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Článek 1
Úvodní ustanovení

1.  Pojištění odpovědnosti, které sjednává Česká podnikatelská pojišťov-
na, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel) se řídí pojistnou 
smlouvou, těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění 
odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), příslušnými Doplňkový-
mi pojistnými podmínkami (dále jen DPP), příslušnými Zvláštními po-
jistnými podmínkami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními záko-
na č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2.  Pojištění odpovědnosti je pojištěním škodovým.

Článek 2
Předmět pojištění

Předmětem pojištění odpovědnosti je právním předpisem stanovená po-
vinnost k náhradě újmy specifikované v příslušných DPP, ZPP nebo v po-
jistné smlouvě, vznikla-li pojištěnému povinnost k náhradě újmy v rozsahu 
a ve výši určené zákonem, těmito VPPOD, příslušnými DPP, ZPP a pojistnou 
smlouvou. 

Článek 3
Územní platnost pojištění

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodné události, které nastanou 
na místě uvedeném v příslušných DPP, ZPP nebo v pojistné smlouvě jako 
územní platnost pojištění.

Článek 4
Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění 

1.  Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout 
třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním 
(pojistná událost) a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné. 

2.  Pojistná smlouva vyžaduje písemnou formu, není-li pojištění ujednáno 
na dobu kratší než jeden rok. Totéž platí i pro všechna právní jednání 
týkající se pojištění, není-li ujednáno jinak.

3.  Přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného, ve výši uve-
dené v nabídce, považuje se písemná forma smlouvy za zachovanou.

4.  Pojištění vzniká prvním dnem následujícím po dni uzavření pojist-
né smlouvy, nebylo-li dohodnuto, že vznikne již uzavřením pojistné 
smlouvy nebo později.  

5.  V pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění odpovědnosti se vztahuje 
i na dobu přede dnem uzavření pojistné smlouvy. 

6.  Změn v pojistné smlouvě, které mají vliv na výši pojistného nebo roz-
sah pojištění, lze dosáhnout pouze písemnou dohodou účastníků, ji-
nak jsou neplatné. Pro změny v pojistné smlouvě, které nemají vliv na 
výši pojistného nebo rozsah pojištění, není povinná písemná forma, 
pojistník může takovou změnu oznámit telefonicky nebo elektronic-
kou poštou, pojistitel může rovněž využít prostředky elektronické ko-
munikace, pokud je pojistník výslovně v pojistné smlouvě neodmítl.

 Pojistitel může použít adresu trvalého pobytu, resp. sídla, pojistníka 
i pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě ve všech dříve uzavřených 
pojistných smlouvách. Analogicky může pojistitel v pojistné smlouvě 

tyto údaje změnit na základě později uzavřené pojistné smlouvy.
7.  Není-li ujednáno jinak, platí, že pojistná smlouva a právní vztahy z ní 

vyplývající se řídí právním řádem České republiky a pro spory z pojist-
né smlouvy jsou rozhodující příslušné soudy České republiky.

8.  Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou VPPOD, příslušné DPP, případ-
ně příslušné ZPP a přílohy k pojistné smlouvě.

Článek 5
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného 

1.  Pojistník a pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně zodpovědět písem-
né dotazy pojistitele, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, 
jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek. Povin-
nost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic 
podstatného.

2.  Pojistník má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli 
všechny změny týkající se sjednaného pojištění. Skutečnosti, o kterých 
ví, že nastanou, je povinen oznámit již předem. 

3.  Pojištěný má povinnost dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména 
nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení ne-
bezpečí ani strpět jejich porušování třetími osobami. Pokud pojistná 
událost již nastala, je pojištěný povinen učinit taková opatření, aby se 
vzniklá újma již nezvětšovala.

4.  Pojištěný má povinnost oznámit orgánům činným v  trestním řízení 
újmu, která vznikla za okolností vzbuzujících podezření ze spáchání 
trestného činu nebo pokusu o něj.

5.  Pojištěný má povinnost poskytnout pojistiteli součinnost potřebnou 
ke zjištění příčin újmy, podat pravdivá vysvětlení o jejím vzniku a roz-
sahu a předložit potřebné doklady, které si pojistitel vyžádal.

6.  Pojistník nebo pojištěný má povinnost zabezpečit vůči jinému práva, 
která na pojistitele přecházejí.

7.  Pojistník nebo pojištěný má povinnost neprodleně pojistiteli oznámit, 
že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti pojištěnému nebo jeho 
zaměstnanci zahájeno trestní, správní nebo rozhodčí řízení.

8.  Pojistník nebo pojištěný má povinnost bezodkladně sdělit pojistite-
li, že poškozený uplatňuje právo na náhradu újmy přímo proti němu 
nebo u soudu nebo u  jiného příslušného orgánu. V  řízení o náhradě 
újmy ze škodné události je pojistník nebo pojištěný povinen postupo-
vat v souladu s pokyny pojistitele, zejména má pojištěný povinnost ne-
přistoupit na jakékoliv vyrovnání bez předchozího souhlasu pojistitele. 

