, jež je určena, aby
se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského
určení.
29. Rádiem řízeným modelem model letecký, automobilový, lodní nebo
železniční, který není určený k přepravě a pohybu osob, zvířat a věcí, je

i) vlastnictvím nebo provozem rádiem řízených modelů na plochách
k tomu nevhodných nebo na plochách, které nejsou k provozu
modelů určené;
j) v důsledku toho, že provozování rádiem řízených modelů není
v souladu s předpisy Českého telekomunikačního úřadu;
k) na nehmotném majetku;
l) na přirozených právech člověka nesouvisejících s újmou při ublíže‑
ní na zdraví a při usmrcení;
m) na mobilním telefonu, tabletu a notebooku.
Pojistitel neposkytne pojistné plnění za újmu vzniklou:
a) osobám blízkým pojištěnému a osobám jim blízkým;
b) osobám zaměstnaným nebo vypomáhajícím v domácnosti pojiš‑
těného při výkonu této činnosti;
c) právnické osobě, ve které má pojištěný nebo osoby jemu blízké
majetkovou účast, nebo ve které vykonává funkci statutárního or‑
gánu, nebo ve které je v pozici společníka.
Článek 7
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Bytem místnost nebo soubor místností, které jsou součástí stavby,
tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.
2. Činností vykonávanou v běžném občanském životě zejména:
a) vedení domácnosti a provoz jejího zařízení;
b) pracovní činnost, pokud se nejedná o podnikatelskou či jinou vý‑
dělečnou činnost;
c) držba nemovité věci;
d) činnosti při rekreaci a zábavě;
e) provozování sportů;
f ) vlastnictví a provozování malého plavidla na základě příslušného
platného oprávnění, pokud bylo takového oprávnění podle práv‑
ních předpisů k této činnosti zapotřebí;
g) jízda na koni;
h) vlastnictví a používání zbraní držených na základě povolení, mimo
výkon práva myslivosti;
i) vlastnictví nebo opatrování zvířat;
j) vlastnictví nebo provoz rádiem řízených modelů;
a další činnosti běžného občanského života.
3. Čistou finanční újmou majetková újma na jmění (škoda), která vznik‑
la jinak než jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním a nemá
původ v předcházející majetkové újmě na jmění.
4. Ceninami zejména poštovní známky, kolky, stravenky, telefonní karty
a ostatní karty, mají‑li hodnotu, ze které bude moci být po vydání do
užívání čerpáno.
5. Cennostmi zejména platné bankovky a mince, drahé kovy a předmě‑
ty z nich vyrobené, nezasazené perly a drahokamy, vkladní a šekové
knížky, platební karty, cenné papíry.
6. Demolicí úředně povolené, částečné nebo úplné odstranění nemovi‑
té věci.
7. Držbou nemovité věci:
a) vlastnictví, nájem nebo provoz nemovité věci;
b) vlastnictví, nájem nebo provoz nemovité věci rozestavěné a re‑
konstruované;
c) provádění činnosti běžné údržby;
d) provádění stavební činnosti nebo demolice.
8. Domicilem místo trvalého bydliště fyzické osoby v určitém státě od‑
lišném od České republiky.
9. Integrovaným záchranným systémem České republiky například
Policie České republiky, městská a obecní policie, Armáda České re‑
publiky, Hasičský záchranný sbor, Vodní záchranná služba a jiné.
10. Jměním souhrn majetku (hmotný a nehmotný majetek) a dluhů pat‑
řící jedné právnické nebo fyzické osobě. Hmotný majetek je hmotná
věc, jež je ovladatelnou částí vnějšího světa, a která má povahu samo‑
statného předmětu (věc movitá a věc nemovitá). Nehmotný majetek
jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné pod‑
staty, například absolutní majetková práva (vlastnická práva, věcná
práva k cizím věcem, zástavní právo, dědické právo a další), relativní
majetková práva (práva ze smlouvy a další) a další.
11. Majetkovou újmou na jmění škoda, která vznikla jeho poškozením,
zničením nebo pohřešováním.
12. Majetkem zvláštní hodnoty věci umělecké hodnoty, věci historické
hodnoty, věci sběratelského zájmu, starožitnosti a sbírky.
13. Následnou finanční újmou majetková újma na jmění (škoda) způso‑
bená jinak než jako majetková újma na jmění nebo újma při ublížení
na zdraví a při usmrcení, která má původ v předcházející majetkové
újmě na jmění nebo újmě při ublížení na zdraví a usmrcení (například
ušlý zisk, regresní nároky zdravotní pojišťovny nebo orgánu nemo‑
cenského pojištění a další).
14. Nemovitými věcmi pozemky, podzemní stavby se samostatným úče‑
lovým určením a stavby zřízené na pozemku, který není ve vlastnictví
pojištěného, včetně jejich součástí a příslušenství.
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30.

31.

