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Část 1 – Společná ustanovení
Pro účely pojištění odpovědnosti za újmu se ruší články 8 a 9 
VPP P-100/14.

Článek 1 
Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění  

▶  1) Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje na právním 
předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu 
způsobenou jinému v případech vymezených v jednotlivých 
Oddílech Části 2. V pojistné smlouvě je vždy uvedeno, podle 
kterého Oddílu Části 2 je pojištění sjednáno. 

▶  2) Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje i na právním 
předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu 
způsobenou jinému:

 a)  na movité věci (včetně motorového vozidla), kterou 
pojištěný převzal od druhé smluvní strany v souvislosti 
s pojištěnou činností za účelem provedení objednané 
činnosti pro tuto druhou smluvní stranu. V případě újmy 
způsobené na motorovém vozidle, které pojištěný převzal 
ve smyslu předchozí věty, se neuplatní výluky uvedené v čl. 2 
odst. 1) písm. c) a písm. j). Pokud ke škodě došlo při dopravní 
nehodě, je podmínkou vzniku práva na plnění z pojištění 
splnění povinností ve vztahu k oznámení dopravní nehody, 
případně sepsání záznamu o dopravní nehodě vyplývajících 
z obecně závazných právních předpisů;

 b)  na movité věci (vyjma motorového vozidla), kterou 
pojištěný oprávněně užívá v souvislosti s pojištěnou 
činností;

 (též „pojištění věcí převzatých a užívaných“).

▶  3) Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje i na právním 
předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit čistou 
finanční škodu. 

▶  4) Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje i na právním 
předpisem stanovenou povinnost pojištěného poskytnout 
peněžitou náhradu nemajetkové újmy z důvodu neoprávněného 
zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti člověka nebo 
právní osobnosti právnické osoby (též „pojištění nemajetkové 
újmy – ochrana osobnosti“).

▶  5) Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje i na právním 
předpisem stanovenou povinnost pojištěného poskytnout:

 a)  náhradu nákladů na hrazené služby vynaložených zdravotní 
pojišťovnou,

 b)  regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění 
v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského 
pojištění,

  pokud taková povinnost vznikla v důsledku újmy na zdraví 
nebo životě člověka, na kterou se vztahuje pojištění sjednané 
na základě těchto pojistných podmínek. Tyto náhrady se pro 
účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro 
ně přiměřeně podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

▶  6) Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje také na náhradu 
nákladů nutných k právní ochraně pojištěného proti 
uplatněnému nároku na náhradu újmy, pokud se na ni vztahuje 
pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek,  
a to v rozsahu vyplývajícím z čl. 7.

Článek 2 
Výluky z pojištění odpovědnosti za újmu

▶    1) Pojištění odpovědnosti za újmu se nevztahuje na povinnost 
pojištěného nahradit újmu způsobenou:

 a)   úmyslně (včetně svévole nebo škodolibosti);
 b)  v souvislosti s činností pojištěného, kterou vykonává 

neoprávněně;

 c)  v souvislosti s provozem motorových vozidel; 
 d)  v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem drážních vozidel, 

vzdušných dopravních prostředků, plavidel, jakož i letišť 
či jiných ploch určených ke vzletům a přistáním vzdušných 
dopravních prostředků, přístavů a přístavišť, drah nebo 
lanovek, a to všeho druhu;

 e)  v důsledku porušení právní povinnosti nebo jiné právní 
skutečnosti, o kterých pojištěný v době uzavření pojistné 
smlouvy věděl nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem 
mohl vědět; pro účely této výluky se pojištěnému přičítá 
vědomost členů statutárního orgánu, kontrolního orgánu, 
prokuristy, vedoucího zaměstnance majícího řídící nebo 
kontrolní funkci nebo osob v obdobném postavení;

 f)  zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat 
nebo rostlin; 

 g)  formaldehydem, azbestem nebo materiálem obsahujícím 
azbest, glyfosátem nebo toxickou plísní;

 h)  v souvislosti s činností, při které právní předpis stanoví, 
že pojištění vznikne bez uzavření pojistné smlouvy 
na základě jiných skutečností;

 i)  prodlením se splněním smluvní povinnosti, nedodržením 
lhůt nebo termínů, s výjimkou lhůt stanovených právním 
předpisem, soudem nebo jiným orgánem veřejné moci;

 j)  při přepravě na základě přepravních nebo zasilatelských 
smluv;

 k)   na věci, kterou pojištěný užívá neoprávněně;
 l)  znečištěním životního prostředí; 
 m)   výkonem funkce člena statutárního orgánu, kontrolního 

orgánu, prokuristy nebo obdobné funkce;
 n)   z vlastnictví nebo provozování skládek;
 o)  působením magnetických nebo elektromagnetických polí;
 p)  v souvislosti s nakládáním s toxickými odpady;
 q)  na užívaném motorovém vozidle;
 r)  na nehmotné věci;
 s)  v důsledku válečných událostí, vzpoury, povstání nebo 

jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, výluky, 
teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných 
politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky);

 t)  v důsledku zásahu státní moci nebo veřejné správy;
 u)  v důsledku působení jaderné energie;
 v)  genetickými změnami organismů nebo geneticky 

modifikovanými organismy;
 w)  v důsledku jakéhokoli porušení duševních majetkových práv 

(např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.);
 x)  zneužitím účasti v hospodářské soutěži nebo omezením 

účasti jiných v hospodářské soutěži.

▶   2) Pojistitel dále neposkytne plnění za:
 a)  újmu, jestliže pojištěný převzal povinnost k její náhradě 

v rozsahu širším, než který vyplývá z právního předpisu, 
včetně případů, kdy pojištěný nemůže uplatnit námitku 
promlčení z toho důvodu, že sjednal delší promlčecí lhůtu, 
než která vyplývá z právního předpisu, nebo se námitky 
promlčení vzdal;

 b)  práva z vadného plnění (vady, záruky) a náklady spojené 
s uplatněním těchto práv;

 c)   způsobenou ekologickou újmu ve smyslu příslušných 
právních předpisů a jakékoliv náklady a povinnosti 
s ní související, včetně preventivních;

 d)  pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce 
nebo jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo 
preventivní charakter (včetně tzv. punitive damages 
nebo exemplary damages); tato výluka se neuplatní 
v případě pokuty, penále nebo jiné správní sankce uložené 
poškozenému k tomu oprávněným orgánem přímo na základě 
právního předpisu v souvislosti s pojištěnou činností 
pojištěného ve smyslu příslušných Oddílů Části 2;

 e)  náhradu újmy nebo práva, které byly přiznány soudem v USA 
nebo Kanadě nebo na základě práva USA nebo Kanady; tato 
výluka se neuplatní v případě, že je v pojistné smlouvě 
sjednána územní platnost pojištění pro USA a Kanadu.
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▶   3) Pojistitel dále neuhradí újmu (s výjimkou újmy na životě 
nebo zdraví člověka), jejíž náhradu je pojištěný povinen 
poskytnout těmto fyzickým osobám: 

 a)   svému manželovi, registrovanému partnerovi, sourozenci, 
příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které s ním žijí 
ve společné domácnosti;

 b)   svým společníkům nebo akcionářům zapsaným v obchodním 
nebo jiném veřejném rejstříku, jejich manželům, 
registrovaným partnerům, sourozencům nebo příbuzným 
v řadě přímé nebo osobám, které žijí se společníkem nebo 
akcionářem zapsaným v obchodním nebo jiném veřejném 
rejstříku ve společné domácnosti.

▶   4) Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného 
nahradit čistou finanční škodu způsobenou:

 a)   porušením takové povinnosti, která byla dohodnuta nebo 
převzata nad rámec povinností, tj. přísněji či v širším 
rozsahu, než je stanoveno přímo v právním předpisu, 
vč. právně závazných technických norem; 

 b)   v souvislosti s jakoukoli finanční či platební transakcí, 
včetně obchodování s cennými papíry či jejich dražby;

 c)   porušením povinnosti mlčenlivosti;
 d)   v souvislosti s úschovou nebo správou finančních hodnot;
 e)  poskytováním software nebo hardware, činností související 

se zpracováním nebo poskytováním dat, hostingovými 
a souvisejícími činnostmi nebo webovými portály;

 f)  dodavatelem nebo distributorem elektřiny, plynu, vody nebo 
tepla přerušením, omezením nebo kolísáním jejich dodávek 
(včetně přepětí, přetlaku apod.);

 g)  v důsledku kybernetických nebezpečí;
 h)  právnické osobě, se kterou je pojištěný majetkově propojen.

▶   5) Pojištění nemajetkové újmy – ochrana osobnosti se 
s výjimkou případů, kdy je újma způsobena na životě nebo 
zdraví člověka, dále nevztahuje na povinnost pojištěného 
nahradit újmu způsobenou v důsledku kybernetických 
nebezpečí. 

▶   6) Na pojištění se vztahují i další výluky uvedené v jednotlivých 
Oddílech těchto pojistných podmínek, jiných pojistných 
podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění, v pojistné 
smlouvě nebo vyplývající z právních předpisů.

Článek 3 
Pojistná událost 

•  1) Pojistnou událostí je uplatnění oprávněného nároku 
na náhradu újmy vůči pojištěnému, pokud je s ním spojena 
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění. 

▶  2) Více nároků na náhradu újmy vyplývajících z jedné příčiny 
nebo z více příčin, které spolu přímo souvisejí, se považuje 
za jednu pojistnou událost, a to nezávisle na počtu poškozených 
osob.

Článek 4 
Principy pojištění 

Konkrétní princip pojištění (tj. předpoklady, za kterých je pojistitel 
povinen poskytnout pojistné plnění) je vždy uveden v pojistné 
smlouvě. Není-li v pojistné smlouvě uveden konkrétní princip 
pojištění, platí, že je pojištění sjednáno na principu uplatnění 
nároku dle písm. B. níže.

A. Princip příčiny (act committed)
▶   1) Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění 

za předpokladu, že příčina vzniku újmy, tj. porušení právní 
povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku újma 
vznikla, nastala v době trvání pojištění.