9.  Pojistník nebo pojištěný má povinnost oznámit pojistiteli bez zbyteč-
ného odkladu, že uzavřel další pojištění proti témuž pojistnému ne-
bezpečí, uvést ostatní pojistitele a  limity pojistného plnění ujednané 
v ostatních pojistných smlouvách.

10.  Pojistník nebo pojištěný nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co 
zvyšuje pojistné nebezpečí, ani to třetí osobě dovolit; zjistí-li až doda-
tečně, že bez pojistitelova souhlasu dopustil, že se pojistné nebezpečí 
zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámí. Je-li pojištěno 
cizí pojistné riziko, má tuto povinnost pojištěný.

11.  Je-li pojistníkem ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na tzv. 
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného 
pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebi-
telských sporů je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České 
obchodní inspekce: www.coi.cz).

Článek 6
Práva a povinnosti pojistitele

1.  Pojistitel je povinen předat pojistníkovi pojistnou smlouvu včetně po-
jistných podmínek a  veškeré přílohy k  pojistné smlouvě. Dojde-li ke 
ztrátě, poškození či zničení pojistné smlouvy, vydá pojistitel na žádost 
a náklady pojistníka druhopis pojistné smlouvy.

2.  Pojistitel je povinen v případě uzavření pojistné smlouvy formou ob-
chodu na dálku neprodleně po uzavření pojistné smlouvy předat či 
odeslat dohodnutým komunikačním prostředkem pojistnou smlouvu 
včetně pojistných podmínek a veškeré přílohy k pojistné smlouvě.

3.  Pojistitel je povinen v  případě vzniku pojistné události dohodnout 
s pojištěným další postup a vyžádat si potřebné doklady. Bez zbyteč-
ného odkladu provést šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu po-
vinnosti plnit a sdělit výsledky osobě, která uplatnila právo na pojistné 
plnění.

4.  Pojistitel je povinen umožnit pojistníkovi a  pojištěnému nahlédnout 
do podkladů pojistitele týkajících se šetřené škodné události a pořídit 
si jejich kopie.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VPPOD 1/16



2T.č. VPPOD 1/16

5.  Pojistitel je povinen vrátit na žádost pojistníka nebo pojištěného do-
klady, které pojistiteli zapůjčili ke sjednání pojištění nebo v souvislosti 
se šetřením škodné události.

6.  Pojistitel má právo na zákonný úrok z prodlení, jakož i na jemu vzniklé 
náklady spojené se zpracováním a doručením upomínek, pokud je po-
jistník v prodlení s placením pojistného.

7.  Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky 
pojistného nebo jiné pohledávky z  pojištění. To neplatí, jedná-li se 
o povinnost poskytnout pojistné plnění z povinného pojištění. 

Článek 7
Pojistné a doba trvání pojištění

1.  Pojistné je úplatou za sjednané pojištění.
2.  Pojistné je sjednáno jako běžné pojistné, pokud není v pojistné smlou-

vě sjednáno jako pojistné jednorázové.
3.  Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy, 

není-li ujednáno jinak.
4.  Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojistného za pojistná ob-

dobí, může pojistitel tuto skutečnost zohlednit při stanovování výše 
pojistného v závislosti na počtu pojistných období. 

5.  Zanikne-li pojištění v důsledku pojistné události, náleží pojistiteli po-
jistné do konce pojistného období, v  němž pojistná událost nastala; 
v takovém případě náleží pojistiteli jednorázové pojistné vždy celé. 

6.  Pojistitel může poskytnout slevu z pojistného (bonus) nebo přirážku 
na pojistném (malus) v závislosti na frekvenci pojistných událostí a výši 
vyplaceného pojistného plnění v uplynulých pojistných obdobích.

7.  Pojistitel má právo v  souvislosti se změnami podmínek rozhodných 
pro stanovení výše pojistného, zejména z  důvodu škodní inflace 
(souhrn vnějších vlivů nezávislých na vůli pojistitele vedoucích ke 
zvyšování pojistného plnění nebo nákladů pojistitele, např. zvýšení 
cen zboží a služeb, počtu a výše škod, rozsahu pojistné ochrany dané 
zákonem, zvýšení daní) upravit nově výši pojistného na další pojistné 
období. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit 
pojistníkovi nejpozději dva měsíce přede dnem splatnosti pojistného 
za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud 
pojistník s touto změnou nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 
jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného 
dozvěděl. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím pojistného 
období, na které bylo pojistné zaplaceno.

Článek 8
Přerušení pojištění

1. O přerušení pojištění odpovědnosti může pojistník požádat pojistitele 
pouze z vážných důvodů, které nestojí na straně pojistníka a podstat-
ným způsobem ovlivňují postavení pojistníka, pojistné riziko, pojistné 
nebezpečí nebo i jiné skutečnosti související s pojištěním. Pojistitel má 
právo si vyžádat od pojistníka doplňující informace k ověření důvodů 
uvedených pojistníkem jako důvody přerušení pojištění. Rozhodnutí 
o akceptaci žádosti pojistníka o přerušení pojištění přísluší pojistiteli. 
V jednom pojistném roce může být pojištění odpovědnosti přerušeno 
jen jedenkrát, přičemž minimální doba přerušení musí činit alespoň 
jeden měsíc. Pojištění odpovědnosti může být přerušeno na základě 
písemné žádosti pojistníka doručené pojistiteli alespoň jeden měsíc 
před uvažovaným datem přerušení pojištění. 

