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ČLÁNEK I Úvodní ustanovení

1  Všeobecné pojistné podmínky - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a  právnických osob VPP ODP 2014  
(dále jen „VPP  ODP 2014“) navazují na  Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen „VPP OC 2014“)  
a blíže vymezují práva a povinnosti účastníků pojištění odpovědnosti za újmu 

2  Pojištění sjednané dle těchto VPP ODP 2014 je pojištěním škodovým 
3  VPP ODP 2014 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy 

ČLÁNEK II Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění

1  Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za:
a) majetkovou újmu (také tzv  škodu nebo tzv  újmu na jmění), kterou způsobil jinému na věci nebo na zvířeti, poškozením, zničením 

nebo pohřešováním, respektive poraněním či usmrcením zvířete, (dále také „majetková újma na věci nebo na zvířeti“),
b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví 

či usmrcení, 
c) majetkovou újmu jinou než uvedenou pod  písm  a), pokud vznikla v  příčinné souvislosti s  jí předcházející újmou uvedenou 

pod písm  a) nebo b) tohoto odstavce, dále také „následná finanční újma“ 
 Pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného 

oprávněného užívání nemovitostí, včetně jejich součástí a příslušenství 
Pojištění dle tohoto odstavce se nevztahuje na odpovědnosti za újmu vymezené v tomto článku v odst  2  a 3 

2  Pouze je-li tak výslovně ujednáno v textu pojistné smlouvy, pojištění se vztahuje také na odpovědnost za majetkovou újmu způsobenou 
jinému na věci nebo na zvířeti, za újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních 
útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení, nebo za následnou finanční újmu:
a) způsobenou vadou výrobku  V takovém případě se pak pojištění vztahuje i na pojistné události nastalé v důsledku vady výrobku 

získaného spotřebitelem (míněno spotřebitelem ve  smyslu obecně závazných právních předpisů) na  území České republiky 
a užívaného jím i mimo území České republiky 

b) způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve  vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá 
z jiného právního důvodu,

c) způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku,
kromě odpovědnosti za újmu vymezené v tomto článku v odst  3 

3  Pouze je-li tak výslovně ujednáno v textu pojistné smlouvy, pojištění se vztahuje také na odpovědnost za:
a) újmu způsobenou jinak, než je uvedeno v čl  I odst  1  těchto VPP ODP 2014 pod písm  a), b) nebo c), tzv  čistou finanční újmu, 

kromě schodku na svěřených finančních hodnotách, újmy vzniklé v příčinné souvislosti s obchodováním s cennými papíry nebo 
újmy vzniklé v příčinné souvislosti s rozhodnutím orgánu obchodní korporace,

b) nemajetkovou újmu způsobenou neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka a  z ní vyplývající peněžitou 
náhradu nemajetkové újmy 

4  Pojištění se v  rozsahu jakýchkoli odstavců tohoto článku těchto VPP ODP 2014 vždy vztahuje pouze na  odpovědnost pojištěného 
za újmu způsobenou jinému v souvislosti s těmi činnostmi pojištěného, ke kterým je pojištěný podle obecně závazných právních předpisů 
oprávněn v den sjednání pojištění odpovědnosti dle těchto VPP ODP 2014 

 Předchozí větou nejsou dotčena jakákoli ustanovení těchto VPP ODP 2014 nebo pojistné smlouvy, jimiž je sjednáno, že  pojištění  
se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s činností nebo vztahem v nich vymezenými 
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ČLÁNEK III Pojistná událost

1  V souladu s čl  I odst  3  VPP OC 2014 je pojistná událost definována následujícím věcným, časovým a místním vymezením 
2  Věcné vymezení pojistné události: Pojistnou událostí je vznik právní povinnosti pojištěného nahradit újmu, za  kterou pojištěný podle 

obecně závazných právních předpisů odpovídá a je povinen ji uhradit, za předpokladu, že vznikla povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění 
3  Časové vymezení pojistné události: Za okamžik vzniku pojistné události je považován den, kdy vznikla újma, za kterou pojištěný 

podle obecně závazných právních předpisů odpovídá a je povinen ji uhradit  
4  Místní vymezení pojistné události: 
 Za místo vzniku pojistné události se považuje místo, kde újma vznikla, nikoli místo, kde došlo k příčině vzniku újmy 
5  Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je, že ke vzniku újmy došlo v době trvání pojištění u pojistitele  
6  Je-li v textu pojistné smlouvy výslovně ujednáno, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku, a došlo-li 

ke škodné události spočívající v odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku, pak podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je, že
a) k příčině vzniku újmy, tj  k vyrobení, vytěžení či jinému získání vadného výrobku pojištěným, a
b) ke vzniku újmy

 došlo v době nepřetržitého trvání pojištění nebo na sebe bezprostředně navazujících více pojištění vztahujících se na shodnou hodnotu 
pojistného zájmu jako pojištění sjednané dle těchto VPP ODP 2014 a sjednaných u pojistitele 

