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Příloha RN-ODP-SP-01/2020 k PS č.

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka  
B 1464, a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: +420 241 114 114, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz

Smluvní ujednání k pojištění 
odpovědnosti SP

Pokud je to ve Zvláštním ujednání pojistné smlouvy výše uvedeného čísla ujednáno, 
pojištění se řídí také dále uvedenými ujednáními.
Ujednává se, že pokud jsou níže uvedená smluvní ujednání v rozporu s přiloženými 
pojistnými podmínkami nebo ujednáními v pojistné smlouvě a pokud je v pojist-
né smlouvě sjednáno pojištění předmětu pojištění, rizika, doložky nebo pojistného 
nebezpečí, kterých se týkají, pak mají tato smluvní ujednání přednost před usta-
noveními v přiložených pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě. Pokud je 
však pro pojištěného výhodnější řídit se ujednáním v pojistné smlouvě, použije se 
v případě pojistné události toto ujednání.

Prokázaný pojistný zájem
Pojišťovna na základě jí dostupných informací získaných v souvislosti s uzavíráním 
pojistné smlouvy považuje pojistný zájem pojistníka za prokázaný.

Článek D01.  Jurisdikce – rozšíření pojistného krytí

Pojištění se vztahuje na případy nároků na náhradu škody či újmy vzniklé jiné osobě 
při ublížení na zdraví nebo usmrcení vznesené podle právního řádu kteréhokoliv 
státu světa, vyjma USA a Kanady. Toto ujednání platí pouze za předpokladu, že 
není sjednán širší územní rozsah než svět bez USA a Kanady.

Článek D02.  Čisté finanční škody – pokuty, penále

Pojištění v rámci čistých finančních škod se vztahuje i na povinnost nahradit škodu 
spočívající v pokutě či penále, které byly uloženy třetí osobě v důsledku jednání 
pojištěného.

Článek D03.   Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b VPPMO-P se ujednává, 
že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného 
nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, 
která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení. 
Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost po-
jištěného nahradit nemajetkovou újmu:
a způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním; 
b vzniklou zaměstnanci pojištěného.
Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto 
pojištění.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 500 000 Kč.

Článek D04.   Čisté finanční škody – výrobek II.

Připojištění čistých finančních škod v rozsahu doložky V70 se vztahuje i na povin-
nost pojištěného k náhradě čisté finanční škody vzniklé v důsledku vady výrob-
ku, vadně poskytnuté služby nebo vadně vykonané práce. Je-li v důsledku těch-
to příčin způsobena škoda spočívající v nákladech poškozeného na nevyžádaný 
odběr kapaliny (například náklady na vodné a stočné, aj.) nebo na náhradu kapaliny 
samotné při jejím odtečení, odkapání, vypaření, apod., považují se takové náklady 
za čistou finanční škodu. Příčina takto vzniklé újmy není považována za ztrátu věci.

Článek D05.   Vada výrobku – základní software

Za nedílnou součást výrobku se považuje také nahraný základní software nebo 
operační systém (vč. základních dat), který dodal pojištěný současně s výrobkem. 
Je-li příčina způsobené újmy ve vadě základního softwaru, nepovažuje se takto 
způsobená újma za újmu způsobenou poskytováním softwaru.

Článek D06.   Činnosti nezapsané v obchodním rejstříku – rozšíření 
pojistného krytí

Pojištění se sjednává pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu 
vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení v souvislosti s činnost-
mi, které jsou uvedeny ve výpisu z obchodního rejstříku či v jiném oprávnění, na 
které pojistná smlouva odkazuje. Dále se pojištění sjednává i pro případ povinno-
sti pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví 
nebo usmrcení v souvislosti s činnostmi, pro jejichž výkon se živnostenské či jiné 
oprávnění nevyžaduje.

Článek D07.  Změna výluky smluvních pokut

Pojištění se vztahuje i na smluvní pokutu mající charakter paušalizované náhrady 
škody, kterou je pojištěný povinen uhradit. Pojišťovna však tuto smluvní pokutu 
uhradí pouze v rozsahu, v  jakém smluvní pokuta nahrazuje právo poškozeného 
na náhradu škody. Pro účely tohoto bodu se neuplatní výluka z pojištění uvedená 
v článku 24 bodu 6 písm. a VPPMO-P.

Článek D08.  Související odborné služby

Pojištění se vztahuje i na újmy způsobené pojištěným při poskytování poradenství, 
konzultací, servisu, designu a jiných odborných služeb vykonávaných v rámci po-
jištěné podnikatelské činnosti pojištěného. 

Článek D09.  Osoby absolvující praxi u pojištěného

Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené oso-
bami, které v rámci přípravy k povolání absolvují praktické vyučování či vykonávají 
dobrovolnickou činnost u pojištěného. Pojištění se dále vztahuje i na újmy způso-
bené těmto osobám.

Článek D10.   Rozšíření rozsahu – regresy ze škod na užívaných 
vozidlech

Připojištění doložky V723 Věci užívané a převzaté vč. škod na převzatých motor-
ových vozidlech se vztahuje i na regresní nároky pojišťoven z havarijního pojištění 
užívaných vozidel, uplatněné vůči pojištěnému.

Článek D11.  Odpovědnost za subdodávky

Z pojištění odpovědnosti sjednaného dle VPPMO-P-01/2020 bude uhrazena ško-
da či újma, kterou je povinen nahradit dle platných právních předpisů: 
– subdodavatel pojištěného, pokud je výslovně uveden jako další pojištěný na po-

jistné smlouvě, nebo
– pojištěný jako generální dodavatel, pokud v důsledku jednání subdodavatele při 

plnění závazku pojištěného vznikla škoda či újma přímému smluvnímu partnerovi 
pojištěného. 

V rozsahu uvedeném v článku 26 bodu 7 VPPMO-P se pojištění vztahuje i na po-
vinnost pojištěného nahradit škodu či újmu z titulu ručení za svého subdodavatele, 
pokud pojištěný subdodavatele nepečlivě vybral nebo na něj nedostatečně dohlížel.

Článek D12.  Informační povinnost – Holding

Pro účely zjišťování, zda bude uplatněna některá z výluk či omezení rozsahu pojist-
ného krytí vztahující se k osobě pojištěného (např. výluka škod na věcech, které po-
jištěný užívá), nebude jakékoliv jednání jednoho pojištěného nebo informace známá 
jednomu pojištěnému přisuzována jinému pojištěnému. Žádná informace uvedená 
v dotazníku pro toto pojištění nebo informace známá jednomu pojištěnému nebude 
pro účely odmítnutí nebo snížení pojistného plnění přisuzována jinému pojištěnému.
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