2.  Přeruší-li se pojištění odpovědnosti během pojistné doby, netrvá za 
přerušení povinnost platit pojistné a nevzniká právo na plnění z udá-
lostí, které v době přerušení nastaly a byly by jinak pojistnými událost-
mi. Doba přerušení pojištění se započítává do pojistné doby, jen je-li to 
výslovně ujednáno v pojistné smlouvě. 

3.  Povinné pojištění odpovědnosti nelze přerušit, existují-li zákonné dů-
vody jeho trvání. 

4.  Pro nezaplacení pojistného se pojištění nepřerušuje.  

Článek 9
Zánik pojištění

1.  Pojištění odpovědnosti zaniká:
a)  uplynutím pojistné doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti 

sjednáno; je-li sjednáno pojištění odpovědnosti na dobu určitou, 
lze v  pojistné smlouvě ujednat, že uplynutím této doby pojištění 
odpovědnosti nezanikne, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 
šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemně ne-
sdělí, že nemá zájem na dalším trvání pojištění;

b)  písemnou dohodou pojistitele a  pojistníka; k  platnosti dohody 
o zániku pojištění odpovědnosti se vyžaduje, aby v ní strany ujed-
naly, jak se vyrovnají; není-li ujednán okamžik zániku pojištění, pla-
tí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti;

c)  písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do dvou měsíců 
ode dne uzavření pojistné smlouvy; uplynutím osmidenní výpo-

vědní doby pojištění zaniká; v tomto případě má pojistitel právo 
na poměrnou část pojistného odpovídající sjednané době trvání 
pojištění;

d)  písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do třech měsíců ode 
dne oznámení vzniku pojistné události; uplynutím jednoměsíční 
výpovědní doby pojištění zaniká; pokud výpověď podal pojistník, 
náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž do-
šlo k pojistné události; jednorázové pojistné náleží pojistiteli celé, 
není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak;

e)  písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného 
období, je-li sjednáno běžné pojistné; je-li však výpověď doruče-
na druhé smluvní straně později než šest týdnů přede dnem, ve 
kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění odpovědnosti ke 
konci následujícího pojistného období; 

f )  nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty stanovené 
pojistitelem nejméně v  trvání jednoho měsíce ode dne doručení 
upomínky o zaplacení pojistného (upomínka pojistitele musí obsa-
hovat upozornění, že pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplace-
no ani v dodatečné lhůtě);

g)  písemnou výpovědí pojistníka do jednoho měsíce ode dne, kdy mu 
bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho 
části nebo o přeměně pojistitele, nebo kdy bylo zveřejněno ozná-
mení, že pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací 
činnosti; uplynutím osmidenní výpovědní doby pojištění zaniká;

h)  odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy; zodpoví-li zájemce 
o pojištění při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo pojistník 
při jednání o  změně pojistné smlouvy nebo pojištěný úmyslně 
nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy po-
jistitele týkající se skutečností, které mají význam pro pojistitelovo 
rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých 
podmínek a  zatají v  odpovědi něco podstatného, má pojistitel 
právo od pojistné smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdi-
vém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu neuzavřel; 
toto právo může pojistitel uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy 
takovou skutečnost zjistil nebo musel zjistit, jinak právo zanikne; 
odstoupil-li pojistitel od smlouvy, má právo započíst si přiměřené 
náklady spojené se vznikem a správou pojištění; odstoupí-li pojis-
titel od smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo jiná osoba 
pojistné plnění, nahradí do jednoho měsíce ode dne, kdy se od-
stoupení stane účinným pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného 
plnění přesahuje zaplacené pojistné;

i)  odstoupením pojistníka od pojistné smlouvy; pojistník má právo 
od smlouvy odstoupit, dotáže-li se v písemné formě pojistitele na 
skutečnosti týkající se pojištění a pojistitel nezodpoví tyto dotazy 
pravdivě a úplně; odstoupí-li pojistník od smlouvy, nahradí mu po-
jistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účin-
ným, zaplacené pojistné snížené o  to, co již případně z  pojištění 
plnil;

j)  dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění za před-
pokladu, že příčinou pojistné události byla skutečnost:
i.   o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události, 
ii.  kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit 

v důsledku zaviněného porušení povinností zájemce o pojiště-
ní při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo pojistníka při 
jednání o změně pojistné smlouvy nebo pojištěného, pravdivě 
nebo úplně zodpovědět písemné dotazy pojistitele týkající se 
skutečností, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak 
ohodnotí pojistné riziko, pojistné nebezpečí, zda je pojistí a za 
jakých podmínek a nezatajit v odpovědi něco podstatného a

iii. pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy 
tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných pod-
mínek;

k)  zánikem pojistného zájmu za trvání pojištění; pojistitel má však 
právo na pojistné až do doby, kdy se o  zániku pojistného zájmu 
dozvěděl;

l)  zánikem pojistného nebezpečí, pojistného rizika za trvání pojištění;
m)  smrtí pojištěné fyzické osoby. 