7  Dojde-li v době trvání pojištění ke změně jeho rozsahu, je rozhodný rozsah pojištění sjednaný v okamžiku, kdy došlo ke škodné události 

ČLÁNEK IV Výluky z pojištění

1  Vedle výluk z pojištění uvedených ve VPP OC 2014 se pojištění nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou:
a) převzetím odpovědnosti nad rámec stanovený právními předpisy, 
b)  v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává neoprávněně,
c) odbornou činností: účetních, poradců (finančních, ekonomických, technických apod ), daňových poradců, auditorů, autorizovaných 

architektů, inženýrů nebo autorizovaných techniků činných ve  výstavbě, projektantů, poskytovatelů zdravotních služeb, 
veterinárních lékařů, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí, dražebníků, advokátů, notářů, 
insolvenčních správců, exekutorů, geodetů a zeměměřičů, geologů, soudců a soudních znalců, odhadců,

d) výkonem činnosti v obchodních korporacích, se kterou je podle právních předpisů spojena povinnost péče řádného hospodáře, 
e) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem drážních vozidel, letadel, vznášedel všeho druhu, plavidel všeho druhu, jakož i  letišť, 

přístavů, přístavišť, drah nebo lanovek všeho druhu, opravou letadel a lodí,
f) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozováním skládek nebo úložišť odpadů, s likvidací odpadů,
g) pohřešováním věcí ve střeženém objektu při zajišťování ostrahy majetku,
h) střelnou zbraní, výrobou, skladováním nebo nakládáním se střelivem, pyrotechnikou, výbušninami, plyny, nebezpečnými 

chemickými látkami, jedy nebo nebezpečnými odpady, 
i) výstavbou přehrad, tunelů a mostů, prací pod vodou a pod zemí, báňskými pracemi, provozem lomu a těžbou, 
j) provozováním zábavných parků a zařízení,
k) působením elektromagnetických polí,
l) postupným znečišťováním životního prostředí; znečištěním vzniklým v souvislosti s vrtáním, těžbou, údržbou, provozem, držbou 

nebo vlastnictvím studen, šachet či štol; v souvislosti se znečištěním životního prostředí nastalým před vznikem škodné události 
(staré zátěže); znečištěním životního prostředí v důsledku závažné havárie ve smyslu obecně závazných právních předpisů, 

m) na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, ale pojištěný s nimi nikoliv po právu nakládá jako s věcmi vlastními,
n) formaldehydem, azbestem, skelnou vatou, toxickými plísněmi,
o) při profesionální sportovní činnosti nebo veškeré přípravě k ní, 
p) přenosem viru HIV nebo jakéhokoli jiného viru způsobujícího selhání imunity,
q) na přepravovaných věcech, pokud jde o odpovědnost za újmu vyplývající ze smluv o přepravě nebo zasílatelských smluv,
r) prodlením se splněním zákonné nebo smluvní povinnosti spočívajícím v tom, že pojištěný nesplnil svou zákonnou nebo smluvní 

povinnost včas,
s) selháním nebo kolísáním zásobování nebo nedodáním včas nebo vůbec vody, plynu, tepla, elektrické energie, 
t) úmyslným trestným činem, urážkou na cti, pomluvou nebo neoprávněným poskytnutím či porušením patentových, autorských 

práv nebo práva ochranné známky, vzoru, obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, nekalou soutěží, 
u) viry, hackerstvím, nefunkčností softwaru, poskytováním hromadného zpracování dat a internetových služeb,
v) osobou nebo použitím osoby s nebezpečnými vlastnostmi, 
w) informací nebo radou,
z) za újmu v rozsahu ceny zvláštní obliby věci 

