
ČLÁNEK I
Úvodní ustanovení

1. Všeobecné pojistné podmínky – zvláštní část Pojištění
odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob (dále jen
„VPP ODP 2007“) navazují na Všeobecné pojistné podmínky 
– obecná část (dále jen „VPP OC 2005“) a blíže vymezují práva 
a povinnosti účastníků pojištění odpovědnosti za škodu.

2. Pojištění sjednané dle těchto VPP ODP 2007 je pojištěním
škodovým.

3. VPP ODP 2007 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

ČLÁNEK II
Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění

1. Je-li ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se sjednává pro případ
právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného 
za škodu, kterou způsobil jinému:
a) na zdraví, usmrcením,
b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním
v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného uvedenými 
v pojistné smlouvě. 
Pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou
odpovědnost pojištěného za škodu vyplývající z vlastnictví, držby
nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k výkonu
činnosti pojištěného uvedené v pojistné smlouvě.

2. Je-li ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahuje 
na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku
pojištěného uvedeného na trh v době trvání pojištění sjednaného
dle VPP ODP 2007.

3. Pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou
odpovědnost za škodu způsobenou 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). Pojistitel poskytne pojistné plnění
pouze v případě, že na odpovědnost za škodu na zdraví, ke které
se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje pojištění sjednané
dle těchto VPP ODP 2007, je-li poškozeným třetí osoba, nikoli však
zaměstnanec pojištěného. 

4. Je-li ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahuje také 
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
provozovaných pojištěným,

e) zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou
zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění 
při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného 
v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného.

5. Je-li ujednáno v pojistné smlouvě, že pojištění se vztahuje 
na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, pak se

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 mimo území České republiky.

ČLÁNEK III
Pojistná událost

1. V souladu s čl. II odst. 3. VPP OC 2005 je pojistná událost
definována následujícím věcným, časovým a místním vymezením.

2. Věcné vymezení pojistné události: Pojistnou událostí je vznik
právní povinnosti pojištěného nahradit škodu, 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 škoda, 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 vznikla škoda, nikoli místo, kde
došlo k příčině vzniku škody. 

5. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je, že ke vzniku
škody došlo v době trvání pojištění u pojistitele. 

ČLÁNEK IV
Výluky z pojištění

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

předpisy, 
b) činností účetních poradců, vedením účetnictví, vedením

daňové evidence, 
c) sesedáním půdy, sesouváním půdy, erozí, v důsledku

poddolování nebo průmyslového odstřelu,
d) jadernou energií, zářením všeho druhu a radioaktivní

kontaminací, působením elektromagnetických polí,
e) znečištěním životního prostředí. Pojistitel dále nehradí ani

náklady spojené s vyčištěním nebo dekontaminací,
f) hospodářskými zvířaty na loukách, stromech, zahradních,

polních i lesních kulturách,
g) na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, ale

pojištěný s nimi nikoliv po právu nakládá jako s věcmi
vlastními,

h) na věcech, které pojištěný dodal jinému, pokud ke škodě došlo
proto, že dodané věci byly vadné jakosti,

i) na součásti věci, na které pojištěný prováděl objednanou
činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla
vadně provedena, 

j) formaldehydem, azbestem, skelnou vatou, toxickými plísněmi,
k) při profesionální sportovní činnosti nebo veškeré přípravě k ní

a na škodu způsobenou při organizované sportovní činnosti
nebo veškeré přípravě k ní, 

l) přenosem viru HIV, 
m) 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,
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n) na přepravovaných věcech, pokud jde o odpovědnost 
za škodu vyplývající z přepravních nebo zasílatelských smluv,

o) prodlením se splněním zákonné nebo smluvní povinnosti,
p) selháním nebo kolísáním zásobování nebo nedodáním včas

nebo vůbec vody, plynu, tepla, elektrické energie, 
q) 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,

r) v důsledku vývoje, výroby, instalace, používání, provozování,
výpadku, poškození, změny nebo chybné či omezené 
funkce počítačových systémů, softwarových systémů,
telekomunikačních zařízení nebo jiných prostředků komunikace,
internetu, e-commerce, dat, informačních pramenů, mikročipů,
integrovaných obvodů a nebo ostatních, též mimo počítače
používaných, elektronických systémů a elektronických obvodů. 

2. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu 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 za škodu (povinné
pojištění), bez ohledu na to, zda je tato povinnost uložena
pojištěnému nebo jiné osobě odlišné od pojištěného, 
s výjimkou odpovědnosti za škodu způsobenou činností, která
je předmětem tohoto pojištění,

b) pojištění odpovědnosti za škodu vzniká na základě
skutečnosti stanovené obecně závazným právním předpisem
(zákonné pojištění) nebo

c) u nichž je škoda v souvislosti s nimi způsobená poškozenému
reparována jinými veřejno-právními instituty (např. úrazovým
pojištěním atd.).

3. Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu, za níž
pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu 
k pojištěnému.

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 Spojených států amerických nebo Kanady,
není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

5. Je-li ujednáno v pojistné smlouvě, že pojištění se vztahuje 
i na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, pojištění
se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou: 
a) vadou výrobku a současně jednáním nebo opomenutím třetí

osoby, jestliže pojištěnému z jakýchkoliv důvodů nevznikne 
v daném případě právo na postih vůči této třetí osobě,

b) 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,

c) vadou výrobku, který nebyl dostatečně testován podle
uznávaných pravidel vědy a techniky v době, kdy byl výrobek
uveden na trh,

d) vadou výrobku, která byla pojištěným poškozenému předem
oznámena,

e) nesprávným užitím, skladováním nebo přepravou výrobku,
f) skutečností, že výrobek, který je z technického hlediska

bezvadný, nedosahuje avizovaných funkčních parametrů,
g) neposkytnutím odborné informace v návodu na používání

výrobku.
6. Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu

způsobenou vadou těchto výrobků: 
a) výbušnin, ohňostrojů, plynů a těkavých uhlovodíkových

výrobků,
b) narkotik, léků, vakcín, antikoncepčních prostředků a jiných

farmaceutických výrobků, genetických materiálů, 
c) implantátů, krve a krevní plazmy, výrobků z lidského

organizmu,
d) chemikálií (např. barviv, kosmetických a zkrášlovacích

přípravků, prostředků na hubení hmyzu, plevele, škůdců 
a plísní, postřiku na plodiny), 

e) tabáku a tabákových výrobků,
f) hotových betonových směsí pro stavební účely,
g) elektrických kontrolních nebo řídících zařízení,
h) železničních zařízení,
i) lékařských zařízení, 
j) 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, 

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

průmyslu a dopravy,
n) zbraní.

7. Z pojištění nevzniká nárok na plnění:
a) za poškození, zničení nebo pohřešování vadného výrobku,

kterým byla škoda způsobena,
b) za náklady spojené s demolicí, odklizením nebo demontáží

poškozeného či zničeného vadného výrobku, kterým byla
škoda způsobena, jakož i za náklady spojené s obstaráním 
a instalací výrobku nahrazujícího vadný výrobek,

c) za náklady spojené s pozastavením prodeje výrobku,
d) za náklady spojené se stažením vadného výrobku z trhu.

ČLÁNEK V
Povinnosti pojištěného

1. Vedle povinností stanovených VPP OC 2005 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 škody ze škodné
události a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou škodu, 
k požadované náhradě a k její výši,

b) pojistiteli písemně sdělit bez zbytečného odkladu, že 
v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu zahájeno
řízení před státním orgánem nebo rozhodčí řízení, sdělit
jméno svého právního zástupce 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 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 škody, je pojištěný povinen se včas odvolat, pokud 
v odvolací lhůtě nedohodne jiný postup s pojistitelem.