32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.

používán pro soutěžní, sportovní nebo rekreační účely, není vybaven
žádným zařízením umožňujícím automatický pohyb na zvolené místo
a je po celou dobu pohybu pomocí vysílače přímo řízený fyzickou oso‑
bou v jejím vizuálním dohledu.
Spolupojištěnou osobou fyzická osoba, pokud žije ve společné do‑
mácnosti s pojištěným a zároveň se jedná o: manžela/manželku, regis‑
trovaného partnera/partnerku nebo druha/družku pojištěného; děti
nevlastní, osvojence pojištěného, registrovaného partnera/partnerky
nebo druha/družky a děti svěřené do pěstounské péče pojištěnému,
manželu/manželce, registrovanému partneru/partnerce nebo druhu/
družce, nejvýše však do 26 let jejich věku a osoby příbuzné v linii pří‑
mé.
Součástí pozemku prostor nad i pod povrchem, stavba včetně jejich
součástí a příslušenství (s výjimkou staveb dočasných), včetně toho,
co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech, dále i rostlin‑
stvo na něm vzešlé.
Součástí stavby vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být
od věci odděleno, aniž se tím stavba znehodnotí.
Společnou domácností domácnost tvořená fyzickými osobami, kte‑
ré spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby (splněny
musí být současně obě tyto podmínky).
Stavbou dočasnou objekt a zařízení sloužící účastníkům výstavby
v době provádění stavby k provozním a sociálním účelům, umístěné
na pozemku, který je zajištěn souvislým nepoškozeným oplocením
s min. výškou 150 cm, s vraty uzamčenými minimálně jedním funkč‑
ním zámkem.
Stavbou veškerá stavební díla (včetně bytu), 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, včetně jejích součástí s příslušenství:
a) stavba zřízená na pozemku ve vlastnictví pojištěného;
b) stavba zřízená na pozemku, který není ve vlastnictví pojištěného;
c) jiná zařízení (vedlejší stavba, drobná stavba, stavba ve výstavbě).
Stavbou drobnou přízemní stavba, která plní doplňkovou funkci
k pojištěné stavbě a neslouží k bydlení, zastavěná plocha je do 16 m2,
výška činí maximálně 4,5 m a hloubka podzemní stavby nepřesahuje
3 m.
Stavbou vedlejší stavba, která tvoří příslušenství stavby hlavní nebo
doplňuje užívání pozemku a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje
100 m2 (například garáž, stodola, oplocení, opěrná zeď, bazén, studna,
septik, kůlna, plynový zásobník, fotovoltaická elektrárna a jiné).
Stavbou ve výstavbě nově zahajovaná, rozestavěná nebo rekonstru‑
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ovaná stavba.
39. Újmou
a) majetková újma na jmění včetně následné finanční újmy z toho
vyplývající (plnění do výše limitu pojistného plnění sjednaného
v pojistné smlouvě);
b) čistá finanční újma (plnění do výše 10 % z limitu pojistného plnění
sjednaného v pojistné smlouvě);
c) újma při ublížení na zdraví a při usmrcení, újma na přirozených
právech člověka související s újmou při ublížení na zdraví a při
usmrcení včetně následné finanční újmy z toho vyplývající (plnění
do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě).
40. Újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení majetková a nema‑
jetková újma při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně duševních
útrap rovněž i duševních útrap vzniklých manželu, rodiči dítěti nebo
jiné osobě blízké.
41. Věcmi sběratelského zájmu známky, mince, medaile apod., bez
ohledu na jejich počet, uspořádání a tematické členění. Pokud však
jednotlivě mají vysokou skutečnou hodnotu (nelze brát v úvahu hod‑
notu sběratelskou) bude taková věc považována za cennost.
42. Věcmi umělecké hodnoty originální nebo unikátní díla, jejichž pro‑
dejní cena není dána pouze výrobními náklady, nýbrž uměleckou kva‑
litou a autorem díla. Patří sem zejména obrazy, grafická a sochařská
díla, výrobky z porcelánu, keramiky a skla, ručně vázané koberce, go‑
belíny a jiné.
43. Věcí zapůjčenou věc movitá, která není ve vlastnictví pojištěného,
kterou pojištěný převzal do oprávněného užívání od osoby, jejíž pod‑
nikatelskou činností je půjčování věcí.
44. Výdělečnou činností jakákoliv činnost, z níž má pojištěný příjem, kte‑
rý podléhá dani z příjmu vyjma činnosti pronájem nemovitých věcí,
bytových a nebytových prostor.
45. Zchátralými nemovitými věcmi stavby s poruchami a vadami na
hlavních konstrukčních prvcích jako například trhliny v nosných stě‑
nách nebo na nosném skeletu, propadlé, prohnilé či škůdci napadené
konstrukce krovů, trvalé deformace stropních a schodišťových kon‑
strukcí a další.
Článek 8
Závěrečné ustanovení
Tyto DPPBOŽ nabývají účinnosti dnem 1. října 2017.
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