2  Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností, vztahem nebo postavením pojištěného, u nichž 
(míněny činnost, vztah nebo postavení):
a) obecně závazný předpis ukládá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu a  sjednat pojištění odpovědnosti (povinné pojištění), bez 

ohledu na to, zda je tato povinnost uložena pojištěnému nebo jiné osobě odlišné od pojištěného, s výjimkou odpovědnosti za újmu 
způsobenou činností, která je předmětem tohoto pojištění,

b) pojištění odpovědnosti vzniká na základě skutečnosti stanovené obecně závazným právním předpisem (zákonné pojištění) nebo
c) u nichž je újma v souvislosti s nimi způsobená poškozenému reparována jinými veřejno-právními instituty (např  úrazovým pojištěním atd ) 

3  Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za újmu, za níž pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému 
4  Z pojištění nevzniká nárok na plnění v případě jakékoliv náhrady újmy přisouzené soudem Spojených států amerických nebo Kanady 

nebo v případě jakékoliv náhrady újmy přisouzené na základě jurisdikce USA nebo Kanady, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak 
5  Pojištění odpovědnosti se dále nevztahuje na jakoukoliv povinnost (zejména povinnost nést náklady na preventivní či nápravná opatření) 

vzniklou či  uloženou pojištěnému na  základě zákona č   167/2008 Sb , o  předcházení ekologické újmě a  o  její nápravě a  o  změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

6  Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za vady (např  za vady prodané věci, za vady provedeného díla apod ) 
7  Pojištění se nevztahuje na povinnost uhradit pokuty, penále či jiné zákonné nebo smluvní sankce udělené pojištěnému 
8  Pouze je-li výslovně ujednáno v textu pojistné smlouvy, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku, 
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pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou: 
a) vadou výrobku, jehož parametry, kvalita, provedení nebo funkce byly pojištěným na  žádost poškozeného změněny, nebo 

výrobkem, který byl na žádost poškozeného pojištěným instalován do jiných podmínek, než pro které je určen,
b) vadou výrobku, který nebyl dostatečně testován podle uznávaných pravidel vědy a techniky nebo způsobem stanoveným právním 

předpisem, 
c) vadou výrobku, která byla pojištěným poškozenému předem oznámena,
d) nesprávným užitím, skladováním nebo přepravou výrobku,
e) výrobky, majícími povahu věci nehmotné 

9  Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou vadou těchto výrobků: 
a) výbušnin, ohňostrojů, plynů a těkavých uhlovodíkových výrobků,
b) narkotik, léků, vakcín, antikoncepčních prostředků, výrobků obsahujících diethylstilbestrol, oxichynolin a  jiných farmaceutických 

výrobků, geneticky modifikovaných organismů, 
c) implantátů, krve a krevní plazmy, výrobků z lidského organizmu,
d) chemikálií (barviv, kosmetických a  zkrášlovacích přípravků, prostředků na  hubení hmyzu, plevele, škůdců a  plísní, postřiku 

na plodiny, chemikálií určených do betonových směsí), 
e) tabáku a tabákových výrobků,
f) hotových betonových směsí pro stavební účely,
g) EZS, EPS,
h) lékařských zařízení, 
i) vadou následujících výrobků automobilového průmyslu, včetně motocyklů: samonosných konstrukcí karoserií nebo rámů vozidla, 

pohonných a řídících jednotek, ráfků kol, brzd, podvozků, pneumatik a výrobků, které jsou do uvedených výrobků jako součásti 
použity, 

j) ochranných přileb na motocykl,
k) výrobků určených do letadel a zařízení leteckého průmyslu, výrobků určených do námořních lodí a zařízení námořního průmyslu 

a dopravy, drážních vozidel a zařízení určenému k drážnímu provozu,
m) zbraní 

10  Z pojištění nevzniká nárok na plnění:
a) za poškození, zničení nebo pohřešování vadného výrobku, kterým byla újma způsobena,
b) za  náklady spojené s  demolicí, odklizením nebo demontáží poškozeného či  zničeného vadného výrobku, kterým byla újma 

způsobena, jakož i za náklady spojené s obstaráním a instalací výrobku nahrazujícího vadný výrobek,
c) za náklady spojené s pozastavením prodeje vadného výrobku,
d) za náklady spojené se stažením výrobků z trhu 