▶   2) V případě újmy způsobené vadou výrobku je pojistitel 
odchylně od odst. 1) povinen poskytnout pojistné plnění 
za předpokladu, že příčina vzniku újmy, tj. konkrétní výrobek, 
který způsobil újmu, byl pojištěným v době trvání pojištění 
úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo 
používání nebo k němu bylo pojištěným v době trvání pojištění 
převedeno vlastnické právo, nastala v době trvání pojištění.

▶   3) V případě újmy způsobené vadou vykonané práce, která 
se projevila po jejím předání, je pojistitel odchylně od odst. 1) 
povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že v době 
trvání pojištění nastala příčina vzniku újmy, tj. předání 
vykonané práce.

▶   4) Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu 
pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku újmy. 

B. Princip uplatnění nároku (claims made)
▶   1) Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění 

za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky: 
 a)  příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná 

právní skutečnost, v jejímž důsledku újma vznikla, nastala 
po retroaktivním datu; retroaktivní datum je shodné s datem 
počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak,

 b)   poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy 
proti pojištěnému v době trvání pojištění,

 c)  pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní 
po zániku pojištění.

▶   2) V případě újmy způsobené vadou výrobku je pojistitel 
odchylně od odst. 1) povinen poskytnout pojistné plnění 
za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

 a)  příčina vzniku újmy, tj. konkrétní výrobek, který způsobil 
újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán 
za účelem distribuce nebo používání nebo k němu 
bylo pojištěným převedeno vlastnické právo, nastala 
po retroaktivním datu; retroaktivní datum je shodné s datem 
počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak,

 b)   poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy 
proti pojištěnému v době trvání pojištění,

 c)  pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní 
po zániku pojištění.

▶   3) V případě újmy způsobené vadou vykonané práce, která 
se projevila po jejím předání, je pojistitel odchylně od odst. 1) 
povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou 
současně splněny následující podmínky:

 a)  příčina vzniku újmy, tj. předání vykonané práce, nastala 
po retroaktivním datu; retroaktivní datum je shodné s datem 
počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak,

 b)  poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy 
proti pojištěnému v době trvání pojištění,

 c)  pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní 
po zániku pojištění.

▶   4) Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu 
pojištění účinných v okamžiku, kdy došlo k uplatnění 
oprávněného nároku na náhradu újmy vůči pojištěnému.

C. Princip vzniku újmy (loss occurrence)
▶   1) Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění 

za předpokladu, že újma vznikla v době trvání pojištění.

▶   2) Za okamžik vzniku újmy na zdraví člověka se pro účely tohoto 
článku považuje:

 a)  v případě újmy na zdraví způsobené úrazem okamžik, kdy 
došlo ke krátkodobému, náhlému a násilnému působení 
zevních sil nebo vlivů, které způsobily újmu na zdraví,

 b)  v případě újmy na zdraví způsobené jinak než úrazem 
okamžik, který je jako vznik této újmy na zdraví lékařsky 
doložen.
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▶   3) Za okamžik vzniku újmy při usmrcení člověka se pro účely 
tohoto článku považuje okamžik vzniku újmy na zdraví člověka, 
v jehož důsledku došlo k jeho usmrcení.

▶   4) V případě újmy na zvířeti se okamžik jejího vzniku určí 
obdobně dle odst. 2) a 3).

▶   5) Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu 
pojištění účinných v okamžiku, kdy došlo ke vzniku újmy.

Článek 5 
Územní platnost pojištění 

▶   1) Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je, že jsou 
současně splněny následující podmínky:

 a)   újma (resp. první z na sebe navazujících újem) vznikla 
na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě, 

 b)  příčina vzniku újmy nastala na území uvedeném pro tyto 
účely v pojistné smlouvě, 

 c)   pojištěný za újmu odpovídá podle právního řádu státu 
nacházejícího se na území uvedeném pro tyto účely 
v pojistné smlouvě.

  
  V případě újmy způsobené vadou výrobku se příčinou vzniku 

újmy rozumí to, že konkrétní výrobek, který způsobil újmu, 
byl pojištěným na území uvedeném pro tyto účely v pojistné 
smlouvě úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce 
nebo používání nebo k němu bylo pojištěným na území 
uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě převedeno 
vlastnické právo.

  V případě újmy způsobené vadou vykonané práce, která 
se projevila po jejím předání, se příčinou vzniku újmy rozumí 
to, že k předání vykonané práce došlo na území uvedeném pro 
tyto účely v pojistné smlouvě.

▶   2) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku 
se odchylně od odst. 1) písm. a) vztahuje i na újmu vzniklou 
mimo území uvedené pro tyto účely v pojistné smlouvě, pokud 
pojištěný nebo osoby jej zastupující v době úplatného nebo 
bezúplatného předání výrobku za účelem distribuce nebo 
používání nebo v době převedení vlastnického práva k němu 
nevěděli nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohli 
vědět o skutečnosti, že se výrobek dostane mimo toto území 
uvedené v pojistné smlouvě.

  Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou práce 
po předání se odchylně od odst. 1) písm. a) vztahuje  
i na újmu vzniklou mimo území uvedené pro tyto účely 
v pojistné smlouvě, pokud pojištěný nebo osoby jej zastupující 
v době předání vykonané práce nevěděli nebo s přihlédnutím 
ke všem okolnostem nemohli vědět o skutečnosti, že se výsledky 
vykonané práce dostanou mimo toto území uvedené v pojistné 
smlouvě.

  Odchylně od předchozích dvou vět se však pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou 
práce po předání nevztahuje na újmu vzniklou na území USA 
nebo Kanady, pokud není v pojistné smlouvě výslovně sjednána 
územní platnost pojištění pro USA a Kanadu. 

Článek 6 
Specifické povinnosti pojištěného v pojištění odpovědnosti 
za újmu a důsledky porušení povinností 

▶  1) Nastane-li škodná událost, má pojištěný zejména následující 
povinnosti:

 a)   bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že poškozený 
uplatnil proti němu právo na náhradu újmy, a vyjádřit se  
ke své povinnosti nahradit vzniklou újmu, k požadované 
náhradě újmy a její výši;

 b)  bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že v souvislosti 
se škodnou událostí bylo proti němu nebo jeho zaměstnanci, 
společníkovi, členovi, statutárnímu orgánu nebo členovi 
statutárního nebo kontrolního orgánu zahájeno řízení před 
orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávní nebo trestní 
soudní řízení, přestupkové nebo jiné správní řízení) nebo 
rozhodčí řízení, a informovat o průběhu a výsledcích řízení;

 c)  nesmí bez souhlasu pojistitele uhradit ani se zavázat 
k úhradě promlčené pohledávky nebo její části;

 d)  nesmí bez souhlasu pojistitele zcela nebo zčásti uspokojit 
(v penězích nebo uvedením do předešlého stavu) ani uznat 
či jinak smírně vyřešit nárok na náhradu újmy, který byl proti 
němu uplatněn. 

▶  2) Pojištěný má v řízení o náhradě újmy vedeném proti němu 
zejména následující povinnosti:

 a)   postupovat v souladu s pokyny pojistitele,
 b)   nesmí bez souhlasu pojistitele uzavřít soudní smír nebo 

se jinak smírně vyrovnat,
 c)  vznést námitku promlčení,
 d)  podat opravný prostředek, včetně odporu, pokud 

se s pojistitelem nedohodne jinak,
 e)  postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro 

zmeškání nebo pro uznání.

▶  3) Pojistitel není povinen plnit, jestliže pojištěný porušil 
některou z povinností uvedených v odst. 1) písm. c) a v odst. 2) 
písm. b) až e). 

Článek 7 
Náklady právní ochrany

▶  1) Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené 
mu v souvislosti se vznikem škodné události pojistnou 
smlouvou, pojistnými podmínkami a právními předpisy, 
je pojistitel povinen uhradit účelně vynaložené náklady:

 a)  řízení o náhradě újmy před příslušným orgánem, pokud bylo 
nutné ke zjištění povinnosti pojištěného k náhradě újmy 
nebo její výše v souvislosti se škodnou událostí, a náklady 
právního zastoupení pojištěného v tomto řízení,  
a to ve všech stupních,

 b)  na obhajobu v trestním řízení (v přípravném řízení i v řízení 
před soudem ve všech stupních) vedeném proti pojištěnému 
v souvislosti se škodnou událostí, pokud se na tom  
po oznámení škodné události pojištěný a pojistitel písemně 
dohodli,

 c)  mimosoudního projednávání nároku (např. mediace, 
projednávání před zahájením řízení před příslušným orgánem 
apod.) poškozeného na náhradu újmy, pokud se na tom  
po oznámení škodné události pojištěný a pojistitel písemně 
dohodli.

▶  2) Náklady právního zastoupení a obhajoby dle odst. 1), které 
přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice 
stanovenou příslušnými právními předpisy, pojistitel uhradí 
pouze v případě, že se na tom po oznámení škodné události 
pojištěný a pojistitel písemně dohodli.

▶  3) Pojistitel nehradí náklady dle odst. 1), jestliže byl pojištěný 
v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným úmyslným 
trestným činem. Pokud již pojistitel tyto náklady uhradil,  
má proti pojištěnému právo na vrácení vyplacené částky. 

Článek 8 
Plnění pojistitele

▶   1) Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události 
maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného 
v pojistné smlouvě.
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  V případě, že je pojištění sjednáno na principu příčiny 
(act committed), poskytne pojistitel na úhradu všech takových 
pojistných událostí, jejichž příčiny vzniku újem nastaly během 
jednoho pojistného roku (nebo během doby trvání pojištění, 
je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok), 
pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného 
plnění účinného v tom pojistném roce (nebo v době trvání 
pojištění, je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden 
pojistný rok), kdy nastaly příčiny vzniku újem všech těchto 
pojistných událostí.

  V případě, že je pojištění sjednáno na principu uplatnění nároku 
(claims made), poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných 
událostí nastalých během jednoho pojistného roku (nebo během 
doby trvání pojištění, je-li pojištění sjednáno na dobu kratší 
než jeden pojistný rok) pojistné plnění v souhrnu maximálně 
do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné 
smlouvě. 

