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Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1. V souladu s právní úpravou vydává pojistitel tyto 

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti 

za újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné 

služby ZPP 690-2 (dále jen „ZPP“), které nabývají 

účinnosti dne 1. 2. 2019.  

Toto pojištění patří do kategorie pojištění 

odpovědnosti a sjednává se jako škodové pojištění. 

2. ZPP navazují na Všeobecné pojistné podmínky pro 

pojištění podnikatelů VPP 300-2 (dále jen „VPP“).   

 Článek 2. 

Rozsah pojištění a pojistná nebezpečí 

1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem 

stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu 

způsobenou jiné osobě (dále jen „poškozenému“) v 

přímé souvislosti s vadou poskytnuté odborné služby 

při podnikatelské činnosti pojištěného, pro kterou je 

sjednáno pojištění (dále jen „pojištěná činnost“).  

2. Z pojištění se hradí: 

a) újma způsobená poškozenému ublížením na 

zdraví nebo usmrcením,  

b) škoda způsobená poškozenému zničením, 

poškozením nebo pohřešováním hmotné věci, 

kterou má poškozený ve vlastnictví nebo 

v oprávněném užívání, 

c) škoda způsobená poškozenému zraněním, 

usmrcením nebo pohřešováním zvířete, které má 

poškozený ve vlastnictví nebo v oprávněném 

užívání, 

d) náhrada nákladů vynaložených zdravotní 

pojišťovnou na zdravotní péči, pokud povinnost 

nahradit tyto náklady vznikla v souvislosti s újmou 

na zdraví nebo usmrcením, za kterou vznikl nárok 

na plnění z tohoto sjednaného pojištění, 

e) regresní náhrada dávek nemocenského pojištění 

vyplacených orgánem nemocenského pojištění, 

pokud povinnost náhrady vznikla v souvislosti 

s újmou na zdraví nebo usmrcením, za kterou 

vznikl nárok na plnění z tohoto sjednaného 

pojištění,  

f) náhrada duševních útrap manžela, rodiče, dítěte 

nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě 

usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na 

zdraví poškozeného, 

g) následná finanční škoda, která vznikla: 

i. jako přímý důsledek újmy způsobené 

poškozenému ublížením na zdraví nebo 

usmrcením, 

ii. jako přímý důsledek škody způsobené 

poškozenému zničením, poškozením nebo 

pohřešováním hmotné věci, kterou má 

poškozený ve vlastnictví nebo v oprávněném 

užívání, 

iii. jako přímý důsledek škody způsobené 

poškozenému zraněním, usmrcením nebo 

pohřešováním zvířete, které má poškozený ve 

vlastnictví nebo v oprávněném užívání, 

pokud z pojištění sjednaného dle těchto ZPP 

vznikl příslušný nárok na plnění dle písmene a), 

b) nebo c) tohoto odstavce.  

h) čistá finanční škoda, tj. újma na jmění, kterou je 

možno vyjádřit v penězích a která vznikla jinak, 

než jako škoda uvedená v písmeni b), c) a g) 

tohoto odstavce. 

3. Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené mu 

v souvislosti se vznikem škodné události (viz čl. 5 VPP 

a čl. 8 ZPP) a pokud se na povinnost k náhradě 

vztahuje sjednané pojištění, nahradí pojistitel účelně 

vynaložené náklady: 

a) které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně 

advokáta podle právních předpisů platných na 

území České republiky za obhajobu pojištěného v 

přípravném řízení a před soudem prvního stupně 

v trestním řízení vedeném proti nim v souvislosti 

se škodnou událostí,   

b) řízení o náhradě újmy před příslušným orgánem, 

pokud bylo nutné ke zjištění povinnosti 

pojištěného k náhradě újmy nebo její výše 

v souvislosti se škodnou událostí, pokud je 

pojištěný povinen tyto náklady nahradit. Náklady 

právního zastoupení pojištěného v tomto řízení, 

přesahující mimosmluvní odměnu advokáta podle 

právních předpisů platných na území české 

republiky, hradí pojistitel pouze v případě, že se 

k jejich úhradě písemně zavázal, 

c) náklady mimosoudního projednávání nároku 

poškozeného na náhradu újmy; tyto náklady 

nahradí pojistitel pouze v případě, že se k nim 

písemně zavázal.  

