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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti je upraveno těmito Zvláštními 
pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti 
09/2016  (dále jen „ZPP“), Všeobecnými pojistnými 
podmínkami pro komplexní zdravotní pojištění cizinců  
01/2016 (dále jen „VPP“) a ujednáními v pojistné smlou-
vě.

2. Pojištění se sjednává jako pojištění soukromé a škodové.

Článek 2
Rozsah pojištění

1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem 
stanovené povinnosti pojištěného nahradit:

 a) újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na  zdraví 
nebo usmrcení; 

 b) nemajetkovou újmu spočívající v  duševních útra-
pách při ublížení na zdraví nebo usmrcení; 

 c) škodu vzniklou jiné osobě poškozením nebo zni-
čením hmotné věci nebo poraněním či usmrcením 
zvířete, které má tato osoba ve vlastnictví, v užívání 
nebo je má oprávněně u sebe z jakéhokoliv jiného 
právního titulu; 

 d) škodu fi nanční.
2. Předpokladem vzniku práva na  pojistné plnění je, že 

k  ublížení na  zdraví nebo usmrcení, poškození nebo 
zničení hmotné věci či fi nanční škodě došlo v  době 
trvání pojištění, v souvislosti s právními vztahy, opráv-
něně prováděnou činností pojištěného nebo vlastností 
věci, uvedených v pojistných podmínkách nebo pojist-
né smlouvě a na území České republiky. Předpokladem 
vzniku práva na pojistné plnění v případě fi nanční ško-
dy dále je, že v době trvání pojištění došlo ke konání či 
opomenutí, které je příčinou vzniku škody. V pojistné 
smlouvě mohou být ujednány jiné předpoklady vzniku 
práva na pojistné plnění. 

3. Došlo-li k ublížení na zdraví úrazem, pak za vznik úra-
zu se považuje okamžik, kdy došlo ke krátkodobému, 
náhlému a  násilnému působení zevních sil nebo vli-
vů, které způsobily poškození zdraví. Za  vznik jiného 
ublížení na  zdraví se považuje okamžik, který je jako 
vznik jiného poškození zdraví lékařsky doložen. Do-
jde-li k úmrtí jiné osoby následkem úrazu nebo jiného 
poškození zdraví, je pro vznik práva na pojistné plnění 
rozhodující okamžik, kdy došlo k  úrazu nebo jinému 
poškození zdraví, v jejichž důsledku úmrtí nastalo.

Článek 3
Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného 
nahradit vzniklou škodu či újmu při ublížení na zdraví 
nebo usmrcení, se kterou je spojena povinnost pojisti-
tele poskytnout pojistné plnění. 

2. Pokud o  náhradě této škody či újmy při ublížení 
na  zdraví nebo usmrcení rozhoduje příslušný orgán, 
platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy roz-
hodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci. Pojistitel 
v takovém případě poskytne pojistné plnění v rozsahu 
ujednaném ke dni, kdy škodná událost nastala.

3. Oprávněnou osobou je pojištěný.

Článek 4
Výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na  povinnost pojištěného na-
hradit škodu či újmu:

 a) převzatou nad rámec stanovený právními předpisy 
nebo převzatou ve smlouvě;

 b) způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí;
 c) způsobenou na  věcech, které byly pojištěnému 

zapůjčeny, pronajaty nebo které z  jiného důvodu 
užívá nebo má u  sebe; pojištění se však vztahuje 
na odpovědnost pojištěného za škodu či újmu, kte-
rou způsobil požárem, výbuchem, vodou z  vodo-
vodu a  odpadní vodou na  budově nebo jednotce 
(např. tzv. studentská kolej, internát, bytová jednot-
ka – tzv. privát apod.), která byla pojištěnému řádně 
pronajata k bydlení), za předpokladu, že při vzniku 
pojistné události nebyl pojištěný pod vlivem alko-
holu či návykových látek.

 d) způsobenou na věcech, které pojištěný dodal jiné-
mu, pokud ke  škodě došlo proto, že dodané věci 
byly vadné, nebo na  věcech, na  kterých pojištěný 
prováděl objednanou, zadanou či jinak požadova-
nou činnost, pokud ke  škodě došlo proto, že tato 
činnost byla vadně provedena;

 e) způsobenou na  věcech, které pojištěný převzal 
za  účelem zpracování, opravy, úpravy, prodeje, 
úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné či 
jiné pomoci;

 f ) způsobenou na věcech, které pojištěný přepravuje 
dopravním prostředkem provozovaným ve  vlastní 
režii;

 g) vzniklou poškozením nebo zničením záznamů 
na zvukových, obrazových a datových médiích;

