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620 – DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 
PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKO-
DU VLASTNÍKA, DRŽITELE, NÁJEMCE 
NEBO SPRÁVCE NEMOVITOSTI

Článek I. 
Úvodní ustanovení

Smluvní ujednání pro pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, drži-
tele, nájemce nebo správce nemovitosti (dále jen „DPP 620“) doplňují 
ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pojištění odpovědnosti 
za škodu VPP 650 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“). 

Článek II. 
Pojištěná rizika

Není-li v pojistně smlouvě ujednáno jinak, pojištění odpovědnosti se 1. 
v rámci všeobecných pojistných podmínek vztahuje na odpovědnost 
pojištěného za škodu vzniklou v souvislosti:

s vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou nemovitosti uvede-a) 
né v pojistné smlouvě;

s vlastnictvím a provozem zařízení v domě určeném pro nájemníky;b) 

s vlastnictvím budovy nebo díla ve stavbě uvedené v pojistné smlou-c) 
vě a s vlastnictvím nebo užíváním k nim příslušného pozemku;

s prováděním stavební činnosti;d) 

s prováděním demolice.e) 

Spolupojištěnými osobami v rozsahu pojištěných rizik podle odstav-2. 
ce 1 tohoto článku jsou:

osoby, které pojištěný pověřil čištěním a údržbou chodníků, a) 
schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti uvedené 
v pojistně smlouvě, pokud je jejich jednáním při této činnosti za-
ložena občanskoprávní odpovědnost za škody způsobené třetím 
osobám;

fyzické osoby pověřené stavebním dozorem;b) 

fyzické osoby vypomáhající pojištěnému při stavbě, pokud je je-c) 
jich jednáním při této činnosti založena občanskoprávní odpověd-
nost za škody způsobené třetím osobám.

Článek III. 
Pojistná nebezpečí, pojistné částky

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se sjednává pro tato 
pojistná nebezpečí a pojistné částky:

škoda na zdraví na pojistnou částku 2.000.000,- Kča) 

škoda na věci na pojistnou částku 1.000.000,-Kčb) 

 škoda finanční na pojistnou částku 500.000,-Kčc) 

Článek IV. 
Speciální výluky z pojištění

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se dále nevztahuje:

na odpovědnost za škodu vyplývající ze stavebních, demoličních, a) 
údržbářských, aj. činností prováděných dodavatelským způsobem;

na odpovědnost za škodu, kterou pojištěný způsobil spolu-pojiš-b) 
těnému a naopak, či členu domácnosti druhého.

Článek V. 
Plnění pojistitele, zachraňovací náklady

Je-li pojištěna odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví bytu 1. 
v osobním vlastnictví (ve smyslu zákona o vlastnictví bytu č. 72/1994 
Sb. ve znění pozdějších předpisů) za škodu vzniklou jinému v souvis-
losti se spoluvlastnictvím nebo držbou společných částí domu nebo 
pozemku, má pojištěný právo, aby pojistitel za něj uhradil oprávněné 
osobě poměrnou část škody. Poměrná část škody se stanoví z cel-
kové výše vzniklé škody, a to v poměru odpovídajícím velikosti spo-
luvlastnického podílu pojištěného na společných částech domu, resp. 
velikosti spoluvlastnického podílu pojištěného na pozemku.

Nad rámec pojistného plnění nebo pojistné částky pojistitel uhradí 2. 
pojistníkovi tyto zachraňovací náklady:

účelně vynaložené náklady na odvrácení bezprostředně hrozící a) 
pojistné události, nebo zmírnění jejích následků;

náklady na odklízení zbytků poškozené věci po pojistné události, b) 
pokud tak byl pojištěný povinen učinit z hygienických, ekologic-
kých nebo bezpečnostních důvodů, nebo z důvodů veřejného 
zájmu.

Výše náhrady zachraňovacích nákladů podle odstavce 2 tohoto člán-3. 
ku činí maximálně 5 % z pojistně částky sjednané pro pojistné ne-
bezpečí škody na věci. Bez omezení uhradí pojistitel zachraňovací 
náklady, které byly vynaloženy na záchranu života nebo zdraví osob.

