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610 – DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 
PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKO-
DU OBČANŮ 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu ob-
čanů (dále jen „DPP 610“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných 
podmínek pojištění odpovědnosti za škodu VPP 650 (dále jen „všeobec-
né pojistné podmínky“). 

Článek II. 
Škodná událost a pojistná nebezpečí 

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené od-1. 
povědnosti pojištěného za škodu vzniklou jiné osobě úrazem nebo 
jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením nebo zničením věci, 
kterou má tato osoba ve vlastnictví, v užívání nebo ji má oprávněně 
u sebe z jakéhokoliv jiného právního titulu. Předpokladem vzniku prá-
va na plnění z pojištění je, že k úrazu, jinému poškození zdraví, poško-
zení nebo zničení věci (dále jen „škodná událost“) došlo v době trvání 
pojištění, v souvislosti s právními vztahy, oprávněně prováděnou čin-
ností pojištěného nebo vlastností věci, uvedených v pojistné smlouvě, 
a na území vymezeném v pojistné smlouvě. V pojistné smlouvě mohou 
být ujednány jiné předpoklady vzniku práva na plnění z pojištění. 

Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo ke krátkodobému, náh-2. 
lému a násilnému působení zevních sil nebo vlivů, které způsobily po-
škození zdraví. Za vznik jiného poškození zdraví se považuje okamžik, 
který je jako vznik jiného poškození zdraví lékařsky doložen. Pokud do-
jde ke smrti jiné osoby následkem úrazu nebo jiného poškození zdraví, 
je pro vznik práva na plnění z pojištění rozhodující okamžik vzniku úra-
zu nebo jiného poškození zdraví, v jejichž důsledku smrt nastala. 

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje 3. 
i na odpovědnost za škodu finanční. 

Článek III. 
Speciální výluky z pojištění 

Vedle obecných výluk uvedených v čl. II bod 3 a 4 všeobecných po-1. 
jistných podmínek se pojištění dále nevztahuje na odpovědnost po-
jištěného: 

za škodu na věci nebo škodu finanční vzniklou pozvolným odka-a) 
páváním nebo únikem olejů, nafty nebo jiných kapalin z nádob 
nebo nádrží anebo pozvolným působením teploty, plynů, par, vlh-
kosti, usazenin (popílek, kouř, rez, prach apod.), zářením všeho 
druhu, odpady všeho druhu, tvořením houby, sesedáním půdy, se-
souváním půdy, otřesy v důsledku demoličních prací, v důsledku 
záplavy stojatými nebo volně tekoucími vodami; 

za škodu způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé cho-b) 
roby lidí, zvířat nebo rostlin; 

za výrobek; c) 

za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem podnikatelské nebo d) 
jiné výdělečné činnosti; 

za škodu vzniklou při plnění pracovních úkolů v pracovně práv-e) 
ních vztazích (povinnosti člena družstva) nebo v přímé souvislosti 
s ním; 

za škodu způsobenou provozem letadla, motorového plavidla, f) 
nemotorového plavidla nebo windsurfingu; 

za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti; g) 

za škodu způsobenou na věcech, které pojištěný h) dodal jinému, 
pokud ke škodě došlo proto, že dodané věci byly vadné jakosti, 
nebo na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou, zada-
nou či jinak požadovanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že 
tato činnost byla vadně provedena; 

za škodu způsobenou na věcech, které pojištěný převzal účelem i) 
zpracování, opravy, úpravy, prodeje úschovy, uskladnění nebo po-
skytnutí odborné či jiné pomoci 

za škodu způsobenou na věcech, které pojištěný přepravuje do-j) 
pravním prostředkem provozovaným ve vlastní režii mimo rámec 
přepravních smluv; 

za škodu na lukách, stromech, zahradních, polních i lesních kultu-k) 
rách, kterou způsobila zvířata při pastvě nebo volně žijící zvěř; 

za škodu způsobenou v důsledku aktivní závodní účasti na do-l) 
stizích, závodech a sportovních podnicích všeho druhu, jakož 
i na přípravě k nim. 

Je-li v pojistné smlouvě pojištěno některé pojistné nebezpečí uvede-2. 
né v bodu 1 tohoto článku, platí i pro toto pojištění, že se nevztahuje 
na odpovědnost za škodu způsobenou ostatními pojistnými nebez-
pečími vyloučenými v bodu 1 tohoto článku a všeobecnými pojist-
nými podmínkami. 

Článek IV. 
Roční limit, sublimit plnění 

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, nesmí celkové plnění pojišťov-
ny ze škodných událostí nastalých v období dvanácti po sobě jdoucích 
měsíců od počátku pojištění nebo jeho výročního dne anebo v době ur-
čité, na kterou bylo pojištění sjednáno, přesáhnout dvojnásobek limitu, 
sublimitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě pro sjedna-
ná pojistná nebezpečí. 

Článek V. 
Povinnosti pojistníka, pojištěného 

Vedle povinností uvedených v čl. V všeobecných pojistných podmínek je 
pojistník, pojištěný dále povinen umožnit prohlídku věci, s níž pojištění 
souvisí, pokud si tuto prohlídku pojišťovna vyžádá. 

Článek VI. 
Počátek, změny, doba trvání a zánik pojištění 

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se sjednává na dobu 1. 
určitou a vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy. 

Ujednává se, že je-li pojištěna odpovědnost za škodu vyplývající 2. 
z vlastnictví nemovitosti, pojištění nezaniká převodem této nemovi-
tosti ze společného jmění manželů do výlučného vlastnictví jednoho 
z nich (a naopak). 

Zanikne-li společné jmění manželů, potom až do vypořádání vlastnic-
kých vztahů k nemovitosti, ke které bylo sjednáno pojištění odpovědnos-
ti za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti a která patřila do společ-
ného jmění, se má za to, že ve sjednaném pojištění nedošlo ke změnám, 
ledaže pojištění zaniklo z jiných důvodů. Vypořádáním společného jmě-
ní přecházejí práva a povinnosti z tohoto pojištění na toho z manželů, 
který se stal vlastníkem nemovitosti. Stane-li se nemovitost předmětem 
podílového spoluvlastnictví rozvedených manželů, považuje se za po-
jistníka i nadále ten z manželů. Který uzavřel pojistnou smlouvu. 

Článek VII. 
Pojistné 
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistník uhradí pojistné za dohodnutá 
pojistná období (běžné pojistné). 

Článek VIII. 
Výkladová ustanovení 

Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně 1. 
možno odstranit opravou nebo taková změna stavu věci, kterou ob-
jektivně není možno odstranit opravou, přesto však je použitelná 
k původnímu účelu. 

Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není 2. 
možno odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat k pů-
vodnímu účelu. 

Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do cen-3. 
tra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. 

Sesouváním půdy se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu 4. 
do nižších, ke které dochází působením zemské tíže nebo lidské čin-
nosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. 

Finanční škodou se rozumí jiná majetková újma, která vznikla jinak 5. 
než úrazem, jiným poškozením zdraví, poškozením, zničením nebo 
pohřešováním věci. 

Výročním dne počátku pojištění se rozumí den, který se číslem dne 6. 
v měsíci a pojmenováním měsíce shoduje se dnem počátku pojištění. 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 
Tyto doplňkové pojistné podmínky vstupují v platnost dnem 1.srpna 2006.