ČLÁNEK V Povinnosti pojištěného

1  Vedle povinností stanovených VPP OC 2014 je pojištěný dále povinen:
a) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, při oznámení škodné události sdělit, že poškozený uplatnil 

proti pojištěnému právo na náhradu újmy a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou újmu, k požadované náhradě a k její výši  
V případě vzniku škodné události spočívající v odpovědnosti za újmu na životním prostředí je pojištěný povinen oznámit pojistiteli 
škodnou událost max  do 5 pracovních dnů od jejího vzniku,

b) bez výslovného předchozího písemného souhlasu pojistitele neuznat vůči poškozenému dluh k náhradě újmy, za kterou pojištěný 
v souvislosti se škodnou událostí odpovídá,

c) pojistiteli písemně sdělit bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu zahájeno řízení před orgánem 
veřejné moci nebo rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce a pojistitele informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení,

d) v řízení o náhradě újmy ze škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejména se pojištěný nesmí bez souhlasu 
pojistitele zavázat k  náhradě promlčené pohledávky a  nesmí uzavřít bez souhlasu pojistitele soudní smír  Proti rozhodnutí 
příslušných orgánů, které se týkají náhrady újmy, je pojištěný povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě nedohodne jiný 
postup s pojistitelem,

e) pokud mu to pojistitel svým pokynem výslovně uloží, podat řádně a včas návrh na zrušení rozhodčího nálezu, jímž bylo rozhodnuto 
o náhradě újmy, za kterou pojištěný v souvislosti se škodnou událostí odpovídá, soudem 

ČLÁNEK VI Pojistné plnění

1  Pojistné plnění za jednu pojistnou událost nesmí přesáhnout limit pojistného plnění stanovený v pojistné smlouvě  To platí i pro součet 
všech pojistných plnění ze sériové pojistné události  Na pojistném plnění ze sériových pojistných událostí se pojištěný podílí jen jednou 
spoluúčastí, bez ohledu na počet pojistných událostí v sérii 

2  Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za pojistné události nastalé v průběhu jednoho 
pojistného roku (je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, v průběhu doby trvání pojištění), nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu pojistného 
plnění stanoveného v pojistné smlouvě, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak 

3  Pojistné plnění platí pojistitel poškozenému; poškozený však právo na pojistné plnění proti pojistiteli nemá, nestanoví-li zvláštní obecně 
závazný právní předpis nebo pojistná smlouva jinak  Uhradí-li pojištěný újmu, za kterou odpovídá, přímo poškozenému, má proti pojistiteli 
právo na úhradu vyplacené částky, a to do výše, do které by byl jinak povinen plnit poškozenému pojistitel 

4  Za  pojistnou událost spočívající v  odpovědnosti pojištěného za  újmu na  odložené věci zvláštní hodnoty, za  peníze a  jiné cennosti 
poskytne pojistitel pojistné plnění jen do výše 10 000 Kč za každou pojistnou událost 

ČLÁNEK VII Náhrada nákladů řízení o náhradě újmy

1  Pokud pojištěný postupoval v řízení o náhradě v souladu s pokyny pojistitele, náklady řízení hradí pojištěnému pojistitel 
2  Pojistitel nahradí tyto náklady řízení max  do výše 10 % z limitu pojistného plnění stanoveného pro pojištění, kterého se náklady řízení týkaly 
3  Výše vyplacené náhrady nákladů řízení se do pojistného plnění, které je omezeno limitem pojistného plnění, nezapočítává 
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ČLÁNEK VIII Výklad pojmů

1  Ekologickou újmou se rozumí ekologická újma ve smyslu zákona č  167/2008 Sb , o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

2  EPS se rozumí elektronická požární signalizace, která splňuje požadavky platné a účinné technické normy, určená pro zabezpečení 
prostoru proti požáru 

3  EZS se rozumí elektronický zabezpečovací systém, který splňuje požadavky platné a účinné technické normy, určený pro zabezpečení 
prostoru a k registraci pachatele, který vnikl do prostoru nebo ho narušil 

4  Jinými cennostmi se rozumí např  vkladní knížky, šeky, směnky, drahocenný kožich, přístroj vyjímečné hodnoty apod 
5  Následnou finanční újmou se rozumí i regresy zdravotních pojišťoven a regresy orgánů sociálního zabezpečení 
6  Nefunkčním softwarem se rozumí software, který zčásti nebo zcela nesplňuje požadavky, na základě kterých příp  pro které byl vytvořen 
7  Odpovědností převzatou nad rámec stanovený právními předpisy se rozumí odpovědnost převzatá ve  větším rozsahu, 

než stanoví obecně závazný právní předpis, odpovědnost převzatá v případě, kdy ji obecně závazný právní předpis nestanoví nebo 
odpovědnost vyplývající z porušení závazku převzatého nad rámec dispozitivního právního ustanovení 