2.  Jestliže oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z po-
jištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se roz-
sahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této pojistné 
události zamlčí, má pojistitel právo plnění z pojistné smlouvy odmít-
nout. Dnem odmítnutí pojistného plnění pojištění zaniká.

3.  V případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku má po-
jistník právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 
čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy 
mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na 
jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. 

 Odstoupí-li pojistník od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku, 
vrátí mu pojistitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti 
dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; 
přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnil. Bylo-li však pojistné 
plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí 
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pojistník, popřípadě pojištěný, pojistiteli částku zaplaceného pojistné-
ho plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.

4.  Dnem smrti pojistníka (odlišného od pojištěného) nebo dnem jeho zá-
niku bez právního nástupce vstupuje do pojištění pojištěný. Oznámí-li 
však pojistiteli v  písemné formě do třiceti dnů ode dne pojistníkovy 
smrti, nebo ode dne jeho zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, 
zaniká pojištění dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka.

Článek 10
Škodná a pojistná událost

1.  Škodnou událostí je vznik újmy, která by mohla být důvodem vzniku 
práva na pojistné plnění. 

2.  Pojistnou událostí se rozumí nahodilá škodná událost krytá pojištěním, 
se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné pl-
nění. 

Článek 11
Pojistné plnění, náklady na soudní řízení, zachraňovací náklady

1.  Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění v rozsahu a za podmí-
nek stanovených pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou.

2.  Právo na pojistné plnění vzniká oprávněné osobě. 
3.  Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po oznámení události, se kte-

rou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek na 
pojistné plnění, šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho po-
vinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, kte-
rá uplatnila právo na pojistné plnění; na žádost této osoby jí pojistitel 
v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě důvod 
jeho zamítnutí.   

4.  Nelze-li ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení pojistné 
události, pojistitel v písemné formě sdělí, proč nelze šetření ukončit. 
Pojistitel poskytne oprávněné osobě na její žádost na pojistné plnění 
přiměřenou zálohu; to neplatí, je-li rozumný důvod poskytnutí zálohy 
odepřít.

5.  Horní mez pro ohlášení škodné události po skončení trvání pojištění 
nesmí být delší než taková, která je dána zákonným předpisem.

6.  Pojistné plnění je splatné do patnácti dnů poté, kdy pojistitel skončil 
šetření.

7.  Pojištěný se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události část-
kou sjednanou v  pojistné smlouvě nebo v  pojistných podmínkách 
(spoluúčast, integrální franšíza). Tuto částku pojistitel odečítá od po-
jistného plnění vypláceného oprávněné osobě.

8.  Pojistitel poskytne pojistné plnění maximálně do výše limitu pojistné-
ho plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

9.  Pojistné plnění vyplacené pojistitelem z jedné pojistné události nesmí 
přesáhnout limit pojistného plnění sjednaný v  pojistné smlouvě. To 
platí i pro hromadnou škodnou událost.

10.  Právo na pojistné plnění nevzniká, způsobila-li úmyslně pojistnou udá-
lost buď osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo z její-
ho podnětu osoba třetí, není-li zákonem stanoveno jinak.

11.  Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pojistník 
v době nabídky věděl nebo vědět měl a mohl, že pojistná událost již 
nastala. 

12.  Poškozenému nevzniká právo na plnění proti pojistiteli, nebylo-li tak 
ujednáno, anebo stanoveno jiným zákonem.

13.  Bylo-li v  důsledku porušení povinnosti uvedených v  článku 5 těchto 
VPPOD při jednání o  uzavření smlouvy nebo o  její změně ujednáno 
nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, 
jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdr-
žet. 

14.  Mělo-li porušení povinnosti uvedených v článku 5, těchto VPPOD vliv 
na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích ná-
sledků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel 
právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto poruše-
ní na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit. 

15.  Obsahuje-li oznámení vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené pod-
statné údaje týkající se rozsahu oznámené události, anebo zamlčí-li se 
v něm vědomě údaje týkající se této události, má pojistitel právo na 
náhradu nákladů účelně vynaložených na šetření skutečností, o nichž 
mu byly tyto údaje sděleny nebo zamlčeny. Má se za to, že pojistitel 
vynaložil náklady v prokázané výši účelně.  

16.  Vyvolá-li pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje na pojist-
né plnění právo, náklady šetření nebo jejich zvýšení porušením povin-
nosti, má pojistitel vůči němu právo na přiměřenou náhradu. 

17.  Způsobil-li pojištěný vznik újmy pod vlivem požití alkoholu nebo pou-
žití návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahující má pojisti-
tel proti němu právo na náhradu toho, co za něho plnil.

18.  Pojistitel poskytne pojistné plnění v tuzemské měně, není-li ujednáno 
jinak. Pro přepočet cizí měny se použije kurzu vyhlášeného Českou ná-
rodní bankou ke dni vzniku pojistné události.