 h) na  lukách, stromech, zahradních, polních i  lesních 
kulturách, kterou způsobila zvířata při pastvě nebo 
volně žijící zvěř;

 i) způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské 
nebo jiné výdělečné činnosti;

 j) způsobenou při plnění pracovních úkolů v pracov-
něprávních vztazích nebo v přímé souvislosti s ním, 
jakož i při plnění povinností člena družstva;

 k) způsobenou při výkonu práva myslivosti;
 l) způsobenou v  důsledku aktivní závodní účasti 

na  dostizích, závodech a  sportovních podnicích 
všeho druhu, jakož i na přípravě k nim;

 m) způsobenou provozem vozidla, letadla nebo pla-
vidla;

 n) v rozsahu, v jakém vzniklo právo na plnění z pojiště-
ní odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání;

 o) vzniklou v souvislosti s činností, u které české práv-
ní předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění od-
povědnosti;

 p) způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé 
choroby lidí, zvířat nebo rostlin, přenosem viru HIV;

 q) způsobenou geneticky modifi kovanými organizmy 
nebo toxickými plísněmi nebo která se projevuje 
genetickými změnami organizmu;

 r) na  věci vzniklou pozvolným odkapáváním nebo 
únikem olejů, nafty nebo jiných kapalin z nádob 
nebo nádrží anebo pozvolným působením tep-
loty, plynů, par, vlhkosti, usazenin (popílek, kouř, 
rez, prach apod.), zářením všeho druhu, odpady 
všeho druhu, tvořením houby, sesedáním půdy, 
sesouváním půdy, otřesy v důsledku demoličních 
prací;

 s) vzniklou na  životním prostředí nebo spočívající 
v ekologické újmě;

 t) způsobenou informací nebo radou.
2. Pojištění se dále nevztahuje na povinnost nahradit ško-

du či újmu:
 a) kterou je pojištěný povinen nahradit svému man-

želu, registrovanému partnerovi, sourozenci, pří-
buzným v řadě přímé, členům rodiny zúčastněným 
na  provozu rodinného závodu, osobám, které vy-
konávají činnost společně s pojištěným na základě 
smlouvy o  sdružení, nebo jejich manželům, regis-
trovaným partnerům, sourozencům či příbuzným 
v řadě přímé;

 b) vzniklou podnikatelskému subjektu, ve kterém má 
pojištěný, jeho manžel, registrovaný partner, souro-
zenec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která žije 
s  pojištěným ve  společné domácnosti, většinovou 

majetkovou účast nebo ve  kterém má většinovou 
majetkovou účast člen rodiny zúčastněný na  pro-
vozu rodinného závodu či osoba, která vykonává 
činnost společně s pojištěným na základě smlouvy 
o  sdružení, nebo jejich manžel, registrovaný part-
ner, sourozenec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba 
žijící s ním ve společné domácnosti;

 c) mezi pojištěnými jedním pojištěním.

Článek 5
Pojistné plnění

1. Pojistné plnění se stanoví jako náhrada škody či újmy 
při ublížení na  zdraví nebo usmrcení, ke  které je po-
jištěný povinen podle obecně závazných právních 
předpisů. Pojistné plnění se poskytne v  rozsahu dle 
právních předpisů upravujících povinnost nahradit 
škodu či újmu při ublížení na  zdraví nebo usmrcení, 
a  to za podmínek stanovených těmito ZPP, VPP a po-
jistnou smlouvou. 

2. Pojistné plnění poskytne pojistitel v penězích do pat-
nácti dnů ode dne skončení šetření nutného ke  zjiš-
tění rozsahu své povinnosti plnit. Měnový přepočet 
u  náhrady škody, újmy nebo spoluúčasti se provádí 
kurzem devizového trhu vyhlašovaným Českou národ-
ní bankou platným ke dni splnění povinnosti nahradit 
škodu či újmu. Pokud pojistitel navrhne, že poskytne 
naturální plnění (doplněním, opravou nebo výměnou 
věci), poskytne je ve lhůtách dohodnutých s oprávně-
nou osobou. 

3. Pojistitel dále v rámci ujednaného limitu, sublimitu po-
jistného plnění nahradí náklady:

 a) které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně 
advokáta za obhajobu v přípravném řízení a v řízení 
před soudem prvního stupně v rámci trestního říze-
ní, které je vedeno proti pojištěnému v souvislosti 
se škodnou událostí;

 b) řízení o náhradě škody či újmy při ublížení na zdraví 
nebo usmrcení před příslušným orgánem, pokud 
je pojištěný povinen tyto náklady uhradit; náklady 
právního zastoupení pojištěného uhradí však pojis-
titel jen tehdy, pokud se k tomu písemně zavázal; 

 c) které vynaložil poškozený v  souvislosti s  mi-
mosoudním projednáváním práva na  náhradu 
škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení, 
pokud je pojištěný povinen je uhradit. 

