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Pojistná smlouva 
o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu   
 

 číslo smlouvy: 900000032392 

Smluvní strany:   

 

Pojistník: 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
IČ: 276 60 915 

Sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně,  spisová značka B 4420 

Zastupující: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva 

 

 

(dále jen „pojistník“ případně „pojištěný“) 
Pojistník je současně osobou oprávněnou. 

 
Pojistitel: 

Direct pojišťovna, a. s. 
IČ: 250 73 958 

Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3365 

Zastupující: David Staněk, obchodní ředitel pro podnikatelské pojištění 

a Věra Bilavčíková, upisovatel podnikatelských a průmyslových rizik 

(dále jen „pojistitel“) 

 
Zprostředkovatel: 

OK GROUP a.s. 

IČ: 255 61 804 

Sídlo: Mánesova 3014/16, 612 00 Brno 

Korespondenční adresa: Naardenská 2282 Uherský Brod 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2954 

Zastupující: Ing. Radoslav Kubiš, předseda představenstva 

(dále jen „zprostředkovatel“) 

 

 

         

Pojištění se sjednává s účinností od 1.10.2021 do 30.9.2022na dobu určitou. 
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1.   Smluvní ujednání  

Pojištění se řídí příslušnými ujednáními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění; zákonem  
o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. v platném znění, spolu s dalšími platnými právními předpisy České republiky  
a v souladu s následujícími pojistnými podmínkami a smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí této pojistné 
smlouvy:  

 

 

 

1.1. Pojištěný 

Název pojištěného IČ 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 276 60 915 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název pojistných podmínek Označení 

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů a podnikatelů VPPOP-2013 

Doplňkové pojistné podmínky pro škodové pojištění odpovědnosti 
provozovatele zdravotnického zařízení 

DPOZ-2014 
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2. Pojištění odpovědnosti  

2.1. Pojištěný předmět činnosti 

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s poskytováním zdravotní péče nebo 
provozem zdravotnického zařízení, které vyplývají z výpisu obchodního rejstříku, který je přiložen k této smlouvě a je její 
nedílnou součástí. 

2.2. Pojistná nebezpečí, spoluúčast, územní rozsah a limit pojistného plnění 

2.2.1. Ve smyslu článku 2 bodu 7. DPOZ se ujednává, že pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu 
či újmu jinému podle článku 2 bodu 1. DPOZ, jestliže: 

- škodní událost nastala v době trvání pojištění; 

- nárok na náhradu škody či újmy byl poprvé písemně uplatněn vůči pojištěnému v době trvání pojištění a pojištěný 
za škodu či újmu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby stanovené v pojistné smlouvě; 

- pojištěný uplatní nárok na plnění podle článku 7, bodu 1 písm. a) DPO nejdéle do 5 pracovních dní po skončení 
pojištění. 

2.2.2. V souladu s VPPOP a DPOZ je pro níže uvedená pojistná nebezpečí sjednán územní rozsah pojištění, spoluúčasti 
a výše celkového limitu plnění. 

 

Pojistné nebezpečí  
Spoluúčast  

v Kč 
Územní rozsah 

Limity pojistného 
plnění v Kč 

1. 
V rozsahu článku 2, bodů 1. až 3. DPOZ tj. 
odpovědnost z profesní činnosti pojištěného 
včetně obecné odpovědnosti za škodu. 

50 000 Česká republika 20 000 000 2. 
V rozsahu článku 2, bodu 5. DPOZ, tj. následná 
finanční škoda či újma. 

3. 
V rozsahu článku 2, bodu 4. DPOZ, tj. 
odpovědnost za škodu způsobenou vadou 
výrobku, dodaného pojištěným. 

2.2.3. Pojištění se sjednává pro dále uvedená pojistná nebezpečí, územní rozsah a sublimity pojistné plnění. Dále je, 
v souladu s článkem 10, bodem [6] VPPOP, pro níže uvedené pojistné nebezpečí sjednána spoluúčast. 

Pojistné nebezpečí  
Spoluúčast  

v Kč 
Územní rozsah 

Sublimity 
pojistného plnění v 

Kč 

1. 
Odchylně od článku 6, bodu 7. písm. b) DPOZ se 
pojištění vztahuje na čistou finanční škodu 
či újmu.  

20 000 

Česká republika 

1 000 000 

2. 
Odchylně od článku 6, bodu 7. písm. c) DPOZ se 
pojištění vztahuje na věci cizí převzaté. 

5 000 500 000 

3. 
Odchylně od článku 6, bodu 7. písm. d) DPOZ se 
pojištění vztahuje na věci cizí užívané. 

5 000 1 000 000 

4. 