8  Osobou, která je v relevantním vztahu k pojištěnému, se rozumí:
a) příbuzný pojištěného v řadě přímé, sourozenec či manžel pojištěného nebo partner pojištěného podle jiného zákona upravujícího 

registrované partnerství a  jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá 
důvodně pociťovala jako újmu vlastní, osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale žijí,

b) společník, akcionář nebo člen pojištěného s podílem ve výši 50 % a vyšším,
c) statutární orgán pojištěného nebo člen statutárního orgánu pojištěného 

9  Pohřešováním věci se rozumí stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat 
10  Postupným znečišťováním životního prostředí (újma vzniklá postupně) se rozumí:

- újma nebo její část způsobená bezprostřední příčinou, jež působila déle než 72 hodin,
- újma způsobená fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na  okolí při jeho běžném standardním chodu 

či průběhu, nebo
- újma vzniklá v důsledku toho, že pojištěný nebo osoby pro něj činné porušily povinnost stanovenou ustanovením § 2900 a násl  

zákona č  89/2012 Sb  občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (zejména tím, že pojištěný nebo osoby pro něj činné 
před vznikem újmy nepřijaly potřebná opatření k zamezení vzniku újmy, ačkoliv o nebezpečí jejího vzniku vzhledem k okolnostem 
a svým osobním poměrům vědět měly a mohly, nebo tím, že po vzniku újmy nepřijaly potřebná opatření k zamezení zvětšování 
újmy již vzniklé) 

11  Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možno odstranit opravou nebo taková změna stavu věci, kterou 
objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je věc použitelná k původnímu účelu 

12  Profesionální sportovní činností se rozumí sportovní činnost vykonávaná pojištěným za úplatu, bez ohledu na typ právního vztahu, 
jenž je titulem vzniku nároku pojištěného na úplatu (pracovně-právní vztah, podnikání atd ) 

13  Regresem orgánu sociálního zabezpečení se rozumí nárok orgánu sociálního zabezpečení vůči pojištěnému na tzv  regresní náhradu 
dávek nemocenského pojištění dle ustanovení § 126 zákona č  187/2006 Sb , o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

14  Regresem zdravotní pojišťovny se rozumí nárok zdravotní pojišťovny vůči pojištěnému na  náhradu nákladů na  hrazené služby 
vynaložených v  důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného dle ustanovení §  55 zákona č   48/1997 Sb , o  veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

15  Sériovou pojistnou událostí se rozumí více spolu souvisejících pojistných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejné 
příčiny např  zdroje, události, okolnosti, závady 

16  Újmou na zdraví se rozumí úraz nebo nemoc  Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo k náhlému, krátkodobému a násilnému 
působení zevních vlivů, které způsobily poškození zdraví  Za vznik nemoci se považuje okamžik, který je jako vznik nemoci lékařsky doložen  

17  Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou podle práva ve svém užívání (nikoliv vlastnictví) a je oprávněný využívat 
její užitné vlastnosti 

18  Věcmi zvláštní hodnoty se rozumí:
a) věci umělecké hodnoty, kterými se rozumí obrazy a jiná výtvarná díla, předměty ze značkového skla nebo značkového porcelánu 

a  jiných materiálů, ručně vázané koberce, gobelíny, tapiserie a  jiné umělecké předměty, jejichž cena je dána nejen výrobními 
náklady, ale též uměleckou kvalitou nebo autorem díla, případně mají charakter unikátu,

b) věci historické hodnoty, kterými se rozumí věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii nebo historickým osobnostem,
c) starožitnosti, kterými se rozumí věci zpravidla starší 100 let, které mají značnou uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu 

vzhledem ke svému původu a stáří, 
d) sbírky, kterými se rozumí soubor věcí stejného charakteru a sběratelského zájmu, přičemž součet hodnot jednotlivých věcí tvořících 

sbírku je nižší než hodnota sbírky jako celku,
e) výrobky z drahých kovů a jiných materiálů, které vzhledem ke své relativně malé velikosti a nízké váze mají velkou cenu, tj  např  

klenoty, drahé kameny, perly 
19  Závažnou havárií se rozumí závažná havárie ve smyslu zákona č  59/2006 Sb , o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č  258/2000 Sb , o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č  320/2002 Sb , o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti 
s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů 

20  Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu 

ČLÁNEK IX Závěrečná ustanovení

1  Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od VPP ODP 2014, pokud to VPP ODP 2014 výslovně nezakazují 
2  Tyto VPP ODP 2014 nabývají účinnosti dne 1  ledna 2014  


