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ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ
ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELŮ A PRÁVNICKÝCH OSOB
Tyto zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP”) jsou součástí Všeobecných pojistných podmínek (dále jen „VPP“).
(4) Sériová pojistná událost je více spolu souvisejících pojistných událostí,
které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejné příčiny.

Článek I.
Úvodní ustanovení

Článek IV.
Územní platnost

(1) Pojištění odpovědnosti podnikatelů a právnických osob
je
upraveno těmito Zvláštními pojistnými podmínkami, Všeobecnými pojistnými
podmínkami a ujednáními v pojistné smlouvě.
(2)

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž škodná událost nastane
na území České republiky, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Pojištění se sjednává jako pojištění soukromé a škodové.
Článek II.
Pojistné nebezpečí

Článek V.
Výluky z pojištění

(1) Pojištění odpovědnosti se sjednává pro případ právním předpisem
stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu či újmu vzniklou jinému:

(1)

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu či újmu:

a)

způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právními
předpisy nebo převzatou ve smlouvě,

b)

způsobenou v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává
neoprávněně,

na hmotné věci movité (vč. zvířete) i nemovité (dále jen „věc“) jejím
poškozením, zničením nebo ztrátou, resp. poraněním či usmrcením
zvířete,

c)

způsobenou provozem dopravního prostředku, pokud vznikl nárok na
plnění z povinného pojištění odpovědnosti za škodu či újmu
způsobenou provozem motorového vozidla,

v souvislosti s jeho podnikatelskou činností nebo vztahy z této činnosti
vyplývajícími, ke kterým je pojištěný podle obecně závazných právních
předpisů oprávněn v den sjednání pojištění,

d)

způsobenou
povinnosti,

e)

způsobenou ztrátou věci ve střeženém objektu při zajišťování ostrahy
majetku,

f)

způsobenou znečištěním vody nebo půdy, exhalací a emanací, nebo
jinak na životním prostředí, nedošlo-li k této v důsledku nenadálé
poruchy ochranného zařízení,

g)

způsobenou sesedáním, sesouváním půdy, průmyslovým odstřelem,
erozí a v důsledku poddolování,

h)

vzniklou v souvislosti s činností, u které právní předpisy ukládají
povinnost sjednat pojištění odpovědnosti,

i)

vzniklou v důsledku porušení právní povinnosti nebo jiné právní
skutečnosti, o kterých pojištěný v době uzavření pojistné smlouvy
věděl nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl vědět,

j)

způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí nebo
zvířat,

k)

v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z pojištění odpovědnosti při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,

l)

vzniklou působením magnetických nebo elektromagnetických polí,

a)

b)

c)

na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající
v duševních útrapách při ublížení na zdraví nebo usmrcení
poškozeného,

v příčinné souvislosti se škodou či újmou uvedenou pod písm. a) nebo
b), pokud se na takovou škodu či újmu vztahuje sjednané pojištění (tzv.
následná finanční škoda či újma).

(2) Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených
zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osob
v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z povinnosti
nahradit újmu na zdraví nebo usmrcením, ke které se tyto náklady vážou,
vzniklo právo na plnění ze sjednaného pojištění (tzv. regres zdravotní
pojišťovny).
(3) Pojištění se vztahuje i na náhradu dávek nemocenského pojištění
vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného
protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem,
jestliže z povinnosti nahradit újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví
nebo usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vzniklo právo na pojistné
plnění ze sjednaného pojištění (tzv. regres orgánu sociálního zabezpečení).

prodlením

se

splněním

zákonné

nebo

smluvní

m) vzniklou na věcech dodaných pojištěným nebo na věcech, na kterých
pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto,
že dodané věci byly vadné jakosti nebo objednaná činnost byla vadně
provedena,

(4) Pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost
pojištěného za škodu či újmu vzniklou jinému vyplývající z vlastnictví, držby
nebo jiného oprávněného užívání hmotných věcí nemovitých, vč. jejich
součástí a příslušenství.
(5) Pouze je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahuje na
odpovědnost za škodu způsobenou jinému na věci, za újmu způsobenou
člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající
v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení, způsobenou vadou
výrobku nebo vadně vykonanou prací, která se projeví po jejím předání (dále
jen „odpovědnost za škodu či újmu způsobenou vadou výrobku“).
Článek III.
Pojistná událost
(1) Pojistnou událostí je vznik právní povinnosti pojištěného nahradit škodu či
újmu z důvodů uvedených v čl. II. těchto ZPP a se kterou je spojena povinnost
pojistitele poskytnout pojistné plnění.
(2) V případě, že o náhradě této škody či újmy rozhoduje oprávněný orgán,
platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu o
výši náhrady škody či újmy a povinnosti pojištěného škodu či újmu nahradit
nabylo právní moci. Pojistitel v takovém případě poskytne pojistné plnění
v rozsahu ujednaném ke dni, kdy škodná událost nastala.

