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Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1. V souladu s právní úpravou vydává pojistitel tyto 

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti 

ZPP 650-2 (dále jen „ZPP“), které nabývají účinnosti 

dne 1. 7. 2018.  

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 činností nebo vztahem 

pojištěného, pro který je sjednáno pojištění. Pojištění 

se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu 

vzniklou v souvislosti s vlastnictvím, držbou nebo 

jiným oprávněným užíváním nemovitosti sloužící 

k výkonu činnosti uvedené v pojistné smlouvě. 

2. Jen v případě, že je výslovně ujednáno v pojistné 

smlouvě, vztahuje se pojištění i na povinnost nahradit 

újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané 

práce, která se projeví po jejím předání (dále jen 

„vadou práce“).  

3. 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.  

4. 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 za obhajobu pojištěného nebo jeho 

zaměstnance 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 

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.  

5. Pojištěný má právo, aby za něj pojistitel uhradil 

částku, kterou je pojištěný povinen uhradit z důvodu 

zákonem upraveného ručení za splnění povinnosti 

k náhradě újmy (§ 2914 OZ a § 27 odst. 6 zák. č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Taková 

újma bude uhrazena pouze v rozsahu, v jakém by 

vzniklo právo na plnění v případě, že by pojištěný 

újmu způsobil sám. 

 Článek 3. 

Pojistná událost a časové předpoklady vzniku práva 

na pojistné plnění 

1. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného 

nahradit vzniklou újmu, se kterou je spojena 

povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.  

2. Pokud o náhradě újmy rozhoduje oprávněný orgán, 

platí, že pojistná událost nastala dnem, kdy 

rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci.  

3. Právo na pojistné plnění vznikne: 

a) v případě újmy způsobené vadou výrobku za 

předpokladu, že předmětný výrobek byl uveden 

do oběhu v době trvání pojištění, 

b) v případě újmy způsobené vadou práce za 

předpokladu, že vadná práce byla vykonána a její 

výsledky předány odběrateli v době trvání 

pojištění, 

c) v ostatních případech za předpokladu, že v době 

trvání pojištění nastala příčina vzniku újmy, tj. 

porušení právní povinnosti nebo jiná právní 

skutečnost, v jejímž důsledku újma vznikla.  

 Článek 4. 

Územní rozsah pojištění 

Pojištění se vztahuje na škodné události, při kterých: 

a) příčina vzniku újmy, resp. uvedení výrobku do 

oběhu (v případě újmy způsobené vadou 

výrobku) či předání výsledků vykonané práce (v 

případě újmy způsobené vadou práce) a zároveň 
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b) i samotná újma  

nastaly na území uvedeném 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 vadou výrobku a vadou práce, 

