
ČLÁNEK I
Úvodní ustanovení

1. Všeobecné pojistné podmínky - zvláštní část Pojištění odpovědnosti za
škodu fyzických a právnických osob (dále jen "VPP ODP 2003")
navazují na Všeobecné pojistné podmínky - obecná část (dále jen 
"VPP OC 2003") a blíže vymezují práva a povinnosti účastníků 
pojištění odpovědnosti za škodu.

2. VPP ODP 2003 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

ČLÁNEK II
Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění

1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému:
a) na zdraví, usmrcením,
b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním
v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného uvedenými v pojistné
smlouvě.

ČLÁNEK III
Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu, 
za kterou pojištěný dle platných právních předpisů odpovídá 
a je povinen ji uhradit, za předpokladu, že vznikla povinnost
pojistitele poskytnout pojistné plnění. Pokud o úhradě této škody
rozhoduje oprávněný orgán, je pojistitel povinen plnit teprve dnem,
kdy jeho rozhodnutí nabylo právní moci. V tomto případě 
je pojistitel povinen plnit podle jeho rozhodnutí.

2. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že:
a) k příčině škodní události a
b) k jejímu vzniku
došlo v době trvání pojištění. V pojistné smlouvě lze ujednat i jiné
předpoklady vzniku práva na pojistné plnění.

ČLÁNEK IV
Výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:
a) převzetím odpovědnosti nad rámec stanovený právními předpisy,

nesplněním povinnosti k odvrácení škody a k zamezení zvětšování
škody již vzniklé, 

b) provozem vozidla, pokud vznikl nárok na pojistné plnění 
z povinně smluvního pojištění,

c) činnostmi, u kterých právní předpis ukládá povinnost sjednat
pojištění,   

d) sesedáním, sesouváním půdy, erozí, v důsledku poddolování
nebo průmyslového odstřelu,

e) jadernou energií, zářením všeho druhu a radioaktivní
kontaminací,

f) působením teploty, plynů, par, vlhkosti, popílku, kouře, odpadů
všeho druhu a znečištěním vod, hornin, půdy, ovzduší, flóry 
a fauny, věcí movitých i nemovitých, jinými škodami na životním
prostředí a dalšími škodami vzniklými v příčinné souvislosti se
znečištěním životního prostředí. Pojistitel dále nehradí ani
náklady spojené s vyčištěním nebo dekontaminací,

g) hospodářskými zvířaty nebo divokou zvěří na loukách, stromech,
zahradních, polních i lesních kulturách,

h) na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, ale pojištěný 
s nimi nikoliv po právu nakládá jako s věcmi vlastními,

i) na věcech, které pojištěný dodal jinému, pokud ke škodě došlo
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,
j) pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, s výjimkou odpovědnosti

za škodu vzniklou osobám, na něž se nevztahuje zákonné
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem
nebo nemocí z povolání, a zároveň se na ně vztahují ustanovení
zákoníku práce o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

k) formaldehydem, azbestem,
l) při organizované sportovní činnosti,  
m) přenosem viru HIV,
n) provozováním služeb na síti Internet,
o) činností transfúzní stanice a krevní banky (skladu),
p) v přímé či nepřímé souvislosti s jakoukoliv chybou způsobenou

nesprávným vyhodnocením kalendářního data výpočetní technikou,
q) zničením, poškozením nebo pohřešováním záznamů na zvukových,

obrazových a datových nosičích,
r) v příčinné souvislosti s válečnými událostmi, teroristickými 

a jinými akty jako jsou vzpoury, povstání, hromadné násilné
nepokoje, násilná jednání motivovaná politicky, sociálně, 
ideologicky, nábožensky nebo způsobenou zásahem státní 
či úřední moci a v příčinné souvislosti s nimi,

s) následkem požití alkoholu nebo návykových látek,
t) vadným výrobkem,
u) na věcech, pokud jde o odpovědnost vyplývající z přepravních 

a zasílatelských smluv.
2. Pojištění se dále nevztahuje, není-li v pojistné smlouvě ujednáno

jinak, na odpovědnost za škodu způsobenou:
a) jinak než na zdraví nebo usmrcením nebo na věci jejím

poškozením, zničením nebo pohřešováním (tj. finanční škoda),
b) na věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však

pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu,
c) na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení

objednané činnosti,
d) na dopravních prostředcích a jejich příslušenství umístěných 

v garážích nebo v jiných podnicích podobného druhu,
e) zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou

zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození
zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního 
jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny).

3. Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu, za kterou
pojištěný odpovídá:
a) svému manželu, příbuzným v řadě přímé a osobám, které s ním

žijí ve společné domácnosti,
b) společníkům (členům) nebo jejich manželům či příbuzným 

v řadě přímé nebo osobám, které žijí se společníkem (členem) 
ve společné domácnosti,

c) subjektu, se kterým je majetkově přímo či nepřímo navzájem
propojen.

4. Z pojištění nevzniká nárok na plnění v případě jakékoliv náhrady
škody přisouzené soudem Spojených států amerických nebo Kanady
nebo v případě jakékoliv náhrady škody přisouzené na základě
jurisdikce USA a/nebo Kanady.

5. V pojistné smlouvě lze ujednat, že se pojištění nevztahuje 
na odpovědnost za škodu způsobenou jinak, než je uvedeno 
v předchozích odstavcích tohoto článku.

ČLÁNEK V
Povinnosti pojištěného

1. Vedle povinností stanovených VPP OC 2003 je pojištěný dále povinen:
a) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodní
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událost, při oznámení škodní události sdělit, že poškozený 
uplatnil proti pojištěnému právo na náhradu škody ze škodní 
události, vyjádřit se k požadované náhradě a k její výši a zmocnit
pojistitele, aby za něho škodní událost projednal,

b) pojistiteli písemně sdělit bez zbytečného odkladu, že 
v souvislosti se škodní událostí bylo proti němu nebo jeho
zaměstnanci zahájeno trestní řízení, a pojistitele informovat 
o průběhu a výsledcích tohoto řízení,

c) pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně sdělit, že poškozený
uplatňuje právo na náhradu škody u příslušného orgánu,

d) v řízení o náhradě škody ze škodní 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 škody, je pojištěný
povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě nedohodne 
jiný postup s pojistitelem,

e) neuznat nebo neuspokojit jakýkoliv nárok z titulu odpovědnosti
za škodu bez předchozího souhlasu pojistitele, s výjimkou nároku
na náhradu škody, která nepřesahuje výši spoluúčasti,

f) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody, jakož i právo 
na postih  a vypořádání,

g) plnit další povinnosti uložené mu pojistitelem v pojistné smlouvě.
2. Porušil-li pojištěný povinnosti uvedené v odst. 1 písm. a), b), e) a f)

tohoto článku, je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout.

ČLÁNEK VI
Pojistné plnění pojistitele

1. Pojistné plnění z jedné pojistné události (včetně nákladů uvedených 
v článku VII těchto pojistných podmínek) nesmí přesáhnout pojistnou
částku stanovenou v pojistné smlouvě.

2. Součet pojistných plnění vyplacených z pojistných událostí 
nastalých v průběhu jednoho pojistného roku (je-li pojištění 
sjednáno na dobu kratší, v průběhu doby trvání pojištění), nesmí
přesáhnout pojistnou částku stanovenou v pojistné smlouvě, 
pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

3. Pojistné plnění pojistitele je poskytováno v souladu s platnými
právními předpisy. Při určení výše škody na věci vychází pojistitel 
z ceny věci v době poškození.

ČLÁNEK VII
Zvláštní případy plnění

1. Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené mu pojistnými
podmínkami a pojistnou smlouvou a jestliže s tím pojistitel vysloví
písemný souhlas, je pojistitel povinen nahradit následující náklady:
a) které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta 

za obhajobu v celém trestním řízení, které je vedeno proti 
pojištěnému nebo jeho zaměstnanci (členu) v souvislosti 
s událostí, která by mohla zakládat právo na pojistné plnění 
z pojištění, 

b) řízení o náhradě škody před příslušným orgánem, jestliže bylo
toto řízení nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše
náhrady škody, pokud je pojištěný povinen tyto hradit,

c) které vynaložil poškozený v souvislosti s mimosoudním
projednáváním nároků na náhradu škody, pokud je pojištěný
povinen je uhradit.