n)

způsobenou geneticky modifikovanými organismy nebo projevující se
genetickými změnami organismu,

o)

způsobenou přenosem viru HIV,

p)

vzniklou vadným výrobkem dodaným pojištěným, není-li ujednáno
jinak,

q)

způsobenou na věcech, které pojištěný přepravuje na základě smluv
o přepravě nebo zasílatelských smluv,

r)

způsobenou provozem letadel, vznášedel nebo plavidel všeho druhu,
jakož i letišť, přístavů, přístavišť a drah nebo lanovek všeho druhu,
opravou letadel a lodí,

s)

způsobenou při pastvě hospodářskými zvířaty nebo volně žijící zvěří
na lukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách,

t)

vzniklou při provozování profesionální sportovní činnosti,

u)

v rozsahu mimořádné ceny nebo ceny zvláštní obliby věci,

v)

způsobenou informací nebo radou,

w) způsobenou
vlastnostmi,

(3) Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že ke škodné události
došlo v době trvání pojištění v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v
pojistné smlouvě nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími, ke kterým je
pojištěný podle obecně závazných právních předpisů oprávněn v den sjednání
pojištění. V pojistné smlouvě mohou být ujednány jiné předpoklady vzniku
práva na plnění z pojištění.

osobou

nebo

použitím

osoby

s nebezpečnými

x)

způsobenou selháním nebo kolísáním zásobování nebo nedodáním
včas nebo vůbec vody, plynu, tepla, elektrické energie,

y)

na zdraví nebo usmrcením
organizovaných sportovních akcí,

z)

způsobenou pomluvami, urážkami, neoprávněným poskytnutím či
porušením patentových, autorských práv nebo práva ochranné
známky, vzorů, obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, nekalou
soutěží,

vzniklou

aktivním

účastníkům

aa) vzniklou při provozování skládek nebo úložišť odpadů včetně
likvidace odpadů, vzniklou v souvislosti s nakládáním se střelivem,
pyrotechnikou, výbušninami, stlačenými nebo zkapalněnými plyny,
nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky.
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Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:

(2)
a)

odpovědnost za škodu způsobenou na věci, kterou pojištěný převzal za
účelem provedení objednané činnosti,

b)

odpovědnost za škodu způsobenou na věci, která není ve vlastnictví
pojištěného, avšak kterou pojištěný oprávněně užívá,

c)

odpovědnost za újmu vzniklou jinak než je uvedeno v odst. (1) čl. II
těchto ZPP (tzv. čistá finanční újma),

d)

odpovědnost za nemajetkovou újmu způsobenou neoprávněným
zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka a z ní vyplývající
peněžitou náhradu nemajetkové újmy,

e)

náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na
zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl újmu
na zdraví v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (tzv.
regres zdravotní pojišťovny),

f)

náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem
nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na tuto dávku,
pokud takový nárok vznikl v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci
z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného (tzv. regres orgánu
sociálního zabezpečení).
Z pojištění nevzniká nárok na plnění za:

(3)
a)

pojištěnému uložené nebo proti němu uplatňované pokuty, penále či
jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter
včetně smluvních pokut,

b)

náhradu škody či újmy přiznanou soudem Spojených států amerických
nebo Kanady nebo přiznanou na základě práva Spojených států
amerických nebo Kanady.

svému manželu, registrovanému partnerovi, sourozencům, příbuzným v
řadě přímé, nebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti,

b)

svým společníkům nebo jejich manželům, registrovaným partnerům,
sourozencům či příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí se
společníkem ve společné domácnosti,

c)

podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho manžel,
registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba,
která žije s pojištěným ve společné domácnosti, většinovou majetkovou
účast.

škodu či újmu způsobenou dodáním vadného projektu, konstrukčního
návrhu apod.,

c)

škodu či újmu způsobenou tabákem nebo tabákovým výrobkem,

d)

škodu či újmu vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku
s jinou věcí a škodu či újmu vzniklou dalším zpracováním nebo
opracováním vadného výrobku, s výjimkou škody či újmy způsobené
konečnému uživateli vlastnostmi takto vzniklé věci,

e)