Pojistitel však nehradí náklady uvedené v písmenech 

a) až c) tohoto odstavce, jestliže byl pojištěný 

v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným 

úmyslným trestným činem. Pokud již pojistitel tyto 

náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na 

vrácení vyplacené částky. 

Článek 3. 

Pojistná událost a časové předpoklady vzniku práva 

na pojistné plnění 

1. Pojistnou událostí je uplatnění oprávněného nároku 

na úhradu újmy vůči pojištěnému, se kterým je 

spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné 

plnění.  

2. Právo na pojistné plnění vznikne, pokud jsou 

současně splněny následující podmínky: 

a) příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti 

nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku 
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újma vznikla, nastala po retroaktivním datu. Není-

li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, retroaktivní 

datum je shodné s datem počátku pojištění, 

b) poškozený poprvé uplatnil nárok na náhradu 

újmy proti pojištěnému v době trvání pojištění, 

c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli 

do 60 dní po zániku pojištění. 

3. Pokud o náhradě újmy rozhoduje oprávněný orgán, 

platí, že pojistná událost nastala dnem, kdy 

rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci.  

 Článek 4. 

Územní rozsah pojištění 

1. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění 

z pojištění je současné splnění následujících 

podmínek: 

a) nárok na náhradu újmy byl uplatněn na území, 

uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě, a 

zároveň 

b) nárok na náhradu újmy byl uplatněn podle 

právního řádu státu nacházejícího se na území 

uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě, a 

zároveň 

c) pojištěný za újmu odpovídá podle právního řádu 

státu nacházejícího se na území uvedeném pro 

tyto účely v pojistné smlouvě. 

2. Pojistitel poskytne pojistné plnění vždy pouze 

v rozsahu stanoveném právním řádem státu 

nacházejícího se na území uvedeném pro tyto účely 

v pojistné smlouvě.  

 Článek 5. 

Výluky z pojištění 

1. Vedle obecných výluk z pojištění (čl. 3 VPP) se 

pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného 

nahradit újmu:  