19.  Pojistitel nahradí pojištěnému účelně vynaložené náklady odpovídající 
nejvýše mimosmluvní odměně advokáta:
a)  za obhajobu pojištěného v přípravném řízení a před soudem prv-

ního stupně v trestním řízení vedeném proti němu v souvislosti se 
vznikem újmy;

b)  občanského soudního řízení o náhradě újmy v prvním stupni, jest-
liže toto řízení bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného 
nebo výše náhrady vzniklé újmy, pokud je pojištěný povinen tyto 
náklady nahradit;

c)  za obhajobu pojištěného před odvolacím soudem, náklady mi-
mosoudního projednávání nároku poškozeného na náhradu újmy 
a jiné náklady, pouze za předpokladu, že se pojistitel k úhradě tako-
výchto nákladů písemně zavázal.

20. Nad rámec sjednaného základního limitu pojistného plnění uhradí 
pojistitel zachraňovací a jiné náklady účelně vynaložené pojistníkem, 
pojištěným nebo jinou osobou: 
a)  při odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události na zmírnění 

následků již nastalé pojistné události,
b)  povinnost odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky 

z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů včetně ná-
hrady škody, kterou při této činnosti utrpěla.

 Pojistitel uhradí prokazatelně vynaložené zachraňovací náklady, 
maximálně do výše 10 % sjednané pojistné částky nebo sjednané-
ho limitu pojistného plnění, není-li v  pojistné smlouvě ujednáno 
jinak, s výjimkou nákladů, které byly vynaloženy na záchranu života 
nebo zdraví osob, kde je výše omezena 30% sjednaného základní-
ho limitu pojistného plnění.

 Zachraňovací náklady, které pojistník vynaložil se souhlasem pojisti-
tele a k nimž by jinak nebyl povinen, je pojistitel povinen uhradit bez 
omezení. Vynaložil-li zachraňovací náklady pojištěný nebo jiná osoba 
nad rámec stanovených jiným zákonem, má proti pojistiteli stejné 
právo na náhradu účelně vynaložených zachraňovacích nákladů jako 
pojistník. 

Článek 12
Obecné výluky z pojištění

1.  Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na povinnost pojištěného na-
hradit poškozenému újmu vzniklou: 
a)  úmyslným jednáním, škodolibostí nebo jinou pohnutkou zvlášť za-

vrženíhodnou;
b)  v důsledku trestné činnosti pojištěného nebo jakéhokoliv podvod-

ného nebo nepoctivého jednání pojištěného či třetí osoby jednající 
z podnětu pojištěného;

c)  uložením nebo uplatňováním finančních sankcí;
d)  v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává neoprávněně;
e)  převzetím nad rámec stanovený právními předpisy; 
f )  prodlením se splněním smluvní povinnosti; 
g)  uplatněním práva z vadného plnění nebo vyplývající ze záruky za 

jakost nebo za jakost při převzetí;
h)  v souvislosti s nárokem na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; 
i)  na majetku, který pojištěný nebo oprávněná osoba užívá neopráv-

něně;
j)  v souvislosti s válkou a terorismem;
k)  účinky jaderné energie, účinky silikátů, formaldehydu nebo azbes-

tu nebo materiálu obsahujícího azbest, účinky toxických látek, to-
xických plísní nebo odpadu s  toxickými vlastnostmi, působením 
magnetických nebo elektromagnetických polí;

l)  genetickými změnami organismu nebo geneticky modifikovaný-
mi organismy včetně jakéhokoliv z nich získaného proteinu nebo 
produktu obsahujícího modifikovaný genetický prvek GMO nebo 
protein;

m)  v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem vozidel nebo plavidel, 
pokud je tato povinnost k náhradě předmětem povinného pojiště-
ní odpovědnosti z provozu vozidla nebo plavidla; 

n)  postupným znečištěním životního prostředí.
 2.  Pojištění odpovědnosti se nevztahuje, pokud tak není ujednáno pří-

slušnými DPP, ZPP nebo v pojistné smlouvě, na povinnost pojištěného 
nahradit poškozenému újmu vzniklou:
a)  ztrátou;
b)  v  souvislosti s  vlastnictvím nebo provozem letadel a  vozidel na 

vzduchovém polštáři včetně konstrukce, oprav nebo instalačních  
prací na letadlech;

c)  v  souvislosti s  vlastnictvím, provozem nebo použitím tramvajo-
vých tratí, aerodromů a  letišť, námořních přístavů, suchých doků, 
doků, mol a přístavišť včetně činností s nimi spojených (například 
catering, bezpečnostní služba na letišti, zabezpečování značení le-
tištních ploch, provoz kontejnerového terminálu, který je součástí 
přístavu a další);

d)  v souvislosti se stavbou, opravou a likvidací lodí včetně konstrukč-
ních, opravárenských a instalačních prací na lodích;
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e)  v  souvislosti s  výstavbou, provozem a  údržbou přehrad, hrází či 
s pracemi pod vodou;

f )  těžební, dobývací nebo razící činností nebo v souvislosti s těžbou, 
výrobou anebo rafinací ropy a zemního plynu;

g)  provozováním motoristické a letecké sportovní činnosti nebo pro-
fesionální sportovní činností;

h)  přerušením, omezením nebo kolísáním dodávek vody, plynu, elek-
třiny nebo tepla; 

i)  sesedáním, sesouváním půdy, erozí, poddolováním, odstřelem 
nebo otřesy v důsledku demoličních prací;