škodu či újmu vzniklou v důsledku závadnosti věcí, které byly
vyrobeny nebo zpracovány pomocí vadného stroje dodaného,
montovaného nebo udržovaného pojištěným, s výjimkou škody či
újmy způsobené konečnému uživateli vlastnostmi takto vzniklé věci,

f)

náklady související s odstraněním, demontáží, vyjmutím nebo
uvolněním vadného výrobku a náklady související s montáží,
připevněním nebo osazením bezvadného výrobku bez ohledu na to,
kým byly vynaloženy,

g)

náklady vzniklé při kontrole, zkoušení nebo opravě výrobku bez
ohledu na to, kým byly vynaloženy,

h)

náklady související s kontrolou, zkoušením, opravou nebo novým
provedením práce, která byla provedena vadně bez ohledu na to,
kým byly vynaloženy,

i)

vrácení plateb získaných za výrobek nebo za provedení práce,

j)

náklady na stažení výrobku z trhu.
Článek VII.
Náklady právní ochrany

(1) Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené mu příslušnými
právními předpisy, pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou, je pojistitel
povinen uhradit náklady:

(4) Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu či újmu, za kterou
pojištěný odpovídá:
a)

b)

a)

řízení o náhradě škody či újmy před příslušným orgánem, pokud bylo
nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše náhrady škody
či újmy a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení,
a to ve všech stupních,

b)

na obhajobu v trestním řízení vedeném proti pojištěnému v souvislosti
se škodnou událostí,

c)

na mimosoudní projednávání nároku poškozeného na náhradu škody
či újmy, pokud se k tomu pojistitel písemně zavázal.

(2) Náklady právního zastoupení a obhajoby podle odst. 1. tohoto článku,
které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta stanovenou příslušnými
právními předpisy v České republice, pojistitel uhradí pouze v případě, že se
k tomu písemně zavázal.

(5) Pojištění odpovědnosti se dále nevztahuje na jakoukoli povinnost
(zejména povinnost nést náklady na preventivní či nápravná opatření) vzniklou
či uloženou pojištěnému na základě zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení
ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Článek VIII.
Pojistné plnění

(6) Pojistitel neposkytne pojistné plnění za odpovědnost pojištěného za
škodu či újmu vzniklou z důvodu jakéhokoliv nároku jakékoliv povahy, která
sestává z nebo vznikla přímo z nebo v souvislosti s:

(1) Pojistitel nahradí za pojištěného škodu či újmu v rozsahu právních
předpisů tuto náhradu upravujících. Právo odečíst od pojistného plnění
splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění není tímto
dotčeno.

a)

úplnou nebo částečnou destrukcí, deformací nebo vymazáním,
poškozením, změnou, nesprávnou interpretací nebo zneužitím
elektronických dat a/nebo software,

b)

chybou při vytváření, změnách, doplňování, zadávání, mazání nebo
používání elektronických dat a/nebo software, nebo

(2) Z jedné pojistné události nahradí pojistitel škodu či újmu za pojištěného
maximálně do výše limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

c)

úplnou nebo částečnou neschopností nebo selháním přijmout, odeslat,
přistupovat k nebo používat elektronická data a/nebo software po
jakoukoliv dobu či vůbec, vzniklou z jakékoliv příčiny, bez ohledu na
jakékoliv jiné přispívající příčiny nebo události, ať již nastaly kdykoliv.

(3) Na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho
pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění do výše dvojnásobku limitu
pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na
dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše
limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

Článek VI.
Další výluky z pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou
vadou výrobku

(4) Pojistitel nahradí náklady právní ochrany maximálně do výše 10 %
z limitu (sublimitu) pojistného plnění, kterého se tyto náklady týkaly. Výše
vyplacené náhrady nákladů právní ochrany se do pojistného plnění, které je
omezeno limitem (sublimitem) pojistného plnění, nezapočítává.

(1) Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vadou výrobku se
vedle výluk stanovených v čl. V. těchto ZPP nevztahuje na škodu či újmu
způsobenou vadou výrobku:
a)

který nebyl dostatečně testován podle uznávaných pravidel vědy
a techniky nebo způsobem stanoveným právními předpisy,

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 avizovaných
nebo dohodnutých funkčních parametrů,

d)

který na žádost poškozeného pojištěný 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.

(2)
a)

(5) Jestliže pojištěný nahradil poškozenému škodu sám, je pojistitel
oprávněn přezkoumat a zhodnotit všechny skutečnosti související se
vznikem práva na plnění z pojištění a postupovat při šetření škodné události
tak, jakoby k náhradě škody poškozenému nedošlo.
Článek IX.
Povinnosti pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby z pojištění
odpovědnosti
(1)

Pojistitel dále neposkytne pojistné plnění za:
škodu či újmu na vadném výrobku,

2/3

Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba mají následující povinnosti:

a)

bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že nastala škodná
událost, sdělit, že poškozený uplatnil proti němu právo na náhradu
škody či újmy a vyjádřit se ke své odpovědnosti, k požadované
náhradě a k její výši,

b)

oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se
škodnou událostí bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo
rozhodčí řízení proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci, oznámit
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jméno nebo adresu svého obhájce a pojistitele informovat o průběhu
tohoto řízení,
c)

nesmí bez souhlasu pojistitele nahradit ani se zavázat k náhradě
promlčené pohledávky nebo její části,

d)

nesmí bez souhlasu pojistitele zcela nebo zčásti uznat odpovědnostní
nárok,

e)

zabezpečit vůči jinému práva, která přecházejí na pojišťovnu dle
platných právních předpisů, zejména právo na náhradu škody či újmy
jakož i právo na postih a vypořádání.

