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650 – VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Zvláštní část

Pojištění odpovědnosti za škodu je upraveno příslušnými ustanoveními 
obecné části a touto zvláštní částí všeobecných pojistných podmínek.

Článek I. 
Rozsah pojištění a pojistná nebezpečí 

Základní pojištění se sjednává pro případ právním předpisem sta-1. 
novené odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou jinému v 
přímé souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného uvedeným 
v pojistné smlouvě, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku 
zaviněného porušení právní povinnosti nebo pokud jeho objektivní 
odpovědnost vyplývá ze zákona bez ohledu na zavinění.   Pojištění se 
sjednává pro případ škody způsobené jinému na zdraví, životě nebo 
na věci (jejím zničením, poškozením nebo pohřešováním) či vznikem 
z ní vyplývající finanční (majetkové) újmy. 

Článek II. 
Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu 1. 
podle článku I., jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku své-
ho jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění a poškozený poprvé 
písemně uplatnil nárok na odškodnění vůči pojištěnému v této době, 
nebude–li dohodnuto jinak. 

Pokud rozhoduje o náhradě škody oprávněný orgán, platí, že pojisti-2. 
tel je povinen plnit teprve dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí 
tohoto orgánu o výši škody a o povinnosti pojištěného škodu hradit.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu:3. 

způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený práv-a) 
ními předpisy nebo převzatou smluvně,

způsobenou jinak než na zdraví, životě nebo na věci (jejím zniče-b) 
ním, poškozením nebo pohřešováním) či vznikem z ní vyplývající 
finanční (majetkové) újmy,

způsobenou nesplněním povinnosti odvrátit škodu nebo zamezit c) 
zvětšování již vzniklé škody,

jejíž příčinou bylo porušení právní povinnosti pojištěným v době d) 
před uzavřením pojistné smlouvy,

na věci, kterou pojištěný užívá neoprávněně.e) 

Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojištění se dále ne-4. 
vztahuje na odpovědnost za škodu:

na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objed-a) 
nané činnosti (zpracování, oprava,    úschova, prodej, uskladnění 
atd.), 

na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však b) 
oprávněně užíval na základě právního důvodu (pronájem, zápůjč-
ka atd.),

způsobenou z přepravních smluv,c) 

způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů v pracov-d) 
něprávních vztazích (povinnosti členů družstev) nebo v přímé 
souvislosti s nimi,

způsobenou v souvislosti s činností, při které právní předpis uklá-e) 
dá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu nebo stano-
ví, že pojištění vzniká bez uzavření pojistné smlouvy na  základě 
jiných skutečností,

způsobenou vadným výrobkem, vadnou prací nebo službou,f) 

na ušlém zisku a jinou majetkovou škodou,g) 

na věcech, které pojištěný dodal jinému, pokud ke škodě došlo h) 
proto, že dodané věci byly vadné jakosti a na věcech, na kterých 
pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo 
proto, že tato činnost byla vadně provedena.

Pojistitel nehradí škody, za které pojištěný odpovídá:5. 

osobám blízkým a osobám, které s ním žijí ve společné domác-a) 
nosti,

svým společníkům a osobám jim blízkým,b) 

podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho společní-c) 
ci nebo osoby blízké více než 10% majetkové účasti.

Článek III. 
Místo pojištění

Pojištění se týká pojistných událostí, při kterých nastala škoda na úze-1. 
mí České republiky, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

Článek IV. 
Plnění pojistitele

Plnění pojistitele je omezeno výší náhrady škody jakou stanovuje pří-1. 
slušný právní předpis podle něhož pojištěný za škodu odpovídá nebo 
rozhodnutí soudu o výši náhrady škody, nejvýše však sjednanou po-
jistnou částkou nebo limitem plnění. To platí i pro hromadnou škodní 
událost.

Sjednaná pojistná částka je horní hranicí plnění pojistitele za jednu 2. 
a všechny pojistné události, které nastaly v pojistném období včetně 
poskytnutého dalšího plnění podle bodu 6) tohoto článku.

Pokud součet náhrad za škodu při hromadné škodní události převy-3. 
šuje pojistnou částku, snižuje pojišťovna vyplacené náhrady všem 
poškozeným ve stejném poměru.

 Jestliže pojistitel plnil za škodu způsobenou zaviněným porušením 4. 
pracovních povinností v pracovněprávních vztazích (povinnosti členů 
družstev), je pojištěný povinen uhradit ji z vyplaceného plnění částku 
přiměřenou tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah povinnosti   
pojistitele plnit, avšak jen do výše, kterou může pojištěný požado-
vat na odpovědném zaměstnanci podle pracovněprávních předpisů. 
Uplatněním práva na náhradu této částky není dotčeno právo, které 
pojistitel v důsledku vyplaceného plnění náleží vůči jinému.

Za škodu způsobenou na:5. 

movitých věcech zvláštních,a) 

věcech zvláštní hodnoty,b) 

cenných věcech,c) 

cennostech,d) 

penězích,e) 

poskytne pojišťovna plnění za jednu věc nejvýše 10.000,-Kč a za soubor 
věcí nebo sbírku nejvýše 50.000,-Kč.

Pojistitel je povinen nahradit také přiměřené náklady:6. 

které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za ob-a) 
hajobu pojištěného v přípravném řízení a před soudem prvního 
stupně v trestním řízení proti němu v souvislosti se škodou, kte-
rou má pojištěný nahradit, pokud byly splněny povinnosti uložené 
článkem V., bodem 1, písmeno a, d,

občanského soudního řízení o náhradu škody, jestliže toto řízení b) 
bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše škody, 
pokud je pojištěný povinen tyto náklady nahradit a byly splněny 
povinnosti uložené článkem V., bod 1, písmeno a, b, c, e,

obhajoby pojištěného před odvolacím soudem v řízení o náhradu c) 
škody odpovídající nejvýše mimosmluvní odměně advokáta, ja-
kož i náklady mimosoudního projednávání nároku poškozeného 
vzniklé poškozenému, jeho zástupci, případně pojištěnému, jestli-
že byly splněny povinnosti uložené podle článku V., bod 1, písme-
no e, g a pojišťovna se k této úhradě písemně zavázala.