a) způsobenou úmyslně, 

b) způsobenou provozem pojištěné činnosti jinak 

než vadou poskytnuté odborné služby, 

c) způsobenou v souvislosti s činností, při které 

právní předpis stanoví, že pojištění vznikne bez 

uzavření pojistné smlouvy na základě jiných 

skutečností, 

d) způsobenou v souvislosti s činností, u které právní 

předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění 

odpovědnosti, s výjimkou pojištěné činnosti, 

e) způsobenou v souvislosti s činností, kterou 

pojištěný vykonává neoprávněně, vč. případů, 

kdy tuto činnost vykonává pomocí osob bez 

oprávnění nezbytného k jejímu výkonu, 

f) způsobenou v souvislosti s úmyslným trestným 

činem pojištěného, 

g) v případě, kdy pojištěný převzal povinnost k její 

náhradě v rozsahu širším, než který vyplývá 

z právního předpisu, včetně případů, kdy 

pojištěný nemůže uplatnit námitku promlčení 

z toho důvodu, že sjednal delší promlčecí lhůtu, 

než která vyplývá z právního předpisu, nebo se 

námitky promlčení vzdal, 

h) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, 

jejichž správu nebo úschovu pojištěný vykonává, 

i) způsobenou porušením práv z průmyslového 

nebo jiného duševního vlastnictví, 

j) způsobenou dotčením práva na ochranu 

osobnosti člověka nebo právní osobnosti 

právnické osoby. Pojištění se však vztahuje na 

povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou 

dotčením práva na ochranu života nebo zdraví 

v rozsahu článku 2., jehož příčinou nebyl zásah 

do jiného práva na ochranu osobnosti,  

k) způsobenou prodlením se splněním smluvní 

povinnosti,  

l) vzniklou v důsledku porušení povinnosti 

mlčenlivosti,  

m) vzniklou zneužitím účasti v hospodářské soutěži 

nebo omezením účasti jiných v hospodářské 

soutěži, 

n) vzniklou neschopností pojištěného plnit své 

splatné závazky nebo jeho úpadkem, 

o) vzniklou v důsledku porušení právní povinnosti 

nebo jiné právní skutečnosti, o které pojištěný v 

době uzavření pojistné smlouvy věděl nebo s 

přihlédnutím ke všem okolnostem mohl a měl 

vědět,  

p) způsobenou v souvislosti s výkonem funkce 

statutárního orgánu nebo člena statutárního nebo 

kontrolního orgánu právnické osoby, 

q) nemajetkovou, která vznikla jinak než ublížením 

na zdraví nebo usmrcením, 

r) na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný 

převzal v souvislosti s poskytováním odborné 

služby (zpracování, oprava, úschova, prodej, 

skladování, přeprava atd.),  

s) způsobenou elektromagnetickým nebo 

magnetickým polem, 

t) způsobenou kybernetickým nebezpečím, 

u) způsobenou formaldehydem, azbestem, 

silikonem, umělým minerálním vláknem nebo 

toxickou plísní, houbami, sporami, 

v) způsobenou znečišťujícími látkami nebo 

znečištěním životního prostředí. 

2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění za: 

a) uložené nebo uplatňované pokuty, penále či jiné 

smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné 

platby, které mají represivní, exemplární nebo 

preventivní charakter, přičemž tato výluka se 

neuplatní, pokud bude pokuta, penále či jiná 
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správní sankce uložena poškozenému k tomu 

oprávněným orgánem přímo na základě právního 

předpisu v důsledku vady pojištěným poskytnuté 

odborné služby,  

b) způsobenou ekologickou újmu, včetně 

preventivních nákladů, 

c) náhradu újmy, která byla přiznána soudem ve 

Spojených státech amerických nebo v Kanadě, 

nebo na základě práva Spojených států 

amerických nebo Kanady. 

3. Pojistitel nehradí újmu, jejíž náhradu je pojištěný 

povinen poskytnout:  

a) jinému pojištěnému uvedenému v téže pojistné 

smlouvě, 

b) osobám blízkým,  

c) svým společníkům a osobám jim blízkým,  

d) osobám, s nimiž jedná ve shodě pojištěný nebo 

jeho osoby blízké, 

e) osobám, které tvoří koncern s pojištěným nebo 

s jeho osobami blízkými, 

f) právnické osobě, se kterou je majetkově 

propojen. 

Článek 6. 

Oprávněná osoba 

1. Oprávněnou osobou je pojištěný. 

2. Pojištěným se rozumí: 

a) fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje 

odborné služby, 

b) zaměstnanec při výkonu práce v rámci pojištěné 

činnosti pro osobu uvedenou v písm. a), 

c) společník, statutární orgán, člen statutárního a 

kontrolního orgánu právnické osoby uvedené 

v písm. a) výkonu pojištěné činnosti pro tuto 

právnickou osobu, 

d)  osoba činná při výkonu pojištěné činnosti pro 

osobu uvedenou v písm. a) na základě jiné než 

pracovněprávní smlouvy nebo smlouvy o výkonu 

funkce, 

e) účastník sdružení s osobou uvedenou v písm. a) 

při výkonu pojištěné činnosti v rámci tohoto 

sdružení. 

 Článek 7. 

Plnění pojistitele 

1. Pojistitel poskytuje pojistné plnění v rozsahu pojištění 

a jeho parametrů (limity a sublimity pojistného plnění, 

spoluúčast) ujednaných ke dni, kdy nastala pojistná 

událost. 

2. Pojistné plnění z  jedné pojistné události, stejně tak 

jako z jedné hromadné pojistné události nesmí 

přesáhnout limit plnění uvedený v pojistné smlouvě. 

Součet plnění ze všech pojistných událostí nastalých 

v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout 

limit plnění uvedený v pojistné smlouvě. 