b) 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, 

c) způsobenou v souvislosti s činností, kterou 

pojištěný vykonává neoprávněně, 

d) způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo 

provozem vozidla, pokud vznikl nárok na plnění 

z povinného pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla,  

e) způsobenou provozem vzdušných dopravních 

prostředků, vznášedel nebo plavidel všeho druhu, 

drážních vozidel, jakož i letišť, přístavišť a drah 

nebo lanovek všeho druhu,  

f) způsobenou prodlením se splněním smluvní 

povinnosti,  

g) vzniklou v souvislosti s činností, u které právní 

předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění 

odpovědnosti, 

h) v rozsahu, v jakém vzniklo právo na pojistné 

plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání, 

i) 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 vědět,  

j) způsobenou zavlečením nebo rozšířením 

nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin; tato 

výluka se neuplatní, je-li sjednáno pojištění 

odpovědnosti za újmu způsobenou vadou 

výrobku a vadou práce a k zavlečení nebo 

rozšíření choroby došlo v důsledku závadných 

potravin, krmiv nebo nápojů, 

k) způsobenou geneticky modifikovanými organismy 

nebo projevující se genetickými změnami 

organismu, 

l) nemajetkovou, která vznikla jinak než ublížením 

na zdraví nebo usmrcením, 

m) na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný 

převzal za účelem provedení objednané činnosti 

(zpracování, oprava, úschova, prodej, skladování, 

přeprava atd.),  

n) na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný užívá,  

o)  vzniklou jinak než ublížením na zdraví, 

usmrcením, poškozením, zničením nebo 

pohřešováním věci, zraněním, usmrcením nebo 

pohřešováním zvířete,  

p) vzniklou při provozování profesionální sportovní 

činnosti, 

q) způsobenou elektromagnetickým nebo 

magnetickým polem, 

r) způsobenou formaldehydem, azbestem, 

silikonem, umělým minerálním vláknem nebo 

toxickou plísní, houbami, sporami, 

s) způsobenou sesedáním, sesouváním půdy, erozí, 

průmyslovým odstřelem a v důsledku 

poddolování, 

t) způsobenou dodavatelem nebo distributorem 

elektřiny, plynu, vody nebo tepla přerušením, 

omezením nebo kolísáním jejich dodávek, 

u) způsobenou pohřešováním věci ve střeženém 

objektu při zajišťování ostrahy majetku, 

v) způsobenou v souvislosti s manipulací se 

střelivem, pyrotechnikou, výbušninami, 

stlačenými nebo zkapalněnými plyny, 

nebezpečnými chemickými látkami nebo 

nebezpečnými odpady, 

w) způsobenou vlastnictvím nebo provozováním 

skládek nebo úložišť odpadů, včetně likvidace 

odpadů,  

x) způsobenou znečištěním životního prostředí, 

pokud újmu nezpůsobila náhlá nahodilá porucha 

ochranného zařízení, kterou pojištěný nemohl při 

zachování řádné péče předpokládat.  

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, bez ohledu na to, komu 

byly uloženy,  

b) platby náležející v rámci práv z vadného plnění a 

záruky za jakost, 

c) způsobenou ekologickou újmu, včetně 

preventivních nákladů, 

d) 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) osobám blízkým,  

b) svým společníkům a osobám jim blízkým,  

c) právnické osobě, se kterou je majetkově 

propojen. 
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4. Je-li sjednáno pojištění povinnosti nahradit újmu 

způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce 

(čl. 2 odst. 2 ZPP), nevztahuje se toto pojištění nad 

rámec výluk uvedených v odst. 1. až 3. tohoto článku 

na povinnost pojištěného nahradit újmu:  

a) vzniklou na výrobku samotném,  

b) způsobenou dodáním vadného projektu, 

konstrukčního návrhu apod. 

c) způsobenou výrobkem, který je součástí 

vzdušného dopravního prostředku, 

d) způsobenou výrobkem, který nebyl dostatečně 

testován podle uznávaných pravidel vědy a 

techniky nebo způsobem stanoveným závaznými 

právními předpisy,  

e) způsobenou výrobkem, který pojištěný získal za 

podmínek, které mu brání v souladu s právními 

předpisy uplatnit nárok na náhradu újmy vůči 

jinému subjektu povinnému k náhradě,  

f) způsobenou výrobkem, který je z technického 

hlediska bez vady, ale nedosahuje uváděných 

(avizovaných nebo dohodnutých) funkčních 

parametrů,  

g) způsobenou výrobkem, který byl na žádost 

poškozeného pojištěným změněn nebo instalován 

do jiných podmínek, než pro které je určen,  

h) způsobenou výrobkem, jehož součástí jsou látky 

pocházející z lidského těla nebo z těchto látek 

získané deriváty nebo biosyntetické výrobky, 

i) spočívající v nákladech souvisejících s 

odstraněním, demontáží, vyjmutím nebo 

uvolněním vadného výrobku a v nákladech 

souvisejících s montáží, připevněním nebo 

osazením bezvadných výrobků, bez ohledu na to, 

kým byly vynaloženy,  

j) vzniklou spojením nebo smísením vadného 

výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším 

zpracováním nebo opracováním vadného 

výrobku, s výjimkou újmy způsobené konečnému 

uživateli vlastnostmi takto vzniklé věci, 

k) vzniklou závadností věcí, které byly vyrobeny 

nebo zpracovány pomocí vadného stroje 

dodaného, montovaného nebo udržovaného 

pojištěným, s výjimkou újmy způsobené 

konečnému uživateli vlastnostmi takto vzniklé 

věci, 

l) způsobenou tabákem nebo tabákovými výrobky, 

m) spočívající v nákladech na stažení vadného 

výrobku z trhu. 