j)  v souvislosti s budováním a provozem skládek odpadu s toxickými 
vlastnostmi;

k)  poškozením, zničením nebo pohřešováním záznamů na zvuko-
vých, obrazových a datových nosičích; 

l)  ekologickou újmou;
m)  kybernetickým nebezpečím;
n)  způsobenou jiné osobě v souvislosti: 

i)  se zákrokem směřujícím k  zabránění vzniku újmy na chráně-
ných hodnotách; 

ii) s použitím donucovacích prostředků, psa nebo služební zbraně;
iii) s pohřešováním věci, která byla předmětem ochrany provádě-

né pojištěným;
o) v souvislosti s jakoukoliv náhradou újmy přisouzenou soudem Spo-

jených států amerických nebo Kanady nebo přiznanou na základě 
práva Spojených států amerických nebo Kanady.

3.  Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě, že by jeho poskytnutí 
bylo v rozporu s právními předpisy jakéhokoliv státu (včetně meziná-
rodních úmluv) upravujícími mezinárodní sankce za účelem udržení 
nebo obnovení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, 
ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.

Článek 13
Přechod práv 

1.  Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí oso-
bě, která má právo na pojistné plnění, pojištěnému nebo osobě, která 
vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu újmy 
nebo jiné obdobné právo, přechází tato pohledávka včetně příslušen-
ství, zajištění a dalších práv s ní spojených okamžikem výplaty plnění 
z pojištění na pojistitele, a to až do výše plnění, které pojistitel opráv-
něné osobě vyplatil. To neplatí, vzniklo-li této osobě takové právo vůči 
tomu, kdo s ní žije ve společné domácnosti nebo je na ni odkázán výži-
vou, ledaže způsobil pojistnou událost úmyslně. 

2.  Osoba, jejíž právo na pojistitele přešlo, vydá pojistiteli potřebné dokla-
dy a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí. Zmaří-li pře-
chod práva na pojistitele, má pojistitel právo snížit plnění z pojištění 
o částku, kterou by jinak mohl získat. Poskytl-li již pojistitel plnění, má 
právo na náhradu až do výše této částky. 

3.  Má-li pojištěný vůči oprávněné osobě nebo jiné osobě právo na vrá-
cení vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo na zastavení jeho 
výplaty, přechází toto právo na pojistitele, pokud za pojištěného tuto 
částku uhradil nebo za něj vyplácí důchod.

4.  Na pojistitele přechází právo na úhradu nákladů soudního řízení o ná-
hradě újmy, které bylo pojištěnému přiznáno proti odpůrci, pokud je 
pojistitel za něj uhradil.

5.  Vzdal-li se pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací nákla-
dy, svého práva na náhradu újmy nebo jiného obdobného práva, nebo 
toto právo včas neuplatnili nebo jinak zmařili přechod svých práv na 
pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnění snížit až do výše částek, 
které by jinak mohl získat, nestanoví-li právní předpis jinak. Projeví-li 
se následky jednání uvedeného v  první větě tohoto odstavce až po 
výplatě pojistného plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného 
pojistného plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat.

Článek 14
Doručování

1.  Veškeré žádosti a sdělení, které mají vliv na výši pojistného či rozsah 
pojištění, se podávají písemně.

2.  Písemnosti pojistitele jsou doručovány provozovatelem poštovních 
služeb, popř. zaměstnancem pojistitele nebo jinou pojistitelem pově-
řenou osobou na adresu uvedenou v pojistné smlouvě či na poslední 
pojistiteli známou adresu.

3.  Písemnost pojistitele odeslaná provozovatelem poštovních služeb do-
poručenou zásilkou, popř. obyčejnou zásilkou, adresátovi se považuje 
za doručenou:
a)  třetím pracovním dnem po odeslání zásilky; u doporučené zásilky 

s dodejkou dnem převzetí zásilky, a to i v případě převzetí zásilky 
jinou osobou, jíž pošta doručila zásilku v souladu s právními před-
pisy o poštovních službách (např. rodinný příslušník);

b)  dnem odepření převzetí zásilky;
c)  dnem vrácení zásilky jako nedoručitelné (např. pokud nelze adre-

sáta na uvedené adrese zjistit, adresát neoznačil poštovní schránku 
svým jménem a příjmením nebo názvem, změnil-li adresát svůj po-
byt a doručení zásilky není možné);

d)  posledním dnem úložní lhůty, pokud nebyl adresát zastižen a pí-
semnost pojistitele byla uložena doručovatelem na poště, a  to 
i když se adresát o uložení nedozvěděl.

4.  Není-li ujednáno jinak, lze písemnosti doručovat prostřednictvím da-
tové schránky. Není-li taková písemnost doručena okamžikem, kdy se 
do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého 
oprávnění přístup k této písemnosti, považuje se písemnost za doruče-
nou třetím dnem po jejím odeslání, a to i v případě, že se adresát o jejím 
obsahu nedozvěděl, nestanoví-li zákon či jiný právní předpis jinak.