Pojistitel není povinen plnit v případě, kdy pojištěný:7. 

bez předchozího souhlasu pojistitele, celkově nebo z části uznal a) 
nebo uspokojil návrh poškozeného z titulu odpovědnosti za ško-
du, který převýší částku dohodnuté spoluúčasti,

nevznesl námitku promlčení, zavázal se bez souhlasu pojistitele b) 
uhradit promlčenou pohledávku nebo uzavřel soudní smír bez 
souhlasu pojistitele.

Jestliže pojištěný nesouhlasí s odškodněním navrženým pojistitelem, 8. 
která je ve shodě s poškozeným, a rozhodne se vést nebo pokračovat 
v řízení o náhradě škody, pojistitel poskytne plnění nejvýše do částky, 
za kterou mohlo být provedeno odškodnění podle návrhu pojistite-
le.

Pojistné plnění je splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne skončení šetření 9. 
pojistitele k zjištění rozsahu plnění. 
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Článek V. 
Povinnosti pojištěného

Kromě povinností stanovených právními předpisy a obecnou částí 1. 
všeobecných pojistných podmínek je pojištěný povinen zejména:

 bez zbytečného odkladu pojistiteli písemně oznámit (s uvedením a) 
všech podrobností ohledně dotčených údajů a osob), že nastala 
událost, která by mohla být důvodem vzniku práva na plnění,

 bez zbytečného odkladu pojistiteli písemně oznámit, že poško-b) 
zený uplatnil nárok na náhradu škody, vyjádřit se k požadované 
náhradě a její výši a zmocnit pojistiteli, aby za něho škodní událost 
projednala,

bez zbytečného odkladu pojistiteli písemně oznámit, že poškoze-c) 
ný uplatnil právo na náhradu škody u soudu nebo jiného přísluš-
ného orgánu,

bez zbytečného odkladu písemně oznámit, že v souvislosti se d) 
vzniklou škodou bylo proti němu zahájeno trestní řízení a pojis-
titele informovat o jménu obhájce, průběhu a výsledcích tohoto 
řízení,

v řízení o náhradu škody postupovat v souladu s pokyny pojistite-e) 
le, zejména se dohodnout s pojistitelem na tom, kdo bude pojiš-
těného zastupovat, 

zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody způsobenou po-f) 
jistnou událostí, 

na pokyn pojistitele v řízení o náhradu škody podat opravný pro-g) 
středek.

Poruší-li pojištěný povinnosti uvedené v bodě 1) tohoto článku, má 2. 
pojistitel právo na náhradu, a to až do výše poskytnutého plnění.

Článek VI. 
Přechod práv

Jestliže má pojištěný vůči jinému právo na náhradu škody způsobe-1. 
nou pojistnou událostí, přecházejí tato práva na pojistitele, a to do 
výše plnění, které pojišťovna poskytla. Na pojistitele přechází též 
právo pojištěného na náhradu těch nákladů řízení o náhradu škody, 
které byly pojištěnému přiznány proti účastníkům řízení, pokud je po-
jišťovna za pojištěného zaplatila.

Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že 2. 
nastaly skutečnosti na které se váže vznik práv uvedených v bodě 
1) tohoto článku a odevzdat jí potřebné podklady patřící k uplatně-
ní těchto práv. Jestliže pojištěný poruší tuto povinnost, je pojistitel 
oprávněn požadovat od pojištěného náhradu až do výše poskytnu-
tého plnění.

Článek VII. 
Výklad pojmů

Pro účely pojištění podle této zvláštní části všeobecných pojistných pod-
mínek platí dále uvedený výklad pojmů.

Hromadnou škodní událostí - se rozumí více spolu časově souvise-1. 
jících událostí, které vyplývají ze stejného zdroje, příčiny, události, 
okolnosti, závady nebo jiného nebezpečí. Pro vznik hromadné pojist-
né události je rozhodný vznik první události v řadě.

Hrubou nedbalostí - se rozumí zanedbání nutné opatrnosti a obe-2. 
zřetnosti, které vybočuje z norem   obvyklého chování, a to zejména 
váže-li se na porušení právního předpisu, norem, pravidel, funkce, 
povolání a postavení škůdce.

Objednanou činností - se rozumí zejména oprava, úprava, zpracová-3. 
ní, prodej, úschovna, uskladnění nebo poskytnuté odborné pomoci.

Přepravní smlouvou - se rozumí i zasílatelská smlouva.4. 

Škoda způsobená úmyslně - je taková škoda, která byla způsobena 5. 
úmyslným jednáním nebo úmyslným opomenutím. Při dodávkách 
věcí nebo při dodávkách prací a služeb je škoda způsobená úmyslně 
také tehdy, jestliže pojištěný věděl o vadách věcí, prací nebo služeb.

Jinou majetkovou škodou - se rozumí škoda na nehmotném majetku 6. 
např. pokuty, penále a jiná  podnikatelská ztráta.

Škodou na životním prostředí - se rozumí jakákoli zhoršení životního 7. 
prostředí (např. ovzduší,vod, půdy, flóry a fauny). Za škodu na život-
ním prostředí se rozumí i další škody, které vznikly v přímé souvislosti 
s některou z výše uvedených škod.

Článek VIII. 
Platnost

Tyto pojistné podmínky vstupují v platnost 1. srpna 2006


