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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti za škodu občana, které sjednává 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 
Group (dále jen „pojistitel“), se řídí příslušnými ustanove-
ními zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném 
znění, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění 
odpovědnosti za škodu VPP OD (dále jen „Všeobecné po-
jistné podmínky“), těmito Doplňkovými pojistnými podmín-
kami pro pojištění odpovědnosti za škodu občana z činnosti 
v běžném občanském životě DPPOŽ2 O 1/11 (dále jen 
„Doplňkové pojistné podmínky“) a pojistnou smlouvou.

2. Nestanoví-li tyto Doplňkové pojistné podmínky jinak, platí 
příslušná ustanovení Všeobecných pojistných podmínek.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu občana z činnosti v běž-
ném občanském životě je pojištěním škodovým, jehož úče-
lem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události.

Článek 2
Rozsah pojistného krytí 

1. Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou 
odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému na ži-
votě, zdraví nebo věci, za kterou pojištěný podle právních 
předpisů odpovídá v souvislosti s činností nebo vztahem 
pojištěného v běžném občanském životě. 

2.  Pojištění odpovědnosti se v rámci Doplňkových pojistných 
podmínek vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu 
vzniklou zejména:
a) z činností pojištěného v běžném občanském životě;
b) z vedení domácnosti a z provozu jejího zařízení;
c) při rekreaci a zábavě;
d) pojištěným jako cyklistou nebo chodcem;
e) provozováním sportů z důvodů zdravotních nebo re-

kreačních s výjimkou závodů a profesionální sportovní 
činnosti a škod způsobených na zdraví mezi účastníky 
kolektivních sportů;

f) pojištěným jízdou na koni s výjimkou profesionální 
sportovní činnosti při závodech a soutěžích, včetně 
přípravy na ně;

g) při činnostech pracovního charakteru, pokud jejich 
pojištění není vyloučeno Všeobecnými pojistnými pod-
mínkami nebo těmito Doplňkovými pojistnými podmín-
kami;

h) pojištěným jako vlastníkem nebo opatrovatelem domá-
cích a drobných hospodářských zvířat s výjimkou zvířat 
držených pro výdělečnou nebo zemědělskou činnost;

i) z vlastnictví a používání zbraní, držených na základě 
povolení, mimo výkon práva myslivosti.

3. Odchylně od článku 4., odst. 2., písm. f) Všeobecných po-
jistných podmínek se pojistná ochrana rozšiřuje na škodné 
události způsobené pojištěným jako vlastníkem, provozo-
vatelem nebo uživatelem nemotorového plavidla (včetně 
windsurfingu), které nepodléhá evidenci Státní plavební 
správy.

4. Pojištění se dále vztahuje na občanskoprávní odpověd-
nost:
a) pomocných osob zaměstnaných v domácnosti pojiš-

těného za škody způsobené třetím osobám při výko-
nu této činnosti, mimo škody způsobené pojištěnému 
nebo osobám spolupojištěným;

b) osob, jimž pojištěný svěřil opatrování nebo běžnou 
údržbu bytu či opatrování zvířete, na které se vztahuje 
pojištění podle odstavce 1. – 3. tohoto článku, nejde-
li o výdělečnou činnost, za škody způsobené třetím 
osobám při této činnosti, s výjimkou škod způsobených 
pojištěnému nebo spolupojištěným osobám. 

5. Spolupojištěnými osobami jsou v rozsahu pojištěných rizik 
uvedených v odstavci 1. – 3. tohoto článku, pokud žijí ve 
společné domácnosti s pojištěným:
a) manžel, druh pojištěného;
b) děti (i nevlastní), osvojenci pojištěného, druha a děti 

svěřené pojištěnému, manželu, druhu do pěstounské 
péče, nejvýše do 25 let jejich věku.

Článek 3
Pojistná nebezpečí, limity pojistného plnění

1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se sjed-
nává pro tato pojistná nebezpečí a s těmito limity pojistného 
plnění:

Kategorie 
limitů pojist-
ného plnění

Pojistná nebezpečí, limity pojistného plnění v Kč

škoda na 
zdraví škoda na věci škoda finanční

I. 2 000 000 1 000 000 500 000

II. 4 000 000 2 000 000 750 000

III. 6 000 000 3 000 000 1 000 000

2. Pojištění je možné sjednat pouze v rozsahu jedné katego-
rie limitů pojistného plnění, pokud není v pojistné smlouvě 
ujednáno jinak.