  V případě, že je pojištění sjednáno na principu vzniku újmy 
(loss occurrence), poskytne pojistitel na úhradu všech takových 
pojistných událostí, kdy újmy vznikly během jednoho pojistného 
roku (nebo během doby trvání pojištění, je-li pojištění sjednáno 
na dobu kratší než jeden pojistný rok), pojistné plnění v souhrnu 
maximálně do výše limitu pojistného plnění účinného v tom 
pojistném roce (nebo v době trvání pojištění, je-li pojištění 
sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok), kdy tyto újmy 
vznikly.

▶   2) Pro specifický rozsah pojištění (zejména připojištění) 
lze v rámci limitu pojistného plnění sjednat zvláštní limit 
pojistného plnění (dále jen „sublimit“). Pojistitel poskytne 
pojistné plnění z jedné pojistné události ze specifického 
rozsahu pojištění maximálně do výše příslušného sublimitu. 

  V případě, že je pojištění sjednáno na principu příčiny 
(act committed) poskytne pojistitel na úhradu všech takových 
pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění, 
jejichž příčiny vzniku újem nastaly během jednoho pojistného 
roku (nebo během doby trvání pojištění, je-li pojištění sjednáno 
na dobu kratší než jeden pojistný rok), pojistné plnění v souhrnu 
maximálně do výše příslušného sublimitu účinného v tom 
pojistném roce (nebo v době trvání pojištění, je-li pojištění 
sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok), kdy nastaly 
příčiny vzniku újem všech těchto pojistných událostí.

  V případě, že je pojištění sjednáno na principu uplatnění nároku 
(claims made), poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných 
událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění během 
jednoho pojistného roku (nebo během doby trvání pojištění, 
je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok) 
pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše příslušného 
sublimitu sjednaného v pojistné smlouvě.

  V případě, že je pojištění sjednáno na principu vzniku újmy 
(loss occurrence), poskytne pojistitel na úhradu všech takových 
pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění, 
kdy újmy vznikly během jednoho pojistného roku (nebo během 
doby trvání pojištění, je-li pojištění sjednáno na dobu kratší 
než jeden pojistný rok), pojistné plnění v souhrnu maximálně 
do výše příslušného sublimitu účinného v tom pojistném roce 
(nebo v době trvání pojištění, je-li pojištění sjednáno na dobu 
kratší než jeden pojistný rok), kdy tyto újmy vznikly.

▶   3) Výše úhrady nákladů právní ochrany dle čl. 7 spolu 
s poskytnutým pojistným plněním z jedné pojistné události 
může dosáhnout maximálně výše limitu pojistného plnění 
uvedeného v pojistné smlouvě, resp. výše sublimitu sjednaného 
pro příslušný specifický rozsah pojištění, pokud pojistná událost 
nastala výlučně z takového specifického rozsahu pojištění.

▶   4) Limit pojistného plnění a sublimity, zahrnující i úhradu 
nákladů právní ochrany dle čl. 7, zvolil pojistník po zvážení 
a s vědomím všech rizik spojených s činností nebo vztahem, pro 
které je pojištění sjednáno.

▶   5) Je-li šetření pojistitele závislé na výsledku řízení před 
orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávního nebo 
trestního soudního řízení, přestupkového nebo jiného správního 
řízení) nebo rozhodčího řízení, nemůže být bez něj  
ukončeno. Pojistitel v takovém případě není do doby,  
kdy je mu doručeno pravomocné rozhodnutí tohoto orgánu, 
v prodlení s poskytnutím pojistného plnění ani zálohy 
na pojistné plnění. U práva na pojistné plnění z pojištění 
odpovědnosti za újmu počne v takovém případě promlčecí lhůta 
běžet dnem právní moci rozhodnutí v takovém řízení, nejdříve 
však za jeden rok od pojistné události; to však neplatí v případě, 
že pojištěný ve smyslu čl. 6 odst. 1) písm. a) neoznámil 
pojistiteli bez zbytečného odkladu, že poškozený proti němu 
uplatnil právo na náhradu újmy.

▶   6) Pokud se k jedné pojistné události vztahuje více spoluúčastí, 
odečte se od celkové výše pojistného plnění pouze  
ta spoluúčast, která je z nich nejvyšší. Od úhrady nákladů právní 
ochrany se spoluúčast neodečítá.

▶   7) Informace písemně poskytnutá pojistiteli před sjednáním 
pojištění (např. v dotazníku) týkající se výhradně pojištění 
odpovědnosti za újmu jednoho pojištěného nebude pro účely 
odmítnutí nebo snížení pojistného plnění přisuzována jinému 
pojištěnému za předpokladu, že taková informace neměla 
vliv na podmínky, za jakých bylo pojištění pro tohoto jiného 
pojištěného sjednáno, ani podstatný vliv na vznik pojistné 
události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo 
na zjištění či určení výše pojistného plnění.

Část 2 – Ustanovení popisující 
jednotlivá pojištění 

ODDÍL I – POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI  
ZA ÚJMU

Článek 9 
Pojištěná činnost

▶   1) Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění 
odpovědnosti za újmu na právním předpisem stanovenou 
povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jinému 
v souvislosti s pojištěnou činností pojištěného nebo vztahy, 
které z této pojištěné činnosti vyplývají

 (též „pojištění obecné odpovědnosti za újmu“).

▶   2) Pojištěnou činností pojištěného je činnost, která je výslovně 
uvedena v pojistné smlouvě nebo v listině, která dokládá 
oprávnění pojištěného k činnosti a která je přiložená k pojistné 
smlouvě (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis 
z obchodního rejstříku apod.). 

  Pokud je v listině přiložené k pojistné smlouvě uvedena alespoň 
jedna činnost z přílohy č. 4 živnostenského zákona, považují 
se za pojištěnou činnost pojištěného všechny obory činnosti, 
které jsou uvedené v příloze č. 4 živnostenského zákona. 

  Není-li pojištěná činnost pojištěného v pojistné smlouvě 
výslovně uvedena a nejsou-li k pojistné smlouvě přiloženy výše 
uvedené listiny, považují se za pojištěnou činnost pouze  
ty činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny ve veřejném 
nebo živnostenském rejstříku ke dni sjednání pojištění.
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Pojištěnou činností pojištěného je dále zajišťování sportovních, 
vzdělávacích, kulturních a jiných obdobných společenských aktivit 
pojištěným, jsou-li primárně určeny pro zaměstnance pojištěného.

▶   3) Pojištění obecné odpovědnosti za újmu se vztahuje 
i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného 
poskytnout:

 a)   náhradu nákladů na hrazené služby vynaložených zdravotní 
pojišťovnou,

 b)  regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění 
v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského 
pojištění,

  pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu 
nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného 
v souvislosti s pojištěnou činností pojištěného nebo vztahy, 
které z této pojištěné činnosti vyplývají. Tyto náhrady se pro 
účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro 
ně přiměřeně podmínky pojištění obecné odpovědnosti za újmu.

▶   4) Pojištění obecné odpovědnosti za újmu se vztahuje 
i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného 
nahradit újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného 
oprávněného užívání nemovitosti. 

▶   5) Pojištění obecné odpovědnosti za újmu se vztahuje 
i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného 
nahradit újmu způsobenou jinému výkonem činnosti pracovního 
stroje, pokud taková újma nemá původ v jeho jízdě.

▶   6) Pojištění obecné odpovědnosti za újmu se vztahuje 
i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného 
nahradit škodu způsobenou jinému na vnesených nebo 
odložených věcech ve smyslu občanského zákoníku  
(též „věci odložené a vnesené“).

▶   7) Pojištění obecné odpovědnosti za újmu se vztahuje 
i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného 
nahradit škodu vzniklou zaměstnanci pojištěného na movité 
věci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 
(též „věci zaměstnanců“).

Článek 10 
Specifické výluky z pojištění obecné odpovědnosti za újmu 

▶  1) Pojištění obecné odpovědnosti za újmu dle tohoto Oddílu  
se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu 
způsobenou:

 a)   sesedáním nebo sesouváním půdy, erozí nebo v důsledku 
poddolování; 

 b)   v souvislosti s činností, při které právní předpis ukládá 
povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (újmu), 
s výjimkou těch pojištěných činností, pro které je v téže 
pojistné smlouvě sjednáno pojištění dle Oddílu III nebo IV;

 c)  v souvislosti s těžbou, zpracováním nebo rafinací zemního 
plynu nebo ropy; 

 d)  odcizením věci ze střeženého objektu nebo prostoru při 
zajišťování ostrahy majetku a osob; 

 e)  vadou poskytnuté odborné služby.  

Článek 11 
Pojištění odpovědnosti za újmu, kterou je obchodní korporace 
povinna nahradit členům svých orgánů

▶  1) Pojištění obecné odpovědnosti za újmu se vztahuje 
i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného 
(je-li obchodní korporací) nahradit újmu způsobenou členům 
jeho orgánů při výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s jejím 
výkonem.

▶  2) Pro účely pojištění dle tohoto článku se neuplatní výluka 
z pojištění uvedená v čl. 2 odst. 3) písm. b).

▶  3) Pojištění dle tohoto článku se odchylně od čl. 2 odst. 1) 
písm. c) vztahuje v případě újmy způsobené pojištěným, 
coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v souvislosti 
s výkonem jeho funkce i na právním předpisem stanovenou 
povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti 
s provozem motorového vozidla; pojištění dle tohoto článku 
se však dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, 
pokud:

 a)  v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být 
uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu 
(škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou 
smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti 
za újmu způsobenou provozem vozidla),

 b)   jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale 
právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno 
z důvodu, že:

   i.   byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
   ii.   jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví 

výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidla, nebo

   iii.   k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní 
komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno 
v rozporu s právními předpisy, nebo

 c)  ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě 
nebo soutěži.