5. Pokud škodná událost vznikla z důvodů uvedených ve 

výlukách v předchozích odstavcích tohoto článku, 

neposkytne pojistitel ani náhradu nákladů uvedených 

v čl. 2 odst. 4 ZPP. 

 Článek 6. 

Oprávněná osoba 

Oprávněnou osobou je pojištěný. 

 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 škodná 

událost. 

2. Pojistné plnění z  jedné škodné události, stejně tak 

jako z jedné hromadné škodné události nesmí 

přesáhnout limit plnění uvedený v pojistné smlouvě. 

Součet plnění ze všech škodných událostí nastalých 

v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout 

dvojnásobek limitu plnění uvedeného 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 škodné, z jedné hromadné události i ze všech 

škodných událostí nastalých v průběhu jednoho 

pojistné roku.  

4. Náhrada nákladů uvedených v čl. 2 odst. 4 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. Nad rámec sjednaného limitu, resp. sjednaných 

sublimitů pojistného plnění, nahradí pojistitel 

zachraňovací náklady specifikované v OZ. Náhrada 

z těchto důvodů poskytovaná však nesmí překročit:  

- 30 % limitu nebo sublimitu sjednaného pro 

rozsah pojištění, kterého se zachraňovací náklady 

týkají, jde-li o zachraňovací náklady vynaložené 

na záchranu života nebo zdraví osob, 

- 10 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění 

sjednaného pro rozsah pojištění, kterého se 

zachraňovací náklady týkají, jde-li o zachraňovací 

náklady vynaložené v ostatních případech.  

7. Pojištění se sjednává se spoluúčastí. 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. 

8. Pokud pojištěný znemožní mimosoudní nebo soudní 

narovnání s poškozeným, poskytne pojistitel plnění 

nejvýše do částky, kterou by poskytl, kdyby 

k narovnání došlo. 
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 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, a pověřit pojistitele, aby za něj 

škodnou událost projednal, 

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, 

d) má povinnost bez zbytečného odkladu pojistiteli 

písemně oznámit, že poškozený uplatnil právo na 

náhradu újmy u soudu nebo jiného příslušného 

orgánu, 

e) v řízení o náhradu újmy postupovat v souladu s 

pokyny pojistitele, zejména pojištěný  

i. nesmí bez souhlasu pojistitele uzavřít soudní 

smír nebo se jinak smírně vyrovnat, 

ii. je povinen vznést námitku promlčení, 

iii. je povinen podat opravný prostředek, pokud 

neobdrží jiný pokyn od pojistitele, 

iv. 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 OZ.  

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

c) a e) 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: 

1. Hromadnou škodou událostí je více spolu časově 

souvisejících událostí, které vyplývají ze stejného 

zdroje, příčiny, události, okolnosti, závady nebo 

jiného nebezpečí. Pro vznik hromadné škodné 

události je rozhodný vznik první události v řadě.  

2. Ochranným zařízením je zařízení sloužící k ochraně 

provozu, stroje či jiného zařízení před jejich škodlivým 

působením na životní prostředí.  

3. Osobou blízkou je manžel, registrovaný partner, 

sourozenec, příbuzný v řadě přímé, osoba žijící ve 

společné domácnosti.  

4. Pohřešováním věci nebo zvířete je stav, kdy 

poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí 

disponovat.  

5. Právnickou osobou, se kterou je pojištěný 

majetkově propojen, je: 

a) právnická osoba, ve které má pojištěný větší než 

50% majetkovou účast, 

b) právnická osoba, která má v pojištěném větší než 

50% majetkovou účast, 

c) právnická osoba, ve které má větší než 50% 

majetkovou účast subjekt uvedený pod písm. b) 

tohoto odstavce. 

6. Újma představuje majetkovou újmu (označovanou 

též jako škoda) a nemajetkovou újmu. 

7. Uvedením výrobku do oběhu je okamžik, kdy je 

výrobek prokazatelně poprvé za úplatu nebo 

bezplatně předán výrobcem nebo dovozcem jiné 

osobě do užívání nebo k dispozici.  