nemocenského pojištění dle ustanovení § 126 zákona č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
(8) Regresem zdravotní pojišťovny se rozumí nárok zdravotní
pojišťovny vůči pojištěnému na náhradu nákladů na hrazené služby
vynaložených v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného dle
ustanovení § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

(2) V řízení o náhradě škody či újmy má pojistník, pojištěný nebo oprávněná
osoba následující povinnosti:
a)

postupovat v souladu s pokyny pojistitele,

(9) Sériovou pojistnou událostí se rozumí více spolu souvisejících
pojistných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejné příčiny
např. zdroje, události, okolnosti.

b)

bez souhlasu pojistitele nesmí uzavřít soudní smír, dohodu o narovnání,
uznat dluh,

(10) Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do
středu země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

c)

vznést námitku promlčení,

d)

na pokyn pojistitele podat opravný prostředek,

e)

postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zmeškání
nebo pro uznání.

(11) Sesouváním půdy se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do
nižších, ke kterému dochází působením zemské tíže nebo lidské činnosti při
porušení podmínek rovnováhy svahu.
(12) Újmou na zdraví se rozumí úraz nebo nemoc. Za vznik úrazu se
považuje okamžik, kdy došlo ke krátkodobému, náhlému a násilnému
působení zevních sil nebo vlivů, které způsobily poškození zdraví. Za vznik
nemoci se považuje okamžik, který je jako vznik nemoci lékařsky doložen.

(3) Porušil-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba povinnosti uvedené
v odst. 1 písm. a), b), d) a e) a v odst. 2 písm. a), b) a e) tohoto článku a toto
porušení mělo vliv na zjištění právního důvodu plnění, rozsahu či výše škody či
újmy nebo došlo ke zmaření možnosti pojistitele s úspěchem uplatnit svá
práva uvedená v odst. 1 písm. e) tohoto článku, je pojistitel oprávněn snížit
pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho
povinnosti plnit.

(13) Vadou výrobku je stav, kdy výrobek z hlediska bezpečnosti jeho užití
nezaručuje vlastnosti, které lze od něj oprávněně očekávat, zejména
s ohledem na:

(4) Porušil-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba povinnosti uvedené
v odst. 1 písm. c) a v odst. 2 písm. c) a d), je pojistitel oprávněn plnění ze
smlouvy odmítnout.

a)

prezentaci výrobku včetně poskytnutých informací nebo

b)

přepokládaný účel, ke kterému má výrobek sloužit nebo

c)

dobu, kdy byl výrobek uveden na trh.

Článek X.
Výklad pojmů

(14) Věcí se rozumí věc hmotná. Ujednání vztahující se na věci se na zvíře
použijí obdobně, a to v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.

(1) Ekologickou újmou se rozumí ekologická újma ve smyslu zákona
č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(15) Výrobkem se rozumí jakákoli hmotná movitá věc, která byla vyrobena,
vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je
určena k uvedení na trh; a to i tehdy, je-li součástí nebo příslušenstvím jiné
movité nebo nemovité věci. Za výrobek se považuje i elektřina.

(2) Objednanou činností se rozumí zejména zpracování, oprava, úprava,
prodej, úschova, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci.

(16) Znečištěním životního prostředí se rozumí poškození životního
prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší,
povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za škodu
způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i následná škoda,
která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např.
úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin
v důsledku kontaminace půdy, ušlý zisk). Kontaminací se rozumí zamoření,
znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity, nebo kvality jednotlivých složek
životního prostředí.

(3) Ochranným zařízením se rozumí zařízení sloužící k ochraně před
škodlivým působením látek na životní prostředí. Nenadálou poruchou
ochranného zařízení se rozumí náhlá a nahodilá porucha způsobená vnitřní
závadou zařízení, kterou pojištěný nemohl předpokládat ani při řádné péči.
(4) Osobami žijícími ve společné domácnosti se rozumí fyzické osoby,
které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
(5) Poddolováním se rozumí důsledky lidské činnosti spočívající v hloubení
podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.

Článek XI.
Závěrečné ustanovení

(6) Profesionální sportovní činností se rozumí sportovní činnost, kterou
sportovci vykonávají za úplatu, jakož i příprava k této činnosti.

Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.

(7) Regresem orgánu sociálního zabezpečení se rozumí nárok orgánu
sociálního zabezpečení vůči pojištěnému na tzv. regresní náhradu dávek
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