Článek 12 
Pojištění znečištění životního prostředí

▶  1) Pojištění obecné odpovědnosti za újmu se odchylně od čl. 2 
odst. 1) písm. l) vztahuje i na právním předpisem stanovenou 
povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jinému 
znečištěním životního prostředí.

▶  2) Odchylně od čl. 4 je pojistitel povinen poskytnout pojistné 
plnění z pojištění dle tohoto článku za předpokladu, že jsou 
současně splněny následující podmínky:

 a)  v době trvání pojištění dle tohoto článku došlo k náhlé, 
nahodilé, časově a prostorově ohraničené události 
(skutečnosti), která vznikla v souvislosti s pojištěnou 
činností pojištěného nebo vztahy, které z této pojištěné 
činnosti vyplývají, a v jejímž důsledku došlo ke znečištění 
životního prostředí,

 b)  první projev první újmy vzniklé v důsledku události dle  
písm. a) nastal v době trvání pojištění dle tohoto článku.

▶  3) Pojištění dle tohoto článku se dále nevztahuje na povinnost 
pojištěného nahradit újmu způsobenou: 

 a)   poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který 
je součástí přírodního nebo kulturního dědictví; změnou, 
poškozením nebo zničením charakteristických prvků krajiny; 
vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu;

 b)   změnou, poškozením nebo zničením přirozeného stavu 
nebo vlastností složek životního prostředí (např. ovzduší, 
povrchových a podzemních vod, hornin, půdy, fauny a flory, 
ekosystémů), které nejsou ve vlastnictví žádné fyzické ani 
právnické osoby;

 c)  v důsledku nenáhlého, pozvolného nebo postupného 
působení nebezpečných látek nebo běžného vlivu provozu 
na okolí (např. déletrvajícího ukládání kalů a sedimentů 
vzniklých po zpracování odpadních vod);

 d)  v důsledku znečištění, které existovalo v době před počátkem 
pojištění dle tohoto článku (staré zátěže);

 e)  tak, že nemohla být zjištěna v době, kdy nastala událost 
dle odst. 2 písm. a), neboť to tehdejší stav vědeckých 
a technických znalostí neumožňoval.
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Článek 13 
Připojištění ekologické újmy

▶  1) Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění 
obecné odpovědnosti za újmu odchylně od čl. 2 odst. 2) písm. c) 
i na náhradu nákladů vynaložených pojištěným na nápravu 
ekologické újmy, pokud je byl pojištěný povinen vynaložit 
podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě, 
případně podle obdobného právního předpisu v jiném členském 
státu Evropské unie (dále jen „zákon o ekologické újmě“).

▶  2) Odchylně od čl. 4 je pojistitel povinen poskytnout pojistné 
plnění z tohoto připojištění za předpokladu, že jsou současně 
splněny následující podmínky: 

 a)  v době trvání tohoto připojištění došlo k náhlé, nahodilé, 
časově a prostorově ohraničené události (skutečnosti), která 
vznikla v souvislosti s pojištěnou činností pojištěného nebo 
vztahy, které z této pojištěné činnosti vyplývají, a v jejímž 
důsledku došlo k ekologické újmě,

 b)  první projev ekologické újmy vzniklé v důsledku události dle 
písm. a) nastal v době trvání tohoto připojištění. 

▶  3) Odchylně od čl. 5 je pojistitel povinen poskytnout pojistné 
plnění z tohoto připojištění za předpokladu, že ke vzniku 
ekologické újmy nebo k vynaložení nákladů na preventivní 
opatření došlo na území uvedeném v pojistné smlouvě.

▶  4) Toto připojištění se ve smyslu zákona o ekologické újmě 
vztahuje na náhradu nákladů vynaložených pojištěným 
na nápravu ekologické újmy v rozsahu:

 a)  „primární“ nápravy,
 b)  „doplňkové“ nápravy,
 c)  „vyrovnávací“ nápravy.

▶  5) Toto připojištění se vztahuje i na náhradu nákladů 
účelně vynaložených pojištěným na preventivní opatření, 
tj. na opatření, která byla provedena za účelem předcházení 
bezprostředně hrozící ekologické újmy (dále jen  
„preventivní náklady“), pokud byl pojištěný povinen tato 
opatření provést podle zákona o ekologické újmě. Pojistitel 
je v takovém případě povinen poskytnout pojistné plnění 
za předpokladu, že preventivní náklady byly pojištěným 
vynaloženy v době trvání pojištění.

▶  6) Toto připojištění se dále nevztahuje na náhradu nákladů 
vynaložených pojištěným:

 a)  v důsledku nakládání s olovem nebo materiálem obsahujícím 
olovo;

 b)  pokud lze jejich náhrady dosáhnout z pojištění znečištění 
životního prostředí dle čl. 12, a to v rozsahu plnění z tohoto 
pojištění;

 c)  v důsledku nenáhlého, pozvolného nebo postupného 
působení nebezpečných látek nebo běžného vlivu provozu 
na okolí (např. déletrvajícího ukládání kalů a sedimentů 
vzniklých po zpracování odpadních vod);

 d)  v důsledku znečištění, které existovalo v době před počátkem 
tohoto připojištění (staré zátěže);

 e)  v důsledku těžební činnosti.

▶  7) Výluky uvedené v čl. 2 a čl. 10 platí pro toto připojištění 
přiměřeně.

Článek 14 
Připojištění provozu vozidla

▶  1) Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění 
obecné odpovědnosti za újmu odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. c) 
i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jinému 
v souvislosti s provozem motorového vozidla.

▶  2) Toto připojištění se však dále nevztahuje na povinnost 
pojištěného nahradit újmu, pokud:

 a)  v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být 
uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu 
(škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou 
smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti 
za újmu způsobenou provozem vozidla),

 b)  jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale 
právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno 
z důvodu, že:

  i.   byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít, 
  ii.   jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví 

výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidla, nebo

  iii.   k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní 
komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno 
v rozporu s právními předpisy,

 c)  ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě 
nebo soutěži,

 d)  jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena 
z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem vozidla, nebo

 e)  jde o újmu, kterou je povinna nahradit obchodní korporace 
členům svých orgánů a která jim byla způsobena při výkonu 
jejich funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem.

Článek 15 
Připojištění kolísání dodávek médií

▶  1) Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění obecné 
odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání 
(je-li sjednáno) se odchylně od čl. 2 odst. 4) písm. f) vztahuje  
i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného 
nahradit újmu způsobenou jinému přerušením, omezením nebo 
kolísáním dodávek elektřiny, plynu, vody nebo tepla.

▶  2) Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění pouze 
za předpokladu, že toto přerušení, omezení nebo kolísání dodávek 
nebylo způsobeno:

 a)   opomenutím pojištěného udržovat ve vyhovujících podmínkách, 
opravovat nebo renovovat zařízení nebo provozy sloužící 
k výrobě a přenosu elektřiny, plynu, vody nebo tepla nebo

 b)   neschopností pojištěného svojí výrobní nebo přenosovou 
kapacitou uspokojit poptávku. 

ODDÍL II – POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU 
ZPŮSOBENOU VADOU VÝROBKU A VADOU PRÁCE  
PO PŘEDÁNÍ 
Článek 16 
Pojištěná činnost

▶  1) Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění 
odpovědnosti za újmu na právním předpisem stanovenou 
povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jinému vadou 
výrobku (též „pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
vadou výrobku“) a vadou vykonané práce, která se projeví po 
jejím předání (též „pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
vadou práce po předání“), pokud taková újma byla způsobena 
v souvislosti s pojištěnou činností pojištěného nebo vztahy, které 
z této pojištěné činnosti vyplývají  
(společně též „pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
vadou výrobku a vadou práce po předání“).

▶  2) Pojištěnou činností pojištěného je činnost, která je výslovně 
uvedena v pojistné smlouvě nebo v listině, která dokládá  
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oprávnění pojištěného k činnosti a která je přiložená k pojistné 
smlouvě (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis 
z obchodního rejstříku apod.). 

  Pokud je v listině přiložené k pojistné smlouvě uvedena alespoň 
jedna činnost z přílohy č. 4 živnostenského zákona, považují 
se za pojištěnou činnost všechny obory činnosti, které jsou 
uvedené v příloze č. 4 živnostenského zákona. 

  Není-li pojištěná činnost pojištěného v pojistné smlouvě výslovně 
uvedena a nejsou-li k pojistné smlouvě přiloženy výše uvedené 
listiny, považují se za pojištěnou činnost pouze ty činnosti, které 
má pojištěný zapsány/uvedeny ve veřejném nebo živnostenském 
rejstříku ke dni sjednání pojištění.

  Pojištěnou činností pojištěného je dále zajišťování sportovních, 
vzdělávacích, kulturních a jiných obdobných společenských aktivit 
pojištěným, jsou-li primárně určeny pro zaměstnance pojištěného.

▶  3) Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou práce 
po předání není pojištěnou činností poskytování zdravotních 
služeb.

Článek 17 
Specifické výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
vadou výrobku a vadou práce po předání 

▶  1) Pro účely pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
vadou výrobku a vadou práce po předání se neuplatní výluka 
z pojištění uvedená v čl. 2 odst. 1) písm. f).

▶  2) Kromě výluk uvedených v čl. 10 se pojištění odpovědnosti 
za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání 
dle tohoto Oddílu dále nevztahuje na povinnost pojištěného 
nahradit újmu způsobenou vadou vykonané práce nebo 
výrobkem: 

 a)  která(-ý) nebyl(a) dostatečně testován(a) podle uznávaných 
pravidel vědy a techniky nebo způsobem stanoveným 
právním předpisem;

 b)  která(-ý) je z technického hlediska bez vady, ale byla porušena 
taková povinnost, která byla dohodnuta nebo převzata nad 
rámec povinností, tj. přísněji či v širším rozsahu,  
než je stanoveno přímo v právním předpisu, vč. právně 
závazných technických norem; 

 c)  která(-ý) byl(a) užit(a) k jinému účelu, než pro který byl(a) 
vytvořen(a) nebo upraven(a);

 d)  která(-ý) je součástí vzdušného dopravního prostředku;
 e)  jehož součástí je lidská krev nebo z krve získané složky 

či deriváty.