4. Jestliže pojištěný nahradil poškozenému škodu či újmu 
sám, pojistitel přezkoumá a  zhodnotí všechny sku-
tečnosti týkající se vzniku práva na plnění z pojištění, 
rozsahu a výše škody či újmy, jako by k náhradě pojiš-
těným nedošlo. 

5. Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě 
právo na  vrácení vyplacené částky nebo snížení  dů-
chodu nebo jiného opakovaného plnění či na zastave-
ní jeho výplaty, přechází toto právo na pojišťovnu, po-
kud za pojištěného tuto částku zaplatila. Na pojišťovnu 
přechází též právo pojištěného na  úhradu nákladů 
uvedených v bodě 3 tohoto článku, které pojištěnému 
byly přiznány proti odpůrci, pokud je pojistitel za pojiš-
těného zaplatil. 

6. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojistitel zaplatil 
částku, kterou je pojištěný povinen uhradit:

 a) pojistiteli v  případě přechodu práva poškozeného 
z důvodu pojistitelem poskytnutého pojistného pl-
nění nebo vynaložených zachraňovacích nákladů; 

 b) v  důsledku vypořádání škůdců podle jejich účasti 
na způsobení vzniklé škody; 

 c) v  případě postihu, tj. uplatnění práva na  úhradu 
toho, co plnil poškozenému ten, kdo byl povinen 
k náhradě škody způsobené pojištěným;

 to vše za předpokladu, že z povinnosti pojištěného na-
hradit škodu či újmu, ke které se tyto částky vážou, by 
vzniklo právo na plnění ze sjednaného pojištění.

Článek 6
Hranice pojistného plnění, 

limity pojistného plnění
1. Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného pl-

nění. Limit pojistného plnění se ujednává v  pojistné 
smlouvě. 
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2. Celkové pojistné plnění z  jedné škodné události ne-
přesáhne limit pojistného plnění stanovený v pojistné 
smlouvě. To platí i pro součet všech pojistných plnění 
z více časově spolu souvisejících událostí, které vyplý-
vají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje, příčiny, 
události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí (dále 
jen „sériová škodná událost“). Pro vznik sériové škodné 
události je rozhodný vznik první škodné události v sérii. 

3. V rámci limitu plnění mohou být stanoveny sublimity 
pojistného plnění pro sjednaná pojistná nebezpečí. 
Plnění z  jedné škodné události, které je poskytováno 
z  důvodu pojistného nebezpečí omezeného sublimi-
tem, nepřesáhne tento stanovený sublimit. To platí 
i pro plnění ze sériové škodné události.

4. Celkové pojistné plnění pojistitele ze škodných udá-
lostí nastalých v  období dvanácti po  sobě jdoucích 
měsíců od  vzniku pojištění nebo jeho výročního dne 
anebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, 
nepřesáhne dvojnásobek limitu, sublimitu pojistného 
plnění stanoveného v  pojistné smlouvě pro sjednaná 
pojistná nebezpečí.

Článek 7
Spoluúčast

Pojištění se sjednává se spoluúčastí pojištěného na každé 
pojistné události částkou 1000 Kč. Na pojistném plnění ze 
sériové škodné události se pojištěný podílí spoluúčastí jen 
jednou, bez ohledu na počet škodných událostí v sérii.

Článek 8
Závěrečné ustanovení

Tyto ZPP pro pojištění odpovědnosti nabývají účinnosti 
dnem 1. září 2016.

Článek 9
Výkladová ustanovení

Vodou z vodovodu a odpadní vodou se rozumí voda vy-
tékající z řádně připojených automatických praček, myček, 
sušiček, splachovacích nádrží WC, zařízení na ohřev vody 
a  podobných zařízení v  důsledku závady na  přívodním 
nebo odpadním potrubí nebo přívodních nebo odpadních 
hadicích těchto zařízení nebo závad na těchto zařízeních.

Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází 
hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniš-
tě opustil a šíří se vlastní silou. Požárem však není žhnutí 
a  doutnání s  omezeným přístupem kyslíku ani působení 
užitkového ohně a jeho tepla ani působení tepla při zkratu 
v elektrickém vedení nebo zařízení, pokud se v těchto pří-
padech vzniklý plamen dále vlastní silou nerozšířil. Za po-
škození nebo zničení předmětu pojištění požárem se rov-
něž považují účinky zplodin požáru, hašení nebo stržení 
stavebních součástí při zdolávání požáru.
Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spo-
čívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále 
rozumí prudké vyrovnání tlaku (imploze). Výbuchem není 
aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru 
spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie 
výbuchu cílevědomě využívá.
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