ČLÁNEK VI
Pojistné plnění

1. Pojistné plnění z jedné pojistné události (včetně nákladů
uvedených v článku VII těchto pojistných podmínek) 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 vyplacených z pojistných událostí
nastalých 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. Náhradu škody 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 škodu, 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. Pokud je právo poškozeného na náhradu škody proti pojištěnému
sporné a rozhoduje o něm oprávněný orgán, je šetření pojistitele
nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit skončeno dnem,
kdy se pojistitel prokazatelným způsobem dozví o tom, že
rozhodnutí oprávněného orgánu nabylo právní moci.

ČLÁNEK VII
Zvláštní případy plnění

1. Pokud pojištěný postupoval v řízení o náhradě škody před státním
orgánem nebo v rozhodčím řízení v souladu s pokyny pojistitele,
náklady tohoto řízení vynaložené pojištěným hradí pojistitel.

ČLÁNEK VIII
Výklad pojmů

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

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

3. Organizovanou sportovní činností se pro účely pojištění
sjednaného podle těchto VPP ODP 2007 rozumí jakákoliv
sportovní činnost, bez ohledu na to, zda vrcholového,
výkonnostního nebo rekreačního charakteru, organizovaná
fyzickou nebo právnickou osobou pro jinou fyzickou nebo
právnickou osobu s výjimkou sportovní činnosti organizované
školami nebo školskými zařízeními pro své žáky nebo studenty.

4. Osobou, která je v relevantním vztahu k pojištěnému, se 
pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP ODP 2007
rozumí:
a) osoba blízká k pojištěnému nebo jakákoliv jiná osoba žijící 

s pojištěným ve společné domácnosti, byť by ve vztahu 
k pojištěnému nebyla osobou blízkou, 

b) společník, akcionář nebo člen pojištěného,
c) statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu

pojištěného,
d) ovládající osoba či řídící osoba pojištěného nebo pojištěným

ovládaná osoba či řízená osoba,
e) osoba ovládaná stejnou ovládající osobou s pojištěným nebo

osoba řízená stejnou řídící osobou s pojištěným,
f) osoba, jejímž statutárním orgánem, členem jejího

statutárního orgánu nebo jiného orgánu, je osoba blízká 
k pojištěnému,

g) osoba, jejíž ovládající osobou nebo řídící osobou je osoba
blízká k pojištěnému.

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

6. 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.

7. 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.

8. Profesionální sportovní činností se pro účely pojištění
sjednaného podle těchto VPP ODP 2007 rozumí sportovní činnost
vykonávaná pojištěným za úplatu, bez ohledu na typ právního
vztahu, jenž je titulem vzniku nároku pojištěného na úplatu
(pracovně-právní vztah, obchodně-právní vztah atd.).

9. Sériová pojistná událost je více spolu souvisejících pojistných
událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejné příčiny
např. zdroje, události, okolnosti, závady.

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

11. Sesouváním 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. 

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. Vadou výrobku se rozumí stav, kdy výrobek z hlediska bezpečnosti
jeho užití nezaručuje vlastnosti, které lze od něj oprávněně
očekávat, zejména s ohledem na:
a) prezentaci výrobku, včetně poskytnutých informací, nebo
b) předpokládaný účel, ke kterému má výrobek sloužit, nebo
c) dobu, kdy byl výrobek uveden na trh.
Výrobek nelze považovat za vadný pouze z toho důvodu, že
později byl uveden na trh dokonalejší výrobek. 

15. 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. Výrobkem nejsou výsledky duševní tvořivé
činnosti a jiné obdobné činnosti, jako např. projekty, posudky
všeho druhu, audity, software, grafická úprava textu apod.

16. Znečištěním životního prostředí se rozumí poškození životního
prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší,
povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry 
a fauny). Za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí se
považuje i následná škoda, která vznikla v příčinné souvislosti 
se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat, zničení
úrody plodin, ušlý zisk). Kontaminací se rozumí zamoření,
znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity nebo kvality jednotlivých
složek životního prostředí.

17. 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 2007, pokud to VPP ODP 2007
výslovně nezakazují.

2. Tyto VPP ODP 2007 nabývají účinnosti dne 1. února 2007.