Článek 4
Speciální výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou:
a) z vlastnictví, držby, nájmu nebo správy nemovitosti;
b) z vlastnictví budovy, díla ve stavbě nebo demolici;
c) z činnosti pojištěného a spolupojištěného jako podnika-

tele nebo v rámci své podnikatelské nebo jiné výděleč-
né činnosti;

d) z vlastnictví nebo opatrování loveckého psa používané-
ho pro výkon práva myslivosti, i když škoda byla způso-
bena mimo výkon tohoto práva;

e) nemotorovým plavidlem mimo území České republiky;
f) na jiném plavidle;
g) osobám dopravovaným nemotorovým plavidlem na 

penězích, klenotech a jiných cennostech a na věcech 
umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, optic-
kých přístrojích a výrobcích spotřební elektroniky.

Článek 5
Územní platnost pojištění

1. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobe-
nou na území České republiky nebo při přechodném pobytu 
pojištěného mimo území České republiky, pokud k nim do-
šlo na území Evropy (platí hledisko geografické).

Článek 6
Pojistné

1. Pojistné je ve smyslu platných právních předpisů běžným 
pojistným. První pojistné je splatné prvním dnem po uza-
vření pojistné smlouvy. Pojistné za další pojistná období 
je splatné prvního dne pojistného období. Rozhodující pro 
splatnost pojistného nebo splátky pojistného hrazené pro-
střednictvím pošty nebo peněžního ústavu je datum podání 
platby na poště nebo datum odepsání částky z účtu plátce 
za podmínky, že pojistitel platbu obdrží.

2. Uzavírá-li se pojistná smlouva na dobu kratší než jeden rok, 
sjednává se výlučně jednorázové pojistné.

Článek 7
Spoluúčast

1. Není-li v pojistné smlouvě ujed náno jinak, pojištění se sjed-
nává bez spoluúčasti na pojistném plnění.

Článek 8
Výklad pojmů

1. Domácími a drobnými hospodářskými zvířaty 
se rozumí psi, kočky, želvy, drobní hlodavci, akvarijní rybky, 
okrasné a zpěvné ptactvo, včely, drůbež, králíci, prasata, 
ovce a kozy. Pojištění nezahrnuje velká zvířata jako např. 
skot, koně, jiná jízdní a tažná zvířata, dále pak divoká zvířa-
ta.

2. Nemotorovým plavidlem se rozumí nemotorová pla-
vidla, která podléhají evidenci Státní plavební správy (např. 
plachetnice), ale současně i nemotorová plavidla, která této 
evidenci nepodléhají (např. kanoe, pramičky).

3. Opatrovatelem domácího a drobného hospo-
dářského zvířete se pro účely tohoto pojištění rozumí 
fyzická osoba, které vlastník domácího a drobného hos-
podářského zvířete trvale nebo dočasně svěřil toto zvíře k 
opatrování.

4. Pomocnou osobou zaměstnanou v domác-
nosti se rozumí třetí osoba, která na prokazatelně smluv-
ním základě, dočasně nebo dlouhodobě a za úplatu vyko-
nává v domácnosti pojištěného sjednané činnosti.

5. Společnou domácnost tvoří fyzické osoby, které 
spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby 
(splněny musí být současně obě tyto podmínky). Je-li spl-
něna podmínka společné domácnosti, je spolupojištěnou 
osobou i vdané nebo ženaté dítě do 25 let věku připravující 
se na budoucí povolání, jeho partner již spolupojištěnou 
osobou není.

6. Výdělečnou činností se rozumí taková činnost, z níž 
má občan příjem, který podléhá dani z příjmu. Pro účely 
tohoto pojištění se za výdělečnou činnost nepovažuje pří-
ležitostná výdělečná činnost, která není provozována pod-
nikatelem (tzn. např. chová-li pojištěný drůbež pro potřebu 
rodiny a občas prodá kachnu sousedovi, nejde o zvířata 
chovaná pro výdělečnou činnost).

Článek 9
Závěrečné ustanovení

1. Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem  
1. března 2011.