Odchylně od článku 2, DPOZ se pojištění dále 
vztahuje na regresy zdravotních pojišťoven 
a orgánů nemocenského pojištění vůči 
zaměstnancům. 

1 000 5 000 000 

5. 

Odchylně od článku 6, bodu 7. písm. n) DPOZ se 
pojištění vztahuje také na odpovědnost 
za škodu způsobenou přímým přenosem viru 
HIV při poskytování zdravotní péče. 

20 000 2 000 000 

6. 

V rozsahu článku 2, bodu 6. DPOZ, tj. 
odpovědnost za škodu nebo jinou újmu 
způsobenou jinému vlastnictvím či držbou 
stavby. 

1 000 20 000 000 



  Strana  4/10 

Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00 • direct.cz • IČO: 250 739 58, DIČ: CZ 699 004 195 zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365 

Pojistné nebezpečí  
Spoluúčast  

v Kč 
Územní rozsah 

Sublimity 
pojistného plnění v 

Kč 

7.  
Odchylně od článku 6, bodu 7. písm. i) DPOZ se 
pojištění vztahuje také na odpovědnost 
za vyplývající z pronájmu nemovitosti. 

1 000 

Česká republika 

20 000 000 

8. 
Ujednává se, že pojištění se podle čl. 2 bodu 8. 
DPOZ vztahuje i na odpovědnost za škodu 
na movité věci zaměstnanců. 

1 000 1 000 000 

9. 

Ujednává se, že pojištění se podle čl. 2 bodu 9. 
DPOZ, se vztahuje i na škodu vzniklou na věcech 
vnesených nebo odložil na místě k tomu 
určeném. 

1 000 1 000 000 

10. 

Odchylně od čl. 6, bodu 3. písm. i) DPOZ, se 
pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu 
vzniklou v souvislosti s poskytováním 
zdravotnické péče způsobenou umělým 
přerušením těhotenství. 

50 000 1 000 000 

11. 

Odchylně od článku 6 bodu 1. písm. h) DPOZ se 
pojištění dále vztahuje na škodu způsobenou 
i z nedbalosti zavlečením nebo rozšířením 
nakažlivých chorob lidí. 

20 000 2 000 000 

12. 

Odchylně od čl. 6 bodu 4. písm. f) DPOZ, se 
pojištění dále vztahuje na odpovědnost 
za škodu způsobenou vadným výrobkem 
ve smyslu čl. 2, bodu 4, jehož součástí jsou látky 
pocházející z lidského těla nebo z těchto látek 
získanými deriváty nebo biosyntetické výrobky, 
avšak v souvislosti s transfúzí a autotransfúzí. 

20 000 10 000 000 

13. 

V rozsahu článku 2 DPOZ se pojištění vztahuje 
na škodu či újmu způsobenou na vozidlech 
zaparkovaných v areálu nemocnice na místě 
k tomu určeném. 

1 000 5 000 000 

14. 

Odchylně od článku 6, bodu 7, písm. j) DPOZ se 
pojištění vztahuje také na odpovědnost 
za škodu či újmu způsobenou v souvislosti 
s nakládáním se stlačenými a zkapalněnými 
plyny a nebezpečnými odpady. 

20 000 1 000 000 

15. 

Odchylně od článku 6, bodu 3. písm. h) DPOZ se 
pojištění vztahuje na nemajetkovou újmu 
způsobenou neoprávněným zásahem do práva 
na ochranu osobnosti. 

20 000 20 000 000 

16. 

Odchylně od článku 6, bodu 1, písm. l) DPOZ se 
pojištění vztahuje na škodu nebo jinou újmu 
způsobenou působením magnetických nebo 
elektromagnetických polí. 

20 000 1 000 000 

17. 

Odchylně od článku 6, bodu 1, písm. l) DPOZ se 
pojištění vztahuje na škodu nebo jinou újmu 
způsobenou jadernou energií nebo zářením 
v důsledku vyšetření a léčení. 

20 000 1 000 000 

18. 

V rozsahu článku 2 DPOZ se pojištění vztahuje 
i na škodu či újmu způsobenou činností 
dobrovolníků, stážistů a studentů. 50 000 1 000 000 
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Pojistné nebezpečí  
Spoluúčast  

v Kč 
Územní rozsah 

Sublimity 
pojistného plnění v 

Kč 

19. 