Vynaložil-li zachraňovací náklady pojištěný nebo jiná osoba, která 4. 
tyto náklady vynaložila nad rámec svých zvláštním právním předpi-
sem stanovených povinností, má proti pojistiteli stejné právo na jejich 
náhradu jako pojistník.

Zachraňovací náklady, které pojistník vynaložil se souhlasem pojisti-5. 
tele a k nimž by jinak nebyl povinen, uhradí pojistitel bez omezení.

Článek VI. 
Spoluúčast

Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, pojištění se sjednává bez spo-
luúčasti na pojistném plnění.

Článek VII. 
Výkladová ustanovení

Vysvětlivky a poznámky k jednotlivým ustanovením podmínek:

Vlastníkem se rozumí osoba, která je v mezích zákona oprávněna 1. 
předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky 
a nakládat s ním

Držitelem (oprávněným) se rozumí osoba, která v dobré víře, že jí věc 2. 
patří nakládá s ní jako s vlastní nebo která vykonává právo pro sebe.

Nájemcem se rozumí osoba, které pronajímatel přenechává za úpla-3. 
tu věc (movitou, nemovitou), aby ji dočasně užívala nebo z ní brala 
užitky.

Správcem nemovitosti se rozumí osoba, kterou pronajímatel dočasně 4. 
pověřil výkonem svých práv a povinností.

Nemovitostí se rozumí pozemek a stavba spojená se zemí pevným 5. 
základem.

Stavbou se rozumí budova nebo jiná stavba.6. 

Dílem ve stavbě se rozumí stavby zahajované, rozestavěné a rekon-7. 
struované.

Demolicí se rozumí úředně povolené, částečné nebo úplné odstra-8. 
nění stavby.

Budovou se rozumí stavba spojená se zemí pevným základem, která 9. 
je vhodná k pobytu osob, zvířat nebo k umístění věcí, svým uspořádá-
ním jim poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a je dostatečně 
odolná a pevná.

Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností určených k bydlení, 10. 
které svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybave-
ním splňuje požadavek na trvalé bydlení.

Podlažím se rozumí část budovy vymezená dvěma po sobě následují-11. 
cími úrovněmi horního povrchu nosné části stropních konstrukcí.

Zastavěnou plochou se rozumí plocha ohraničená svislým průřezem 12. 
vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních a podzemních 
podlaží do vodorovně roviny, přičemž izolační přizdívky se nezapo-
čítávají

Zařízením v domě určeném pro nájemníky se rozumí např. výtah, 13. 
pračka nebo mandl umístěný ve společné prádelně či sušárně apod.

Rekonstrukcí se rozumí generální opravy, modernizace apod. za pod-14. 
mínky, že předmětem prací je výměna (obnovení atd.) alespoň 75% 
všech rozhodujících součástí budovy, tj. střech a jejich konstrukcí, 
podlah a jejich konstrukcí (případně i stropu), oken a jejich rámů, dve-
ří a jejich zárubní, schodišť, vnějších nebo vnitřních obkladů a omí-
tek, izolací, zdravotně technických instalací, plynovodů, vytápění 
a elektrických instalací. Jako doklad o provedené rekonstrukci slouží 
kolaudační rozhodnutí, ve kterém provedené práce musí být uvedeny 
a jsou předmětem kolaudačního řízení.

Prací prováděnou dodavatelským způsobem se rozumí se činnost 15. 
na bázi podnikání.

Zchátralými budovami se rozumí budovy a stavby s poruchami a va-16. 
dami na hlavních konstrukčních prvcích, např. trhliny v nosných stě-
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nách nebo na nosném skeletu, propadlé, prohnilé nebo škůdci napa-
dané konstrukce krovů, trvalé deformace stropních a schodišťových 
konstrukcí.

Neudržovanými budovami se rozumí budovy a stavby u nichž jsou 17. 
v dobrém technickém stavu rozhodující konstrukční systémy, ale 
v důsledku zanedbání údržby lze předpokládat, že jejich stav se bude 
zhoršovat (např. podmáčením objektu, zatékáním do objektu stře-
chou, podmáčení objektu dlouhodobým působením vody z technic-
kých instalací, chybějící dveře nebo okna a přetěžování konstrukce 
objektu).

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení

Tyto doplňkové pojistné podmínky vstupují v platnost dnem 1. srpna 
2006.