5.  Není-li ujednáno jinak, lze písemnosti doručovat elektronickou zprá-
vou, elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým 
podpisem odesílatele nebo prostřednictvím internetové aplikace po-
jistitele. Elektronicky se písemnosti doručují na elektronickou adresu 
poskytnutou adresátem. Písemnost odeslaná adresátovi elektronicky 
na poslední oznámenou elektronickou adresu se považuje za doruče-
nou třetím dnem po jejím odeslání, a to i v případě, že se adresát o je-
jím obsahu nedozvěděl, nestanoví-li zákon či jiný právní předpis jinak.

6.  Veškeré kontaktní adresy pro doručování písemností pojistiteli jsou 
uvedeny na jeho webových stránkách.

Článek 15 
Zpracování osobních údajů, komunikace 

1.  Pojistitel je povinen nakládat s  osobními údaji ve smyslu zákona 
č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2.  Pojistník souhlasí, aby pojistitel uložil informace týkající se jeho po-
jištění do informačního systému České asociace pojišťoven (dále jen 
„ČAP“) s  tím, že tyto informace mohou být poskytnuty kterémukoliv 
členu ČAP. Účelem informačního systému je shromažďovat a zpraco-
vávat data k ochraně klientů i k ochraně pojišťoven a pro potřeby sta-
tistiky.

3.  Pojistník souhlasí se zasíláním obchodních a marketingových sdělení. 
Tento souhlas může kdykoliv během trvání pojištění odvolat.

4.  Pojistník souhlasí se zasíláním informací od pojistitele prostředky elek-
tronické komunikace, pokud v pojistné smlouvě uvedl elektronickou 
adresu nebo telefonní číslo. Tento souhlas může kdykoliv během trvání 
pojištění odvolat.

5.  Pokud pojistník nesouhlasí se zasíláním informací prostředky elektro-
nické komunikace dle čl. 15 odst. 4, nemůže mu pojistitel zasílat ani pí-
semnosti elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým 
podpisem odesilatele dle čl. 14 odst. 5.

Článek 16
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1.  Běžným pojistným pojistné stanovené za pojistné období a je splatné 

prvního dne pojistného období, pokud není ujednáno jinak. 
2.  Ekologickou újmou ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosys-

témů, vznikajících poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních 
vazeb a procesů v lidské činnosti.

3.  Finanční sankcí jakákoliv pokuta, penále či jiná smluvní, správní nebo 
trestní sankce s  výjimkou sankcí uložených v  souvislosti s  výpočtem 
a poukazy daní a poplatků nebo pojistného na veřejné pojištění (na-
příklad zdravotní, sociální).

4.  Hromadnou škodnou událostí více spolu časově souvisejících škod-
ných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje, 
příčiny, události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí a považují se za 
jednu škodnou událost. Pro vznik hromadné škodné události je roz-
hodný vznik první události v řadě.

5.  Integrální franšízou částka sjednaná v pojistné smlouvě, do jejíž výše 
se pojistné plnění neposkytuje; v případě, kdy pojistné plnění přesáhlo 
sjednanou výši franšízy, se tato částka od pojistného plnění neodečítá. 
Může být stanovena pevnou částkou v Kč nebo pevným procentem. 

6.  Jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou pojistnou 
dobu a je splatné dnem počátku pojištění. 

7.  Kybernetickým nebezpečím jakékoliv ztráty, pozměnění či poškoze-
ní nebo snížení funkčnosti, dostupnosti nebo provozuschopnosti vý-
početních systémů, hardwaru, programů, softwaru, dat, data skladů, 
mikročipů, integrovaných obvodů nebo podobných prvků, bez ohledu 
na to, zda tvoří nebo netvoří součást počítačového vybavení poškoze-
ného v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného.

8.  Limitem plnění maximální hranice poskytnutého pojistného plnění.
9.  Nabídkou návrh pojistné smlouvy vypracovaný pojistitelem.
10.  Obchodem na dálku uzavření pojistné smlouvy formou, při které bylo 

využito komunikačních prostředků bez nutnosti současné fyzické pří-
tomnosti smluvních stran.

11.  Oprávněnou osobou pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, které v dů-
sledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. 
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12.  Plavidlem plavidlo ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě a vyhlášky č. 223/1995 sb., o způsobilosti plavidel k provozu na 
vnitrozemských vodních cestách, v platném znění.

13.  Poddolováním antropogenní geodynamický proces v území, v němž 
byla nebo je provozována hlubinná těžba, popř. budovány podzemní 
stavby, v důsledku čehož došlo ke zdeformování nadloží a následnému 
poklesu nebo propadání povrchu území.

14.  Pohřešováním majetku:
a)  odcizení majetku krádeží tj. přivlastnění si pojištěného majetku, 

jeho části nebo příslušenství v případech, kdy ke vniknutí do místa, 
kde byl majetek uložen, došlo zjištěným způsobem (např. se stopa-
mi násilí);

b)  odcizení majetku loupeží tj. přivlastnění si pojištěného majetku, 
jeho části nebo příslušenství tak, že pachatel použil proti pojiště-
nému nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky 
bezprostředního násilí;

c)  ztrátou majetku nebo jeho části tj. stav, kdy pojištěný nezávisle na 
své vůli pozbyl možnost s majetkem nakládat, neví, kde se majetek 
nachází, popřípadě zda majetek ještě vůbec existuje.

