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ČLÁNEK I Úvodní ustanovení

1  Všeobecné pojistné podmínky – zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání VPP OVP 2014 (dále 
jen „VPP OVP 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 škodu 

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

ČLÁNEK II Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění

1  Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené obecné odpovědnosti pojištěného, coby zaměstnance, za škodu 
způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi:
a) na zdraví, usmrcením,
b) na věci jejím poškozením nebo zničením,
c) ve formě finanční škody 

2  Pouze je-li tak výslovně ujednáno v  textu pojistné smlouvy, pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou 
v souvislosti s řízením dopravního prostředku 

3  Předpoklady odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou zaměstnavateli jsou dány právním řádem státu, jímž se řídí pracovní 
poměr mezi pojištěným a zaměstnavatelem 

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 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 škoda vznikla, 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 
6  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 škodu způsobenou:
a) převzetím odpovědnosti nad rámec stanovený právními předpisy,
b) postupným znečišťováním životního prostředí; znečištěním vzniklým v souvislosti s vrtáním, těžbou, údržbou, provozem, držbou 

Všeobecné pojistné podmínky – zvláštní část
Pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu povolání
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nebo vlastnictvím studen, šachet či štol; v souvislosti se znečištěním životního prostředí nastalým před vznikem škodné události 
(staré zátěže),

c) v souvislosti s vlastnictvím nebo používáním zbraní, neoprávněným nakládáním se zápalnými, výbušnými nebo otravnými látkami,
d) na věcech, které pojištěný užívá protiprávně,
e) zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin,
f) viry, hackerstvím, nefunkčností softwaru; v souvislosti s poskytováním hromadného zpracování dat a internetových služeb,
g) následkem požití alkoholu nebo návykových látek,
h) schodkem na svěřených hodnotách, které je povinen vyúčtovat,
i) vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích, pokud škoda vznikla pouze zaměstnavateli, aniž 

by náhradu škody na zaměstnavateli nárokovala jiná osoba,
j) vyrobením zmetku,
k) chybným zaměřením věci při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích,
l) pochybením při ekonomických nebo nákladových kalkulacích s výjimkou škod způsobených při účetní, daňové nebo auditorské 

činnosti,
m) dodáním chybných nebo neúplných podkladů či informací určených pro jakékoliv řízení podle obecně závazných právních předpisů 

upravujících veřejné zakázky nebo koncesní řízení, pro jakékoliv výběrové nebo jemu obdobné řízení (bez ohledu na  to, zda je 
realizováno fyzickou či právnickou osobou, a bez ohledu na to, zda je realizováno právnickou osobou soukromého či veřejného 
práva) nebo pro jakoukoliv žádost o dotace, granty či jakoukoliv jinou formu finanční podpory (bez ohledu na to, zda poskytovatelem 
dotace, grantu či jiné formy finanční podpory je fyzická nebo právnická osoba, a bez ohledu na to zda poskytovatelem dotace, 
grantu či jiné formy finanční podpory je právnická osoba soukromého či veřejného práva) a použitím dotace, grantu nebo jiné formy 
finanční podpory k jinému účelu, než pro jaký byla udělena nebo získána,

n) ztrátou svěřených věcí,
o) uložením majetkových sankcí zaměstnavateli v důsledku jednání pojištěného, s výjimkou sankcí uložených v souvislosti s výpočtem 

a poukazy daní a poplatků nebo pojistného na veřejné pojištění (zdravotní, sociální apod ),
p) prodlením se splněním zákonné nebo smluvní povinnosti spočívajícím v tom, že pojištěný nesplnil svou zákonnou nebo smluvní 

povinnost včas,
q) na movitých věcech, svěřených nebo užívaných k výkonu práce, pokud ke škodě došlo zanedbáním předepsané obsluhy nebo 

údržby,
r) na pneumatikách, discích kol a  přepravovaných věcech, s  výjimkou škod vzniklých při dopravní nehodě, kdy zároveň došlo 

k poškození i jiných věcí, než v tomto písmenu jmenovaných, a tato dopravní nehoda byla šetřena policií,
s) výkonem činnosti, se kterou je podle právních předpisů spojena povinnost péče řádného hospodáře,
t) 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) při výkonu obchodního vedení společnosti, je-li tato činnost (obchodní vedení společnosti) vykonávána pojištěným v pracovněprávním 

vztahu na základě pověření obchodním vedením,
v) za škodu v rozsahu ceny zvláštní obliby věci 