▶  3) Pojistitel dále neposkytne plnění za:
 a)  újmu způsobenou tabákem nebo výrobkem obsahujícím 

tabák, vč. všech jeho částí (např. filtry); 
 b)  náklady související s odstraněním, demontáží, vyjmutím 

nebo uvolněním vadného výrobku a náklady související 
s montáží, připevněním nebo osazením bezvadného výrobku, 
bez ohledu na to, kým byly vynaloženy;

 c)  újmu vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku 
s jinou věcí, s výjimkou újmy způsobené konečnému uživateli 
vlastnostmi takto vzniklé věci; 

 d)  újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním 
vadného výrobku, s výjimkou újmy způsobené konečnému 
uživateli vlastnostmi takto vzniklé věci;

 e)  újmu vzniklou v důsledku závadnosti věcí, které byly 
vyrobeny nebo zpracovány pomocí vadného stroje dodaného, 
montovaného nebo udržovaného pojištěným, s výjimkou 
újmy způsobené konečnému uživateli vlastnostmi takto 
vzniklé věci;

 f)  náklady vzniklé při kontrole, zkoušení nebo opravě výrobku, 
bez ohledu na to, kým byly vynaloženy; 

 g)  náklady související s kontrolou, zkoušením, opravou nebo 
novým provedením práce, která byla provedena vadně,  
bez ohledu na to, kým byly vynaloženy;

 h)  náklady na stažení výrobku z trhu.

Článek 18 
Připojištění rozšířené výrobkové odpovědnosti

▶  1) Spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí, 
náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného 
výrobku, další zpracování nebo opracování vadného výrobku 

  Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku odchylně 
od čl. 17 odst. 3) písm. c) i na právním předpisem stanovenou 
povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou jinému 
v důsledku toho, že věc vzniklá spojením nebo smísením jiné 
věci s vadným výrobkem vyrobeným/dodaným pojištěným 
je vadná. Avšak připojištění dle tohoto odstavce 1) žádným 
způsobem neupravuje rozsah pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou vadou výrobku za újmy způsobené konečnému 
uživateli vlastnostmi věci vzniklé spojením nebo smísením 
vadného výrobku s jinou věcí.

  Je-li však oddělení vadného výrobku od vyrobené vadné 
věci možné a ekonomicky účelné, vztahuje se připojištění 
dle tohoto odstavce 1) odchylně od čl. 17 odst. 3) písm. b) 
pouze na povinnost pojištěného nahradit čistou finanční 
škodu spočívající výlučně v účelně vynaložených nákladech 
na odstranění, demontáž, vyjmutí nebo uvolnění vadného 
výrobku a v nákladech na montáž, připevnění nebo osazení 
bezvadného výrobku. Pojistitel však v tomto případě 
neposkytne pojistné plnění za náklady na přepravu výrobku 
bez vad určeného k výměně za vadný výrobek ani za náklady 
na přepravu vadného výrobku.

  Připojištění dle tohoto odstavce 1) se odchylně od čl. 17 odst. 3) 
písm. d) dále vztahuje i na právním předpisem stanovenou 
povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou jinému 
v důsledku toho, že věc vzniklá v důsledku dalšího zpracování 
nebo opracování vadného výrobku vyrobeného/dodaného 
pojištěným – aniž by došlo ke spojení nebo smísení vadného 
výrobku s jinou věcí – je vadná. Avšak připojištění dle tohoto 
odstavce 1) žádným způsobem neupravuje rozsah pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku za újmy 
způsobené konečnému uživateli vlastnostmi věci vzniklé dalším 
zpracováním nebo opracováním vadného výrobku.

  Připojištění dle tohoto odstavce 1) se dále nevztahuje 
na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou právnické 
osobě, se kterou je pojištěný majetkově propojen.

▶  2) Náklady vzniklé při kontrole a/nebo zkoušení výrobku 
poškozeného

  Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku odchylně 
od čl. 17 odst. 3) písm. f) i na právním předpisem stanovenou 
povinnost pojištěného nahradit čistou finanční škodu 
spočívající výlučně v účelně vynaložených nákladech vzniklých 
při kontrole a/nebo zkoušení výrobků poškozeného.

  Pojistitel v takovém případě poskytne plnění výlučně za účelně 
vynaložené náklady na kontrolu a/nebo zkoušení takových 
výrobků poškozeného, ohledně nichž existuje oprávněné/
odůvodněné podezření, že jsou v důsledku vady výrobku 
pojištěného vadné, a to pouze za situace, že byl zjištěn jednotlivý 
vadný výrobek poškozeného a s ohledem na výsledky adekvátních 
namátkových kontrol a/nebo zkoušek nebo okolnosti konkrétního 
případu se lze oprávněně/odůvodněně domnívat, že se stejná vada 
může vyskytovat i u jiných výrobků poškozeného.
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  Pojistitel poskytne z připojištění dle tohoto odstavce 2) 
pojistné plnění pouze v případě, že pojištěnému zároveň 
vzniklo právo na pojistné plnění dle odst. 1) a současně 
nárok na náhradu čisté finanční škody, na který se vztahuje 
připojištění dle tohoto odstavce 2), vyplývá ze stejné příčiny 
jako nárok na náhradu újmy dle odst. 1).

  Za náklady na kontrolu a/nebo zkoušení se považují i náklady 
na roztřídění výrobků poškozeného ke kontrole a/nebo 
odzkoušení, roztřídění zkontrolovaných a/nebo odzkoušených 
výrobků poškozeného a opětovné zabalení zkontrolovaných  
a/nebo odzkoušených výrobků poškozeného, pokud je opětovné 
zabalení nezbytné v důsledku provedení kontroly a/nebo 
zkoušení.

  Pojistitel z připojištění dle tohoto odstavce 2) neposkytne 
pojistné plnění, jestliže je zřejmé, že úhrn nákladů na kontrolu 
a zkoušení výrobků poškozeného bude vyšší než plnění, které 
by mohlo být poskytnuto ze sjednaného připojištění dle odst. 1).

  Připojištění dle tohoto odstavce 2) se dále nevztahuje 
na povinnost pojištěného nahradit čistou finanční škodu 
způsobenou právnické osobě, se kterou je pojištěný majetkově 
propojen.

▶  3) Vadná výroba v důsledku vadného stroje

  Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku odchylně 
od čl. 17 odst. 3) písm. e) i na právním předpisem stanovenou 
povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou jinému 
v důsledku toho, že věc vzniklá vyrobením nebo  
zpracováním/opracováním pomocí vadného stroje vadně 
vyrobeného, vadně dodaného, vadně (s)montovaného nebo vadně 
udržovaného (opraveného) pojištěným je vadná/závadná.

  Avšak připojištění dle tohoto odstavce 3) žádným způsobem 
neupravuje rozsah pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
vadou výrobku za újmy způsobené konečnému uživateli 
vlastnostmi věci vzniklé vyrobením nebo  
zpracováním/opracováním pomocí vadného stroje vyrobeného, 
dodaného, (s)montovaného nebo udržovaného (opraveného) 
pojištěným.

  Připojištění dle tohoto odstavce 3) se dále nevztahuje 
na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou právnické 
osobě, se kterou je pojištěný majetkově propojen.

Článek 19 
Připojištění nákladů na stažení výrobku z trhu

▶  1) Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku odchylně 
od čl. 17 odst. 3) písm. h) i na právním předpisem stanovenou 
povinnost pojištěného 

 a)  vynaložit náklady v důsledku stažení vadného výrobku 
vyrobeného/dodaného/distribuovaného pojištěným  
(dále jen „vadný výrobek pojištěného“) z trhu nebo

 b)  nahradit čistou finanční škodu spočívající výlučně v účelně 
vynaložených nákladech na stažení výrobku  
vyrobeného/zhotoveného subjektem odlišným od pojištěného 
(dále jen „výrobek třetího“) z trhu, který:

  i.  obsahuje vadný výrobek pojištěného nebo
  ii.   obsahuje vadný výrobek vyrobený/dodaný/distribuovaný 

jiným subjektem, jenž je vadný proto, že obsahuje vadný 
výrobek pojištěného. 

  Vadný výrobek pojištěného a výrobek třetího dále též společně 
„stahovaný výrobek“.

▶  2) Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za předpokladu, 
že stažení stahovaného výrobku je nutné provést:

 a)  z důvodu plnění zákonné povinnosti pojištěného předcházet 
vzniku újmy na zdraví nebo životě člověka a zároveň 
z důvodu závad, jež byly zjištěny na vadných výrobcích 
pojištěného nebo v jejich důsledku na výrobcích třetího 
na základě výsledků přiměřeného namátkového odběru 
vzorků nebo jejichž existence se předpokládá na základě 
jiných objektivních skutečností, nebo 

 b)  z příkazu úřadů.

▶  3) Pojistitel poskytne plnění za tyto náklady pojištěného nebo 
třetích stran účelně vynaložené v souvislosti se stažením 
stahovaných výrobků:

 a)  informování (včetně informování prostřednictvím 
sdělovacích prostředků) dotčených subjektů (např. konečných 
uživatelů / spotřebitelů, obchodníků/dodavatelů/distributorů, 
subjektů opravujících stahované výrobky) o tom,  
že dojde/dochází ke stažení stahovaných výrobků;

 b)  dopravu stahovaných výrobků v přímé souvislosti 
se stažením výrobku z trhu; dopravu bezvadných 
výrobků pojištěného nebo jakéhokoli subjektu odlišného 
od pojištěného určených k výměně za vadný výrobek 
pojištěného;

 c)  dočasné uskladnění stažených vadných výrobků pojištěného 
nebo výrobků třetího, nejdéle však po dobu 3 měsíců, pokud 
se po oznámení škodné události pojištěný a pojistitel 
písemně nedohodli na jiné době;

 d)  řádnou likvidaci stažených výrobků nebo jejich částí pouze 
v rozsahu, v jakém nelze uvedený výrobek (jeho část)  
již žádným ekonomicky účelným způsobem (po)užít,  
a to ať s úpravami nebo bez úprav;

 e)  kontrolu postupu, efektivnosti, provedení a úspěšnosti 
stažení stahovaných výrobků;

 f)  zvýšené mzdové náklady (na dočasné zaměstnance, práce 
přesčas apod.); 

 g)  dopravu a ubytování zaměstnanců pojištěného.