15.  Pojistitelem právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťo-
vací činnost v souladu s příslušným zákonem.

16.  Pojistníkem fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou 
smlouvu s pojistitelem.

17.  Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události.
18.  Pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za 

které se platí běžné pojistné. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno pojist-
né období jako časové období (roční, pololetní nebo čtvrtletní), za které 
se platí běžné pojistné, považuje se za ujednané pojistné období roční.

19.  Pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události 
vyvolané pojistným nebezpečím.

20.  Pojištěným osoba, na jejíž odpovědnost nebo jinou hodnotu pojist-
ného zájmu se pojištění vztahuje. 

21.  Poškozeným právnická nebo fyzická osoba, která utrpěla škodu nebo 
jinou újmu (třetí strana).

22.  Poškozením majetku změna stavu majetku, kterou je objektivně 
možno odstranit opravou nebo taková změna stavu majetku, kterou 
objektivně není možno odstranit opravou, přesto je však majetek pou-
žitelný k původnímu účelu.

23.  Profesionální sportovní činností jakákoliv sportovní činnost, kterou 
fyzická nebo právnická osoba provádí za úplatu, jakož i veškerá přípra-
va k této činnosti. 

24.  Sesedáním půdy klesání zemského povrchu směrem do středu Země 
v důsledku působení přírodních a klimatických vlivů nebo lidské čin-
nosti.

25.  Sesouváním půdy pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke 
kterému dochází působením přírodních nebo klimatických vlivů nebo 
lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu.

26.  Spoluúčastí (odčetná franšíza) částka sjednaná v pojistné smlouvě, 
do jejíž výše se pojistné plnění neposkytuje. Jedná se o částku, kterou 
se pojištěný podílí na pojistném plnění. Může být stanovena pevnou 
částkou v Kč nebo pevným procentem. 

27.  Spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské 
činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

28.  Škodovým pojištěním pojištění, jehož účelem je v ujednaném rozsa-
hu formou pojistného plnění vyrovnávat úbytek majetku vzniklý v dů-
sledku pojistné události. 

29.  Účastníkem pojištění pojistitel a  pojistník jakožto smluvní strany 
a  dále pojištěný a  každá další osoba, které z  pojištění vzniklo právo 
nebo povinnost.

30.  Újmou majetková újma (škoda) a  nemajetková újma specifikovaná 
v příslušných DPP, ZPP nebo pojistné smlouvě. 

31.  Účinky jaderné energie újmy vzniklé v důsledku ionizujícího záření 
nebo kontaminace radioaktivitou z  jakéhokoliv jaderného paliva, ja-
derného odpadu nebo ze spalování jaderného paliva, v důsledku ra-
dioaktivních, toxických nebo jinak riskantních nebo kontaminujících 
vlastností jakéhokoliv nukleárního zařízení, reaktoru, nukleární montá-
že nebo nukleárního komponentu nebo působením jakékoliv zbraně 
využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou po-
dobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.

32.  Úmyslným jednáním takové konání, že škůdce věděl, že svým jedná-
ním újmu způsobí, nebo že ji může způsobit a chtěl ji způsobit (přímý 
úmysl), anebo že škůdce věděl, že může újmu způsobit a pro případ, že 
ke škodě dojde, byl s tím srozuměn (nepřímý úmysl).

33.  Válkou a  terorismem válečné operace, povstání, vzpoury nebo jiné 
hromadné násilné nepokoje, stávky, pracovní výluky, teroristické akty 
(tj. násilné jednání motivované politicky, sociálně, ideologicky nebo 
nábožensky), nebo vládní opatření k jinému účelu než ke snížení roz-
sahu újmy.

34.  Vozidlem silniční vozidlo, zvláštní vozidlo, historické a sportovní 
vozidlo ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na 
pozemních komunikacích, v platném znění. Silniční vozidlo je moto-
rové a nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na 
pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (mo-
tocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní automobily, speciální 
vozidla, přípojná vozidla – nemotorová vozidla určená k tažení jiným 
vozidlem, s  nímž je spojeno do soupravy, ostatní silniční vozidla). 
Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na 
pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek sta-
novených zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno 
(zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, pracovní 
stroje samojízdné, pracovní stroje přípojné, nemotorové pracovní stro-
je, nemotorová vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí osobou, vo-
zík pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka přesahuje 
1m, rychlost převyšuje 6 km/h nebo jejich hmotnost převyšuje 450 kg). 
Historické vozidlo (sportovní vozidlo) vozidlo zapsané v registru his-
torických vozidel (sportovních vozidel), a ke kterým byl vydán průkaz 
historického vozidla (sportovního vozidla).

35.  Znečištěním životního prostředí jakékoliv poškození životního pro-
středí či jeho složek v důsledku lidské činnosti způsobené vnášením ta-
kových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů, které jsou 
svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro životní prostředí či jeho 
složky.

36.  Zničením majetku změna stavu majetku, kterou objektivně není mož-
no odstranit opravou, a proto majetek již nelze dále používat k původ-
nímu účelu.

Článek 17
Závěrečné ustanovení

Tyto VPP nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.