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 (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 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 veřejnoprávními 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 USA nebo Kanady 

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 ze škodné události a  vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou škodu, k  požadované 
náhradě a k její výši  V případě znečištění životního 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, respektive neuznat závazek, 
k náhradě škody, 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 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,

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

1  Pojistné plnění za jednu pojistnou událost nesmí přesáhnout limit pojistného plnění stanovený v pojistné smlouvě 
2  Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho 

pojistného roku (je-li pojištění sjednáno na  dobu kratší, v  průběhu doby trvání pojištění), nesmí přesáhnout limit pojistného plnění 
stanovený v pojistné smlouvě, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak 

3  Bez ohledu na čl   I odst  3  těchto VPP OVP 2014 však pojistitel poskytne za pojistnou událost pojistné plnění nejvýše do rozsahu 
náhrady škody, která by v souvislosti s pojistnou událostí byla poskytnuta podle zákona č  262/2006 Sb , zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), a s ním souvisejících obecně závazných právních předpisů, nebo podle obecně závazných právních 
předpisů České republiky upravujících služební poměr 

4  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 

5  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 Územní rozsah pojištění

1  V souladu s VPP OC 2014 čl  XIV odst  1  se ujednává, že pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda kdekoli 
na území celého světa 

ČLÁNEK VIII 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 

ČLÁNEK IX Výklad pojmů

1  Dopravním prostředkem se rozumí zařízení, které je určeno pro dopravu osob nebo dopravu a manipulaci věcí po zemi, ve vzduchu, 
na vodě nebo pod zemí (včetně vysokozdvižných, nízkozdvižných, paletovacích, plošinových vozíků, tahačů, vlaků, tramvají, letadel, 
plavidel, metra, pojízdných pracovních strojů apod ) 

2  Finanční škoda viz čl   I odst  1  písm c) těchto VPP OVP 2014, zahrnuje např   i  regresy zdravotních pojišťoven a  regresy orgánů 
sociálního zabezpečení 

3  Nefunkční software je software, který z části nebo zcela nesplňuje požadavky, na základě kterých příp  pro které byl vytvořen 
4  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 

5  Osobou, která je v relevantním vztahu k pojištěnému, se pro účely pojištění sjednaného podle těchto OVP 2014 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) osoba, ve které je pojištěný společníkem, akcionářem nebo členem s podílem ve výši 50 % a vyšším 
6  Plněním pracovních úkolů se rozumí i činnost vykonávaná ve služebním poměru i činnost vykonávaná na základě dohody o pracích 

konaných mimo pracovní poměr 
7  Postupné znečišťování životního prostředí (škoda vzniklá postupně) - za škodu vzniklou postupně se považuje:

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

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

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

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

9  Pracovním poměrem se rozumí i služební poměr vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů i práce vykonávané na dohody 
o pracích konaných mimo pracovní poměr 

10  Předepsanou obsluhou a údržbou se rozumí činnosti prováděné za účelem bezpečné a bezporuchové funkce věci, za účelem 
využití užitných vlastností věci, za účelem udržení technické způsobilosti věci, hospodárnosti provozu apod , vyplývající z obecně platných 
zásad pro obsluhu věci, z návodu k použití nebo obsluze věci, z plánu údržby nebo z dalších pokynů vydaných zaměstnavatelem 

11  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 

12  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 

13  Zaměstnancem se rozumí i vojáci ve služebním poměru ve smyslu zákona č  221/1999 Sb , o vojácích z povolání, ve znění pozdějších 
předpisů, a  dále i  příslušníci bezpečnostních sborů ve služebním poměru ve smyslu zákona 361/2003 Sb , o  služebním poměru 
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příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů  Zaměstnancem se rozumí i osoba vykonávají práci na základě některé 
z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

14  Zaměstnavatelem se rozumí i stát v případě vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů 
15  Zmetkem se rozumí věc, jejíž parametry neodpovídají předepsaným parametrům nebo nezaručuje vlastnosti, které lze od ní oprávněně 

očekávat, nebo nemůže sloužit předpokládanému účelu 
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 X Závěrečná ustanovení

1  Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od VPP OVP 2014, pokud to VPP OVP 2014 výslovně 
nezakazují 

2  Tyto VPP OVP 2014 nabývají účinnosti dne 1  ledna 2014 