▶  4) Pojistná událost a princip (časové podmínky) pojištění
 

Odchylně od čl. 4 je pojistitel povinen poskytnout pojistné 
plnění z tohoto připojištění za předpokladu, že jsou současně 
splněny následující podmínky:

 a)  příčina vzniku újmy, tj. konkrétní vadný výrobek pojištěného, 
v důsledku jehož vady došlo ke vznesení požadavku 
na stažení stahovaného výrobku, byl pojištěným úplatně 
nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání 
nebo k němu pojištěným bylo převedeno vlastnické právo, 
nastala po retroaktivním datu; retroaktivní datum je shodné 
s datem počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě 
ujednáno jinak, 

 b)  ke vznesení požadavku na stažení stahovaného výrobku 
z trhu došlo v době trvání tohoto připojištění,

 c)  pojištěný uplatnil nárok na plnění vůči pojistiteli do 60 dní 
po zániku tohoto připojištění.

▶  5) Územní platnost pojištění

 Toto připojištění se odchylně od čl. 5 vztahuje na uplatněné 
nároky na náhradu újmy nebo na náklady pojištěného 
za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

 a)  ke vzniku újmy (resp. první z na sebe navazujících újem) / 
k vynaložení nákladů došlo na území uvedeném v pojistné 
smlouvě,

 b)  k uvedení vadného výrobku pojištěného, v důsledku jehož 
vady došlo ke vznesení požadavku na stažení stahovaného 
výrobku z trhu, na trh došlo na území uvedeném v pojistné 
smlouvě,

 c)  pojištěný za újmu odpovídá podle platného právního řádu 
státu nacházejícího se na území uvedeném v pojistné 
smlouvě.

  Písm. c) se však neuplatní v případě vynaložení nákladů přímo 
pojištěným.
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▶  6) Specifické výluky z připojištění nákladů na stažení 
výrobku z trhu

 Toto připojištění se dále nevztahuje na: 
 a)  újmy/náklady vzniklé/vynaložené v souvislosti s jakýmikoli 

níže uvedenými výrobky:
  i.  plavidlo jakéhokoli druhu nebo jeho část,
  ii.  vzdušný dopravní prostředek nebo jeho část;
 b)  újmy/náklady vzniklé/vynaložené v souvislosti s vadným 

softwarem;
 c)  povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou právnické 

osobě, se kterou je pojištěný majetkově propojen.

ODDÍL III – POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI 

Článek 20 
Pojištěná činnost a pojištěné osoby

▶  1) Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění 
odpovědnosti za újmu na právním předpisem stanovenou 
povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud ji způsobil jinému 
vadou poskytnuté odborné služby při výkonu pojištěné činnosti 
uvedené v pojistné smlouvě (pro tento Oddíl dále jen  
„pojištěná činnost“)

 (též „pojištění profesní odpovědnosti“).

▶  2) Pro účely pojištění profesní odpovědnosti se pojištěným 
rozumí:

 a)  fyzická nebo právnická osoba uvedená v pojistné smlouvě, 
která poskytuje odborné služby,

 b)  společník společnosti (sdružení) bez právní subjektivity  
při výkonu pojištěné činnosti v rámci této společnosti 
(sdružení), jejímž společníkem je osoba uvedená v písm. a), 

 c)  společník, statutární orgán, člen statutárního 
orgánu, kontrolního orgánu, správní rady nebo prokurista 
právnické osoby uvedené v písm. a) při výkonu pojištěné 
činnosti pro tuto právnickou osobu,

 d)  zaměstnanec při výkonu práce v rámci pojištěné činnosti pro 
osobu uvedenou v písm. a),

 e)  osoba činná při výkonu pojištěné činnosti pro osobu 
uvedenou v písm. a) na základě smlouvy (např. vázaný 
zástupce).

Článek 21 
Specifické výluky z pojištění profesní odpovědnosti

▶   1) Pro účely pojištění profesní odpovědnosti se neuplatní 
výluky z pojištění uvedené v čl. 2 odst. 3) a 4).

▶   2) Pojištění profesní odpovědnosti dle tohoto Oddílu 
se dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu 
způsobenou:

 a)  na věci (vyjma dokumentace), kterou pojištěný převzal 
v souvislosti s poskytováním odborné služby;

 b)  schodkem na finančních hodnotách, jejichž úschovu nebo 
správu pojištěný vykonává;

 c)  porušením povinnosti mlčenlivosti; 
 d)  neschopností pojištěného plnit své splatné dluhy nebo jeho 

úpadkem;
 e)  v důsledku kybernetických nebezpečí;
 f)  v souvislosti s činností, při které právní předpis ukládá 

povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (újmu), 
s výjimkou pojištěné činnosti.

▶   3) Pojistitel dále neuhradí újmu (s výjimkou újmy na zdraví 
a na životě), jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout:

 a)  jinému pojištěnému uvedenému v téže pojistné smlouvě,
 b)  svému manželovi, registrovanému partnerovi, sourozenci, 

příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které s ním žijí 
ve společné domácnosti,

 c)  osobám, s nimiž jedná ve shodě pojištěný nebo osoby 
uvedené v písm. b),

 d)  osobám, které tvoří koncern s pojištěným nebo s osobami 
uvedenými v písm. b).

Článek 22 
Specifické podmínky pojištěných činností 

 Ustanovení tohoto článku doplňují ustanovení Oddílu III 
s ohledem na pojištěnou činnost pojištěného sjednanou v pojistné 
smlouvě.

▶   1) Činnost advokátů

Pojištění se vztahuje i na povinnost advokáta, který vykonává 
advokacii v pojištěné veřejné obchodní společnosti nebo jako 
komplementář v pojištěné komanditní společnosti, nahradit 
újmu, za kterou odpovídá tato veřejná obchodní společnost 
nebo komanditní společnost, jestliže je advokát podle 
zvláštních právních předpisů povinen k její náhradě z důvodu 
ručení jako její společník a jestliže by pojistitel byl povinen 
plnit z pojištění profesní odpovědnosti sjednaného dle tohoto 
Oddílu; pro tyto účely se za pojištěného považuje i výše 
uvedený advokát.

Pojištění se vztahuje i na povinnost advokáta, který vykonává 
advokacii ve sdružení, nahradit újmu, jestliže je advokát podle 
zvláštních právních předpisů povinen k její náhradě z důvodu 
solidární odpovědnosti a jestliže by pojistitel byl povinen 
plnit z pojištění profesní odpovědnosti sjednaného dle tohoto 
Oddílu; pro tyto účely se za pojištěného považuje i výše 
uvedený advokát.

Pojištění profesní odpovědnosti se odchylně od čl. 21 odst. 2) 
písm. b) vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost 
pojištěného nahradit čistou finanční škodu způsobenou jinému 
schodkem na finančních hodnotách, jejichž úschovu nebo správu 
pojištěný vykonává, včetně čisté finanční škody způsobené 
nesprávným provedením platby z účtu úschovy (též „pojištění 
úschovy“).

Pojištění profesní odpovědnosti se odchylně od čl. 21 odst. 2) 
písm. a) vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu 
způsobenou jinému na cenném papíru, který pojištěný převzal 
v souvislosti s poskytováním odborné služby. Pojistitel 
však poskytne pojistné plnění pouze ve výši odpovídající 
přiměřeným nákladům na zamezení jeho zneužití, jeho umoření 
nebo nahrazení (též „pojištění převzatých cenných papírů“).

▶  2) Činnost auditorů, daňových poradců, účetních

Pojištění profesní odpovědnosti se dále nevztahuje 
na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou při 
zastoupení před soudy při výkonu specializovaného právního 
poradenství podle zvláštních předpisů, jestliže byly na základě 
smlouvy mezi pojištěným a jeho klientem vykonány pouze 
úkony právní služby v souvislosti se zastoupením před soudy.

Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje i na povinnost 
pojištěného nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti 
s aplikací mezinárodních standardů vztahujících se k provádění 
pojištěné činnosti. Mezinárodními standardy se rozumí 
zejména mezinárodní účetní standardy (IAS), mezinárodní 
standardy účetního výkaznictví (IFRS) a související 
interpretace (interpretace SIC-IFRIC), novely těchto standardů 
a souvisejících interpretací vydané nebo přijaté Radou pro 
mezinárodní účetní standardy (IASB), mezinárodní standardy 
pro audit (ISA).
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▶  3) Činnost osob oprávněných k projektové činnosti  

Pojištění profesní odpovědnosti se dále nevztahuje 
na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:
a)  nedodržením smluvně dohodnutých nákladů; 
b)  porušením takové povinnosti, která byla dohodnuta nebo 

převzata nad rámec povinností, tj. přísněji či v širším 
rozsahu, než je stanoveno přímo v právním předpisu, 
vč. právně závazných technických norem;  

c)  vadou typového projektu za druhou nebo další újmu; 
typovým projektem se rozumí projekt, který je pojištěným 
opakovaně používán v nezměněné podobě;

d)  vadou projektu týkajícího se zařízení využívajícího jadernou 
energii.

Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění 
profesní odpovědnosti výlučně na činnost pojištěného v rámci 
projektu blíže specifikovaného v pojistné smlouvě.

Osobou oprávněnou k projektové činnosti se rozumí 
autorizovaný architekt, inženýr nebo technik, osoba oprávněná 
k výkonu vybraných činností ve výstavbě, vč. právnických osob, 
zajišťují-li výkon těchto činností autorizovanými osobami. 

▶   4) Činnost insolvenčních správců

Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje na činnost 
insolvenčního správce nebo správce podstaty (pro účely tohoto 
odstavce dále jen „správce“) vykonávanou pojištěným  
ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě 
ustavení do funkce správce soudem v jednom nebo více 
konkursech nebo jiných způsobech řešení úpadku (pro účely 
tohoto odstavce dále jen „insolvenční řízení“).