V rozsahu článku 2 DPOZ se pojištění vztahuje i 
na škodu či újmu vzniklou v souvislosti s činností 
péče o dítě do věku do tří let věku v denním 
režimu. 

1 000 

Česká republika 

1 000 000 

20. 

Odchylně od článku 6, bodu 3, písm. b) DPOZ se 
pojištění vztahuje na škodu nebo jinou újmu 
způsobenou výkonem plastické nebo 
kosmetické chirurgie pro estetické účely. 

20 000 2 000 000 

2.3. Pojistné 

Výše pojistného za jednotlivá pojistná nebezpečí uvedená v odstavci 2.2. této pojistné smlouvy je uvedeno v části 
3. Rekapitulace pojistné smlouvy 

2.4.  Zvláštní ujednání 

Pro pojištění odpovědnosti za škodu jsou platné doložky a smluvní ujednání uvedené v příloze č.1, která je nedílnou součástí 
této pojistné smlouvy. 
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3. Rekapitulace pojistné smlouvy 

3.1. Rekapitulace pojistného, splátky           

Sjednaná pojištění a služby Roční pojistné v Kč 

Pojištění odpovědnosti za škodu 1 312 820 

Obchodní sleva ve výši 5 % 65 641 

Celkové roční pojistné po slevě 1 247 179 
  

Pojistné období 12 měsíců 

Pojistné běžné 

Splátky pojistného čtvrtletně 

Výše splátek pojistného 311 795  

 

Datum sjednání pojištění 10.9.2021 

Datum počátku pojištění 1.10.2021 

Datum ukončení pojištění 30.9.2022 

Datum splatnosti 1. splátky pojistného 15.10.2021 

Datum splatnosti splátek pojistného  1.1., 1.4., 1.7. 

3.2. Platební údaje 

Pojistné uvedené v pojistné smlouvě se považuje za zaplacené okamžikem připsání sjednané částky 

na účet  Direct pojišťovny a.s. 

číslo účtu  123-1562900267/0100 

vedený u Komerční banka a.s. 

pod variabilním symbolem 9000032392 

 

3.3. Pojistná smlouva vzniká až zaplacením prvního pojistného v částce 311 795 Kč nejpozději do 15.10.2021.  
Předem vylučujeme jiný způsob uzavření pojistné smlouvy.  
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4. Společná ujednání 

4.1. Hlášení škodné události 

Vznik škodné události nahlásí pojištěný bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem, faxem nebo emailem na 
adresu: 

Direct pojišťovna, a.s., Nové sady 25, 602 00 Brno, e-mail: info@direct.cz, tel.: 221 221 221.  

Škodná událost lze nahlásit i pomocí formuláře na stránkách: https://www.direct.cz/online/hlaseni-skody 

4.2. Pojistník prohlašuje, že na všechny otázky odpověděl pravdivě a úplně a nezatajil ve svých odpovědích nic 
podstatného v souladu s ustanoveními § 2788 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále „Občanský 
zákoník“) a že jeho odpovědi jsou projevem jeho úplné, vážné a omylu prosté vůle a zavazuje se oznámit pojistiteli 
všechny změny údajů v pojistné smlouvě, ke kterým dojde v době trvání pojištění, se všemi důsledky plynoucími 
z porušení této povinnosti uvedenými v ustanoveních § 2808 a § 2809 Občanského zákoníku. 

4.3. Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen se všemi skutečnostmi a údaji 
v souladu s ustanovením § 2760 Občanského zákoníku. Pojistník prohlašuje, že převzal dle druhu sjednaného pojištění 
VPP, DPP a SPP, se kterými byl seznámen a souhlasí s nimi a že převzal doklad o pojištění. 

4.4. Pokud je pojistník fyzická osoba, pojistitel zpracovává její osobní údaje a osobní údaje dalších osob uvedených na 
smlouvě. Hlavním důvodem zpracování je sjednání, uzavření a plnění smlouvy, dodržování právních povinností a také 
ochrana oprávněných zájmů pojistitele či pojistníka, případně zájmů dalších osob, kterých se zpracování týká nebo může 
týkat (pojištěné osoby, poškození apod.). Mezi oprávněné zájmy patří i přímý marketing spočívající v zasílání obchodních 
sdělení, která se týkají naší činnosti, produktů a služeb. Součástí zpracování může být i předání osobních údajů ostatním 
pojišťovnám, jakož i sdružením pojišťoven, popř. do jiných států, je-li to nezbytné pro ochranu nebo výkon práv (včetně 
prevence podvodu) a pro plnění povinností plynoucích z pojistné smlouvy. Při zpracování osobních údajů se řídíme všemi 
pravidly stanovenými právními předpisy. 