3. V pojistné smlouvě mohou být v rámci limitu 

pojistného plnění stanoveny sublimity pojistného 

plnění, které omezují pojistné plnění ve vymezených 

případech. Pro sublimity platí, že omezují plnění 

z jedné pojistné, z jedné hromadné pojistné události i 

ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu 

jednoho pojistného roku.  

4. Náhrada nákladů uvedených v čl. 2 odst. 3 ZPP se 

poskytuje v rámci sjednaného limitu, resp. 

sjednaných sublimitů pojistného plnění.   

5. Limit i sublimity pojistného plnění stanoví na základě 

vlastního uvážení pojistník. 

6. Pojištění se sjednává se spoluúčastí, která se odečítá 

z částky, ve které by bylo vyplaceno pojistné plnění 

před odečtením spoluúčasti. Pokud se k jedné škodné 

události vztahuje více spoluúčastí, odečte se od 

pojistného plnění jen nejvyšší z nich. Na plnění 

z hromadné škodné události se pojištěný podílí pouze 

jednou spoluúčastí. 

7. Pokud pojištěný znemožní mimosoudní nebo soudní 

narovnání s poškozeným, které pojistitel doporučil, 

poskytne pojistitel plnění nejvýše do částky, kterou by 

poskytl, kdyby k takovému narovnání došlo. 

8. Pokud je šetření pojistitele závislé na výsledku řízení 

před orgánem veřejné moci nebo rozhodčího řízení, 

nemůže být bez něj ukončeno. Do doby, kdy je 

pojistiteli doručeno pravomocné rozhodnutí v řízení 

uvedeném v předchozí větě, není pojistitel v prodlení 

s poskytnutím pojistného plnění ani zálohy na ně. 

 Článek 8. 

Povinnosti pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby 

a důsledky jejich porušení 

1. Vedle povinností uložených VPP pojištěný: 

a) má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit 

pojistiteli, že poškozený uplatnil nárok na 

náhradu újmy, vyjádřit se k požadované náhradě 

a její výši, 

b) nesmí bez souhlasu pojistitele nahradit újmu 

nebo se k její náhradě zavázat, 

c) nesmí bez souhlasu pojistitele uhradit nebo se 

zavázat k úhradě promlčené pohledávky nebo její 

části, 

d) má povinnost bez zbytečného odkladu pojistiteli 

písemně oznámit, že poškozený uplatnil právo na 

náhradu újmy u soudu nebo jiného příslušného 

orgánu, 

e) má povinnost bez zbytečného odkladu pojistiteli 

oznámit, že v souvislosti se škodnou událostí bylo 

proti němu, jeho zaměstnanci, společníkovi nebo 

členovi statutárního či kontrolního orgánu 
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zahájeno řízení před orgánem veřejné moci 

(zejm. občanskoprávní nebo trestní soudní řízení, 

přestupkové nebo jiné správní řízení) nebo 

rozhodčí řízení a informovat pojistitele o jeho 

průběhu a výsledcích, 

f) v řízení o náhradu újmy má pojištěný zejména 

následující povinnosti: 

i. postupovat v souladu s pokyny pojistitele, 

ii. nesmí bez souhlasu pojistitele uzavřít soudní 

smír nebo se jinak smírně vyrovnat, 

iii. je povinen vznést námitku promlčení, 

iv. je povinen podat opravný prostředek, pokud 

neobdrží jiný pokyn od pojistitele, 

v. nesmí zavdat příčinu k vydání rozsudku pro 

zmeškání nebo pro uznání. 

2. Povinnosti uvedené v bodě 1 tohoto článku se 

přiměřeně vztahují i na pojistníka a oprávněnou 

osobu.  

3. Následky porušení povinností upravuje občanský 

zákoník (dále jen „OZ“).  

4. Za porušení povinností uvedených v odst. 1 pod písm. 

c), e) a f) je pojistitel oprávněn odmítnout pojistné 

plnění.  

 Článek 9. 