Za správce je považován pro účely tohoto pojištění i zvláštní 
správce, zástupce správce, předběžný správce, zvláštní 
insolvenční správce, zástupce insolvenčního správce, oddělený 
insolvenční správce, předběžný insolvenční správce, jakož 
i hostující insolvenční správce.

Pojištění profesní odpovědnosti se dále nevztahuje 
na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou 
nesjednáním nebo neudržováním přiměřeného pojištění 
majetkové podstaty.

Pojištění se vztahuje i na povinnost správce nahradit újmu 
způsobenou osobami, kterých použil k plnění svých úkolů, 
a to včetně zaměstnanců dlužníka působících v rozsahu své 
dosavadní činnosti nebo jiných osob ve smluvním vztahu 
s dlužníkem, jestliže by pojistitel byl povinen plnit z pojištění 
profesní odpovědnosti sjednaného dle tohoto Oddílu; pro tyto 
účely se za pojištěného považují i výše uvedené osoby.

Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění 
výlučně na činnost pojištěného v rámci insolvenčního řízení 
blíže specifikovaného v pojistné smlouvě. V tomto případě 
je pojištěný povinen pojistiteli bez zbytečného odkladu 
písemně oznámit zvýšení pojistného rizika, zejména zvýšení 
hodnoty majetku náležejícího do majetkové podstaty v průběhu 
insolvenčního řízení, kterého se týká toto pojištění profesní 
odpovědnosti, o více než 20 %; pojistitel je oprávněn úměrně 
tomuto zvýšení pojistného rizika zvýšit pojistné.

▶   5) Činnost likvidátorů

Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje na činnost 
likvidátora povolaného (jmenovaného) do funkce ve smyslu 
§ 189 nebo § 191 zákona č. 89/2012 Sb. u právnické osoby 
v likvidaci. 

Pojištění profesní odpovědnosti se dále nevztahuje 

na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou 
nesjednáním nebo neudržováním přiměřeného pojištění 
likvidační podstaty.

Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění 
výlučně na činnost pojištěného v rámci likvidace právnické 
osoby blíže specifikované v pojistné smlouvě. V tomto případě 
je pojištěný povinen pojistiteli bez zbytečného odkladu 
písemně oznámit zvýšení pojistného rizika, zejména zvýšení 
hodnoty majetku právnické osoby v likvidaci při likvidaci 
právnické osoby, které se týká toto pojištění, o více než 20 %; 
pojistitel je oprávněn úměrně tomuto zvýšení pojistného rizika 
zvýšit pojistné.

▶   6) Činnost samostatných zprostředkovatelů pojištění nebo 
zajištění

Pojištění profesní odpovědnosti se dále nevztahuje 
na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:
a)  v době, kdy pojištěný nesplňoval podmínku důvěryhodnosti  

a/nebo odborné způsobilosti stanovenou právním předpisem;
b)   jinému pojištěnému uvedenému v téže pojistné smlouvě, 

s výjimkou: 
 i.   újmy způsobené tomuto subjektu jako zájemci o pojištění 

či zajištění (coby klientovi pojištěného),
 ii.   újmy, kterou je povinen tomuto subjektu nahradit proto, 

že tento subjekt musel nahradit poškozenému újmu 
způsobenou výkonem pojištěné činnosti pojištěným 
(postih);

c)  pojišťovně, zajišťovně, pojišťovacímu zprostředkovateli, 
s výjimkou:

 i.    újmy způsobené takovému subjektu jako zájemci 
o pojištění či zajištění (coby klientovi pojištěného),

 ii.   újmy, kterou je povinen takovému subjektu nahradit 
proto, že tento subjekt musel nahradit poškozenému 
újmu způsobenou výkonem pojištěné činnosti pojištěným 
(postih).

Odchylně od čl. 20 odst. 2) je pojištěným:
a)   fyzická nebo právnická osoba uvedená v pojistné smlouvě, 

která poskytuje odborné služby,
b)  společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu, 

kontrolního orgánu, správní rady nebo prokurista právnické 
osoby uvedené v písm. a), pokud se přímo podílejí 
na pojištěné činnosti, nebo jsou za pojištěnou činnost 
odpovědni,

c)   zaměstnanci, pokud se přímo podílejí na pojištěné činnosti 
pro osobu uvedenou v písm. a), nebo jsou za pojištěnou 
činnost odpovědni, 

d)  osoba činná při výkonu pojištěné činnosti pro osobu 
uvedenou v písm. a) na základě smlouvy (např. vázaný 
zástupce či doplňkový pojišťovací zprostředkovatel).

▶   7) Činnost samostatných zprostředkovatelů spotřebitelských 
úvěrů

Pojištění profesní odpovědnosti se dále nevztahuje 
na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:
a)  v době, kdy pojištěný nesplňoval podmínku důvěryhodnosti  

a/nebo odborné způsobilosti stanovenou právním předpisem;
b)   jinému pojištěnému uvedenému v téže pojistné smlouvě, 

s výjimkou:
 i.    újmy způsobené tomuto subjektu jako zájemci 

o zprostředkování spotřebitelského úvěru  
(coby klientovi pojištěného),

 ii.   újmy, kterou je pojištěný povinen tomuto subjektu 
nahradit proto, že tento subjekt musel nahradit 
poškozenému újmu způsobenou výkonem pojištěné 
činnosti pojištěným (postih);

c)  poskytovateli spotřebitelského úvěru.
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Odchylně od čl. 20 odst. 2) je pojištěným:
a)  fyzická nebo právnická osoba uvedená v pojistné smlouvě, 

která poskytuje odborné služby,
b)  společník, statutární orgán, člen statutárního 

orgánu, kontrolního orgánu, správní rady nebo prokurista 
právnické osoby uvedené v písm. a), pokud se přímo podílejí 
na pojištěné činnosti, nebo jsou za pojištěnou činnost 
zodpovědní,

c)  zaměstnanci, pokud se přímo podílejí na pojištěné činnosti 
pro osobu uvedenou v písm. a), nebo jsou za pojištěnou 
činnost zodpovědní,

d)  osoba činná při výkonu pojištěné činnosti pro osobu 
uvedenou v písm. a) na základě smlouvy (např. vázaný 
zástupce samostatného zprostředkovatele).

▶   8) Činnost investičních zprostředkovatelů

Pojištění profesní odpovědnosti se dále nevztahuje 
na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:
a)  v době, kdy pojištěný (resp. osoba, pomocí které pojištěný 

vykonává pojištěnou činnost nebo která má na pojištěném 
kvalifikovanou účast) nesplňoval podmínku důvěryhodnosti  
a/nebo odborné způsobilosti stanovenou právním předpisem;

b)   v důsledku toho, že pojištěný nezavedl, neudržoval 
či neuplatňoval řídící a kontrolní systém podle příslušného 
právního předpisu;

c)   v době, kdy pojištěný nevedl v elektronické podobě evidenci 
přijatých a předaných pokynů týkajících se investičních 
nástrojů nebo evidenci smluv týkajících se poskytovaných 
investičních služeb nebo neuchovával záznamy či dokumenty 
týkající se investičních služeb a obchodů podle příslušného 
právního předpisu;

d)   v souvislosti s přijímáním peněžních prostředků nebo 
investičních nástrojů zákazníků; 

e)  jiné osobě než zákazníkovi pojištěného;
f)   jinému pojištěnému uvedenému v téže pojistné smlouvě, 

s výjimkou újmy způsobené tomuto subjektu coby 
zákazníkovi pojištěného výkonem pojištěné činnosti.

▶   9) Činnost zprostředkovatelů doplňkového penzijního spoření

Pojištění profesní odpovědnosti se dále nevztahuje 
na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:
a)   v době, kdy pojištěný nesplňoval podmínku důvěryhodnosti  

a/nebo odborné způsobilosti stanovenou právním předpisem;
b)  v důsledku toho, že pojištěný nezavedl, neudržoval 

či neuplatňoval pravidla kontroly činnosti, pravidla 
odměňování či postupy pro předcházení, zjišťování a řízení 
střetu zájmu podle příslušného právního předpisu;

c)  v době, kdy pojištěný neuchovával záznamy či dokumenty 
v rozsahu nezbytném pro hodnověrné osvědčení řádného 
plnění jeho povinností ve smyslu příslušného právního 
předpisu;

d)  v souvislosti s přijímáním peněžních prostředků či jiných 
finančních hodnot zákazníků; 

e)   jiné osobě než zákazníkovi pojištěného;
f)   jinému pojištěnému uvedenému v téže pojistné smlouvě, 

s výjimkou újmy způsobené této osobě coby zákazníkovi 
pojištěného výkonem pojištěné činnosti.

▶   10) Činnost realitních kanceláří

Pojištění profesní odpovědnosti se dále nevztahuje 
na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:
a)   v souvislosti s informací nebo radou (vč. zastupování 

či zprostředkování) v oblastech financování, realizace 
a výnosu investic, cenového vývoje;

b)  v souvislosti s informací nebo radou týkající se budoucích 
změn stavu nemovitostí nebo jejich okolí;

c)   poskytováním právních služeb.

▶   11) Činnost IT společností

Pojištění profesní odpovědnosti se odchylně od čl. 2 odst. 1) 
písm. r) vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu 
způsobenou na datech uložených na nosiči záznamů. Pojistitel 
však v takovém případě poskytne pojistné plnění maximálně 
do výše odpovídající přiměřeným nákladům na obnovu 
zálohovaných záznamů či jejich opravu.