4.5.  Pokud je pojištěný na pojistné smlouvě fyzická osoba odlišná od pojistníka, pojistník se podpisem této smlouvy 
zavazuje těmto osobám předat informaci o tom, že pojistitel zpracovává jejich osobní údaje, a sdělit jim, kde informace o 
zpracování osobních údajů naleznou nebo jim o zpracování jejich osobních údajů pojistitelem předat úplné informace.  

4.6. Pojistník potvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů a že je předal všem pojištěným 
osobám, včetně práva na informace, přístup k údajům a jejich přenositelnost, práva na opravu, výmaz nebo omezení, a 
práva podat námitky proti zpracování prováděnému na základě oprávněných zájmů (IZOS 04/2018). 

4.7. Jakékoliv změny v pojistné smlouvě lze sjednat pouze v písemné podobě formou dodatku k pojistné smlouvě. 

4.8. Tato pojistná smlouva je vyhotovena v počtu 3 stejnopisů s platností originálu, z nichž 1 obdrží pojistník, 1 
pojistitel a 1 vyhotovení obdrží pojišťovací zprostředkovatel. 

               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.direct.cz/online/hlaseni-skody
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5. Přílohy 

 
Všeobecné pojistné podmínky VPPOP-2013 

Doplňkové pojistné podmínky DPOZ-2014 

Forma doručení pojistných podmínek: elektronicky 

Předsmluvní informace 

Plná moc zprostředkovatele 

Příloha č. 1: Smluvní ujednání za škodu či újmu způsobenou profesní odpovědností 

Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku       

 
 

 

 

 

 

 …………………..………………  ………………………………… 
 David Staněk  Věra Bilavčíková 
obchodní ředitel pro podnikatelské pojištění       upisovatel podnikatelských a průmyslových rizik 
       Direct pojišťovna, a.s.  Direct pojišťovna, a.s. 
 

 

 

 

 

 

 
    MUDr. Petr Sládek 
 předseda představenstva 

 Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
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Příloha č. 1 

Smluvní ujednání za škodu či újmu způsobenou odpovědností 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech zaměstnanců 

Ujednává se, že pojištění sjednané podle čl. 2 bodu 8. DPOZ, se vztahuje i na odpovědnost za škodu na movité věci 
zaměstnance pojištěného vzniklou při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním v rozsahu podle Zákoníku 
práce v platném znění. Územní rozsah, spoluúčast a limit plnění na jednu pojistnou událost je sjednán ve smlouvě. 

2. Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech vnesených nebo odložených 

Ujednává se, že pojištění sjednané podle čl. 2 bodu 9. DPOZ, se vztahuje i na škodu vzniklou na věcech, které si 
zaměstnanec při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním odložil na místě k tomu určeném nebo 
obvyklém v rozsahu podle Zákoníku práce v platném znění. Územní rozsah, spoluúčast a limit plnění na jednu pojistnou 
událost je sjednán ve smlouvě. 

3. Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než úrazem, nemocí, smrtí nebo na věci 

Odchylně od článku 2, bodu 2 a 3 DPOZ se ujednává, že se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí 
osobě jinak než úrazem, nemocí, smrtí nebo poškozením či zničením věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo 
v užívání. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že ke škodní události došlo v době trvání pojištění 
v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími. Pojištění se však nevztahuje 
na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením ve splnění smluvní povinnosti, dále odpovědností za schodek 
na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, dále na odpovědnost za škodu vzniklou při 
obchodování s cennými papíry, dále na odpovědnost způsobenou pojištěným jako členem představenstva nebo 
dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Územní rozsah, spoluúčast a limit plnění na jednu pojistnou událost je 
sjednán ve smlouvě. 

4. Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným 

Odchylně od článku 6 bodu 7. písm. d) DPOZ se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, 
které pojištěný užívá. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením 
a chybnou obsluhou. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění v rozsahu této doložky 
se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Územní rozsah, 
spoluúčast a limit plnění na jednu pojistnou událost je sjednán ve smlouvě. 

5. Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech, které pojištěný převzal, aby na nich provedl objednanou 
činnost 

Odchylně od článku 6, bodu 7. písm. c) DPOZ se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, 
které pojištěný převzal, aby na nich provedl objednanou činnost. 

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci a na odpovědnost za škodu vzniklou z přepravních 
smluv. 

Odchylně od článku 11 bodu 3 DPOZ se ujednává: Cizí věci převzaté jsou movité věci, které pojištěný na základě 
písemné smlouvy či jiného písemného dokumentu převzal za účelem provedení objednané činnosti nebo služby 
na těchto věcech. 

Územní rozsah, spoluúčast a limit plnění na jednu pojistnou událost je sjednán ve smlouvě. 

6. Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu 
nebo nemoci z povolání a náhrady nákladů vynaložených orgánem nemocenského pojištění. 

Odchylně od článku 2, DPOZ se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní 
pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch pracovníka pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání 
pojištěného a dále se pojištění vztahuje na náhradu nákladů vynaložených orgánem nemocenského pojištění 
na nemocenské dávky, vyplacené ve prospěch pracovníka pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání 
pojištěného, zjištěného soudem nebo správním úřadem. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy 
na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje 
zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 
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Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za škodu 
v základním rozsahu. Územní rozsah, spoluúčast a limit plnění na jednu pojistnou událost pro pojištění v rozsahu této 
doložky je sjednán ve smlouvě. 

7. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou umělým přerušením těhotenství 

Ujednává se, že odchylně od čl. 6, bodu 3. písm. i) DPOZ, se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou 
v souvislosti s poskytováním zdravotnické péče ve smyslu čl. 2, bodu 2. způsobenou umělým přerušením těhotenství 
provedeným z jiných než zdravotních důvodů. Územní rozsah, spoluúčast a limit plnění na jednu pojistnou událost pro 
pojištění v rozsahu této doložky je sjednán ve smlouvě. 

8. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivých chorob 

Odchylně od článku 6 bodu 1. písm. h) DPOZ se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou i z nedbalosti 
zavlečením nebo rozšířením uvedených nakažlivých chorob lidí: salmonely, legionely, MRSA (tj. zlatý stafylokok), 
hepatitida typu A, B, C, D a E. Toto ujednání se nevztahuje na pojištění sjednané podle čl. 2, bodů 2. a 4. 

Ujednává se, že pojištění sjednané podle čl. 2, bodu 4. DPOZ, se však vztahuje na škodu způsobenou rozšířením 
nakažlivé choroby lidí - salmonely, pouze v příčinné souvislosti s provozem vlastního stravovacího zařízení. Územní 
rozsah, spoluúčast a limit plnění na jednu pojistnou událost pro pojištění v rozsahu této doložky je sjednán ve smlouvě. 

9. Pojištění odpovědnosti za škodu výrobkem, jehož součástí jsou látky pocházející z lidského těla 

Ujednává se, že odchylně od čl. 6 bodu 4. písm. f) DPOZ, se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou 
vadným výrobkem ve smyslu čl. 2, bodu 4, jehož součástí jsou látky pocházející z lidského těla nebo z těchto látek 
získanými deriváty nebo biosyntetické výrobky avšak v souvislosti s transfúzí a autotransfúzí. Územní rozsah, 
spoluúčast a limit plnění na jednu pojistnou událost pro pojištění v rozsahu této doložky je sjednán ve smlouvě. 

10. Vlastnictví stavby 

Ujednává se, že v rozsahu článku 2, bodu 6. DPOZ, se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu nebo jinou újmu 
způsobenou jinému vlastnictvím či držbou stavby. 

11. Pojištění náhrady nemajetkové újmy  

Odchylně od článku 6, bodu 3. písm. h) DPOZ se pojištění také vztahuje na náhradu nemajetkové újmy způsobené 
neoprávněným zásahem pojištěného do práva na ochranu osobnosti (ve smyslu §11 a násl. Občanského zákoníku), je-
li povinnost pojištěného k její náhradě dána pravomocným soudním rozhodnutím. Pojištění se dále též vztahuje 
na odpovědnost za škody způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti. 

12. Povinnosti pojistníka, pojištěného  

K ujednání článku 7, bodu 1. písm. d) DPOZ se doplňuje, že povinnost podat včas opravný prostředek se týká pouze 
řádných opravných prostředků. 
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