ČLÁNEK VIII
Výklad pojmů

1. Nesprávným vyhodnocením kalendářního data výpočetní technikou
se rozumí jakékoliv poškození, následné škody, náklady, nároky 
a výdaje, preventivní i jiné, jakékoliv povahy přímo či nepřímo 
způsobené selháním, nesprávným fungováním a nedostatky
jakéhokoliv počítačového systému a sítě, počítačového hardwaru,
softwaru, zařízení na zpracování informací, počítačových
komponentů, médií, mikročipů, zabudovaných čipů, integrovaných
obvodů nebo podobných zařízení či jiných záznamů, pokud správně
nevyhodnotí jakékoliv kalendářní datum jako skutečné kalendářní
datum nebo pokud nezachytí, neuloží, nezachovají, nezvládnou,
nevyhodnotí nebo nezpracují údaje či informace v důsledku toho, že
berou jakékoliv datum jinak než jako skutečné kalendářní datum,
nebo v důsledku toho, že jakýkoliv pokyn, který byl naprogramován 
do počítačového systému nebo sítě či dalších výše jmenovaných
technických prostředků pro přenos dat, je pokynem, který způsobuje

smazání, ztrátu, deformaci či zkomolení údajů a informací 
i neschopnost zachytit, uložit či správně zpracovat takovéto údaje
před, během a po skončení jakéhokoliv data.

2. Objednanou činností se rozumí zejména zpracování, oprava, úprava,
prodej, úschova nebo poskytnutí odborné činnosti.

3. Odpovědností převzatou nad rámec stanovený právními předpisy
se rozumí odpovědnost za škodu převzatá ve větším rozsahu, než
stanoví platný právní předpis, odpovědnost za škodu převzatá 
v případě, kdy ji platný právní předpis nestanoví, nebo odpovědnost
za škodu vyplývající z porušení závazku převzatého nad rámec 
dispozitivního právního ustanovení.

4. Organizovanou sportovní činností se rozumí jakákoliv sportovní
činnost organizovaná pod jakoukoliv tělovýchovnou či jinou
organizací, sportovním či jiným klubem, jakož i veškerá příprava 
k této činnosti s výjimkou tělovýchovné činnosti ve školských
zařízeních.

5. Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení 
podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.

6. Podnikem podobného druhu se rozumí motoresty, hlídaná
parkoviště, autocampingy apod.

7. Pohřešováním věci (např. v důsledku odcizení krádeží vloupáním
nebo loupežným přepadením) se rozumí stav, kdy poškozený ztratil
nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.

8. 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.

9. Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem 
do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské 
činnosti.

10. Sesuvem půdy se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu 
do nižších, ke kterému dochází působením zemské tíže nebo lidské 
činnosti při porušení podmínek rovnováhy   svahu.    

11. Subjekty, které jsou majetkově přímo či nepřímo navzájem 
propojeny se rozumí zejména případy, kdy:
a) pojištěný má většinovou majetkovou účast (50 a více %) 

na poškozeném,
b) poškozený má většinovou majetkovou účast (50 a více %) 

na pojištěném nebo
c) osoba, která má většinovou majetkovou účast (50 a více %) 

na poškozeném ji současně má na pojištěném a naopak.
12. Škodou 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.

13. Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou nebo
nemovitou (ne však právo užívání prostoru v nemovitostech) podle
práva ve svém užívání (nikoliv vlastnictví) a je oprávněný využívat její
užitné vlastnosti.

14. Výrobkem se rozumí jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena,
vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň  jejího zpracování
a je určena k uvedení na trh. Výrobkem jsou rovněž součásti 
i příslušenství věci movité i nemovité. Za výrobek se považuje 
i elektřina.

15. Znečištěním vod se rozumí zhoršení jakosti povrchových nebo
podzemních vod nebo odpadních vod odváděných veřejnou
kanalizací. Za škodu způsobenou znečištěním vod se považuje 
i případná další škoda, která je v příčinné souvislosti se znečištěním
vod, jako úhyn ryb, znečištění koryta vodního toku apod.

16. Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není
možno odstranit ekonomicky účelnou opravou, 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 2003, pokud to VPP ODP 2003 
výslovně nezakazují.

2. Tyto VPP ODP 2003 nabývají účinnosti dne 6. ledna 2003. Pojištění
sjednaná na základě pojistných smluv uzavřených před počátkem 
účinnosti těchto VPP ODP 2003 se řídí ustanoveními těch
všeobecných pojistných podmínek, které jsou jejich nedílnou
součástí, a to až do skončení platnosti těchto pojistných smluv.