Výklad pojmů 

Pokud se v těchto ZPP a v pojistné smlouvě používají dále 

uvedené pojmy, mají tento význam: 

a) Hromadnou pojistnou událostí je více spolu 

souvisejících událostí, které vyplývají ze stejných 

nebo právně či ekonomicky souvisejících zdrojů, 

příčin, událostí, okolností, závad nebo jiných 

nebezpečí. Pro vznik hromadné pojistné události je 

rozhodný vznik první události v řadě, nezávisle na 

počtu poškozených osob i počtu pojištěných, kteří 

mají podíl na vzniku újmy. 

b) Jednáním ve shodě je jednání dvou nebo více osob 

nakládajících hlasovacími právy za účelem ovlivnění, 

ovládání nebo jednotného řízení obchodní korporace. 

Osobami jednajícími ve shodě jsou fyzické nebo 

právnické osoby, o kterých to stanoví zákon o 

obchodních korporacích. 

c) Osobou blízkou je manžel, registrovaný partner, 

sourozenec, příbuzný v řadě přímé, osoba sešvagřená 

nebo osoba žijící ve společné domácnosti.  

d) Osobami tvořícími koncern se rozumí fyzické nebo 

právnické osoby (řízená osoba) podrobené 

jednotnému řízení jinou osobou nebo osobami (řídící 

osoba) ve smyslu příslušných ustanovení zákona o 

obchodních korporacích. 

e) Osobami žijícími ve společné domácnosti se 

rozumí fyzické osoby, které spolu trvale žijí a 

společně uhrazují náklady na své potřeby. 

f) Pohřešováním věci nebo zvířete je stav, kdy 

poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí 

nebo zvířetem disponovat.  

g) Právnickou osobou, se kterou je pojištěný 

majetkově propojen, je: 

i. právnická osoba, ve které má pojištěný větší než 

50% majetkovou účast, 

ii. právnická osoba, která má v pojištěném větší než 

50% majetkovou účast, 

iii. právnická osoba, ve které má větší než 50% 

majetkovou účast subjekt uvedený pod bodem ii. 

tohoto odstavce. 

h) Sdružením je společnost bez právní subjektivity ve 

smyslu § 2716 a násl. OZ.  

i) Společníkem je společník obchodní společnosti, 

který je zapsán v obchodním nebo jiném veřejném 

rejstříku. 

j) Újma představuje majetkovou újmu (označovanou 

též jako škoda) a nemajetkovou újmu. 

k) Újmou způsobenou kybernetickým nebezpečím 

je újma nebo náklady vzniklé v důsledku: 

i. projevem počítačového viru nebo obdobného 

programu, 

ii. porušení, zkreslení, vymazání, zničení nebo jiné 

ztráty nebo poškození dat, programového 

vybavení, programovacího souboru nebo souboru 

instrukcí jakéhokoli druhu, 

iii. ztráty možnosti využívat data nebo jejich 

funkčnosti, kódování, programů, programového 

vybavení počítače nebo počítačového systému 

nebo jiného zařízení závislého na mikročipu nebo 

vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku 

činnosti ze strany pojištěného, 

iv. nesprávného zpracování data jinak než jako 

skutečného kalendářního data, 

v. elektronického přenosu dat nebo jiných informací, 

vi. zneužití nebo užívání, fungování nebo selhání 

internetu, vnitřní nebo soukromé sítě, internetové 

adresy, internetové stránky nebo podobného 

zařízení nebo služby a dat nebo jiných informací 

umístěných na internetové stránce nebo 

podobném zařízení. 

l) Znečištěním životního prostředí je poškození 

životního prostředí či jeho složek. Za újmu 

způsobenou znečištěním životního prostředí se 

považuje i následná újma, která vznikla v příčinné 

souvislosti se znečištěním životního prostředí. 
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m) Znečišťujícími látkami jsou pevné, kapalné nebo 

plynné látky, jejichž působením vzniká újma. Újma 

vzniklá působením vlhkosti, teploty, hluku nebo záření 

se považuje za újmu vzniklou působením 

znečišťujících látek. 