Pojištění profesní odpovědnosti se dále nevztahuje 
na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:
a)  jakoukoliv poruchou nebo selháním internetu, vnitřní, 

soukromé nebo jiné počítačové sítě, internetového připojení 
či webové stránky, vyjma takové poruchy nebo selhání, které 
přímo vyplývá z vady poskytnuté odborné služby;

b)  v souvislosti s přenosem počítačového viru; 
c)   v souvislosti s jakýmkoliv narušením počítačové 

bezpečnosti, zejména neautorizovaným použitím nebo 
vstupem do počítačové sítě, systému, softwaru, hardwaru, 
dat či počítačových souborů, vyjma takového narušení 
počítačové bezpečnosti, které přímo vyplývá z vady 
poskytnuté odborné služby; 

d)  neoprávněným shromažďováním nebo použitím osobních 
údajů nebo dat, nedostatečným informováním o sběru 
či zatajením ztráty osobních údajů nebo dat;

e)  IT produktem, jehož podpora již není poskytována nebo 
který je v testovací fázi vývoje (např. „beta“ verze);

f)  IT produktem, který je součástí vzdušného dopravního 
prostředku nebo zařízení sloužícího pro řízení letového 
provozu;

g)   IT produktem, který byl užit k jinému účelu, než pro který 
byl vytvořen nebo upraven;

h)   IT produktem, který pojištěný získal od jiného subjektu 
neoprávněně nebo který neoprávněně upravil;

i)   IT produktem, který je součástí klíčových systémů 
finančních institucí, tj. všech druhů bank, družstevních 
záložen a jiných hypotečních, spořitelních nebo úvěrových 
institucí, pojišťoven, zajišťoven, investičních fondů, burz 
cenných papírů apod.;

j)  přerušením, omezením nebo kolísáním dodávek elektřiny, 
plynu, vody nebo tepla, vyjma takového přerušení, omezení 
nebo kolísání dodávek, které přímo vyplývá z vady 
poskytnuté odborné služby; 

k)  nedodržením smluvně dohodnutých nákladů.

Pojistitel dále neposkytne plnění za náklady na stažení 
IT produktu z trhu.

Pro účely pojištění dle tohoto odstavce se neuplatní výluky 
z pojištění uvedené v čl. 2 odst. 5) a čl. 21 odst. 2) písm. e).

ODDÍL IV – POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ZA ÚJMU 

Článek 23 
Pojištěná činnost a pojištěné osoby

▶  1) Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění 
odpovědnosti za újmu na právním předpisem stanovenou 
povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud byla způsobena 
jinému poskytováním zdravotních služeb v rozsahu oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb přiloženého k pojistné 
smlouvě či v rozsahu specifikovaném v pojistné smlouvě 
a při poskytnutí první pomoci i nad rámec jeho oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb (pro tento Oddíl dále jen 
„pojištěná činnost“) 
(též „pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních 
služeb za újmu“).
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▶  2) Pro účely pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních 
služeb za újmu se pojištěným rozumí:

 a)  poskytovatel zdravotních služeb uvedený v pojistné smlouvě,
 b)  zaměstnanec při výkonu práce v rámci pojištěné činnosti pro 

osobu uvedenou v písm. a),
 c)  osoba činná při výkonu pojištěné činnosti pro osobu 

uvedenou v písm. a) na základě smlouvy,
 d)  žák, student či stážista vykonávající praxi v rámci pojištěné 

činnosti u osoby uvedené v písm. a),
 e)  statutární orgán, člen statutárního orgánu, kontrolního 

orgánu, správní rady nebo prokurista právnické osoby 
uvedené v písm. a) při výkonu pojištěné činnosti pro tuto 
právnickou osobu,

 f)  v rámci pojištěné činnost dobrovolník při výkonu 
dobrovolnické služby pro potřeby osoby uvedené v písm. a) 
nebo osoba, která vykonává veřejně prospěšné práce ve 
prospěch osoby uvedené v písm. a).

Článek 24 
Specifické výluky z pojištění odpovědnosti poskytovatele 
zdravotních služeb za újmu 

▶  1) Pro účely pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních 
služeb za újmu se neuplatní výluky z pojištění uvedené v čl. 2 
odst. 1) písm. j) a v čl. 2 odst. 1) písm. f).

▶  2) Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb 
za újmu dle tohoto Oddílu se dále nevztahuje na povinnost 
pojištěného nahradit újmu způsobenou:

 a)   poskytováním zdravotních služeb, pro které pojištěný nemá 
oprávnění ve smyslu příslušných právních předpisů; tato 
výluka se však neuplatní, pokud byla újma způsobena při 
poskytování první pomoci pojištěným;

 b)  zářením všeho druhu, nedošlo-li k náhlé a nahodilé poruše 
přístroje sloužícího k vyšetřování nebo léčení;

 c)   výkonem plastické nebo kosmetické chirurgie pouze pro 
estetické účely;

 d)  činností krevní banky;
 e)  lékařským a biologickým výzkumem včetně klinického 

hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků;
 f)  při ověřování nových postupů použitím metody, která dosud 

nebyla v klinické praxi na živém člověku zavedena;
 g)  umělým přerušením těhotenství, jedná-li se o zdravotní 

výkon neposkytovaný na základě zdravotního pojištění,  
tzn. výkon za přímou finanční úhradu;

 h)   porušením povinnosti mlčenlivosti; 
 i)  v souvislosti s činností, při které právní předpis ukládá 

povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (újmu),  
s výjimkou pojištěné činnosti.

Část 3 – Závěrečná ustanovení
Článek 25 
Výklad pojmů

Pro účely pojištění sjednaného podle těchto zvláštních pojistných 
podmínek platí tento výklad pojmů:

▶   1) Čistou finanční škodou se rozumí újma na jmění, kterou 
je možno vyjádřit v penězích a která vznikla jinak, než jako:

 a)  škoda způsobená na věci jejím poškozením, zničením nebo 
ztrátou,

 b)  následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy 
na životě či zdraví člověka nebo na věci.

▶   2) Dokumentací se rozumí písemnosti, plány, obchodní knihy 
a obdobná dokumentace, kartotéky, výkresy, posudky, certifikáty 
v písemné podobě a nosiče záznamů. Za dokumentaci 
se nepovažují data uložená na nosiči záznamů a cenné papíry.

▶   3) IT produktem se rozumí počítačový software nebo firmware 
včetně jejich návrhu, vývoje, výroby, distribuce, licencování, 
prodeje, instalace, oprav nebo údržby.

▶   4) Jednáním ve shodě se rozumí jednání dvou nebo více 
osob nakládajících hlasovacími právy za účelem ovlivnění, 
ovládání nebo jednotného řízení obchodní korporace. Osobami 
jednajícími ve shodě jsou fyzické a právnické osoby, o kterých 
to stanoví příslušný právní předpis (např. ovládající osoba  
a jí ovládané osoby, vlivné a ovlivněné osoby, osoby blízké podle 
občanského zákoníku, osoby, které uzavřely dohodu o výkonu 
hlasovacích práv).

▶   5) Kybernetické nebezpečí: 
Újmou způsobenou kybernetickým nebezpečím se rozumí újma 
způsobená:

 a)  jakoukoliv poruchou nebo selháním internetu, vnitřní, 
soukromé nebo jiné počítačové sítě, internetového připojení 
či webové stránky, 

 b)  jakýmikoli daty nebo jinými informacemi umístěnými 
na internetové stránce nebo podobném zařízení,

 c)  v souvislosti s jakýmkoliv počítačovým virem nebo jiným 
škodlivým kódem,

 d)  v souvislosti s jakýmkoliv narušením počítačové 
bezpečnosti, zejména neautorizovaným použitím nebo 
vstupem do počítačové sítě, systému, softwaru, hardwaru 
či dat, poškozením, zničením, ztrátou, ztrátou možnosti 
využívání, omezením funkčnosti či selháním počítačové sítě, 
systému, softwaru či dat.

▶   6) Motorovým vozidlem se rozumí nekolejové vozidlo 
poháněné vlastním motorem – včetně motorových vozidel 
sloužících jako pracovní stroje (např. bagr, autojeřáb, rolba, 
pásový nebo kolový finišer), trolejbusů, elektrovozidel, sanitek, 
motorových invalidních vozíků, vozítek segway, motorových 
koloběžek apod. – bez ohledu na to, jestli je takové vozidlo 
určeno k provozu na pozemních komunikacích a jestli mu 
byla přidělena registrační značka (státní poznávací značka). 
Elektrokolo nebo elektrická jednokolka se nepovažují  
za motorové vozidlo.

▶   7) Objednanou činností se rozumí zejména zpracování, 
oprava, úprava, prodej, úschova, uskladnění nebo poskytnutí 
odborné pomoci. Objednanou činností se nerozumí přeprava 
motorových vozidel, pokud není realizována jako součást 
objednané činnosti na převzatých motorových vozidlech 
(např. při odtahu převzatých motorových vozidel do opravny 
pojištěným opravcem).

▶   8) Odbornou službou se rozumí služby architektů, projektantů, 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, advokátů, notářů, 
pojišťovacích zprostředkovatelů, patentových zástupců, 
soudních exekutorů, insolvenčních správců, auditorů, daňových 
a účetních poradců, likvidátorů, samostatných likvidátorů 
pojistných událostí, dražebníků a znalců; dále služby osob, 
které vykonávají nebo provozují tyto činnosti: projektová, 
konstrukční, návrhářská, grafická, vyměřovací či zaměřovací, 
výzkumná, zkušební, analytická, testovací, kontrolní, dozorová, 
revizní, informační, poradenská, konzultační, účetní, plánovací, 
zprostředkovatelská, tlumočnická či překladatelská činnost, 
poskytování software, poradenství v oblasti informačních 
technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti 
a webové portály; dále jakákoli duševní tvůrčí činnost nebo 
činnost spočívající v zastupování, oceňování majetku, správě 
majetku (včetně finančních hodnot), vymáhání pohledávek 
a obdobné činnosti. 

▶   9) Osobami tvořícími koncern se rozumí osoby podrobené 
jednotnému řízení (řízená osoba) jinou osobou nebo osobami 
(řídicí osoba).
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▶   10) Osobami žijícími ve společné domácnosti se rozumí 
fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady 
na své potřeby.

▶   11) Počítačovým virem se rozumí takové instrukce, pokyny  
či kódy, včetně jejich souborů, které napadají, poškozují či jinak 
zneužívají počítačové nebo obdobné systémy (např. operační 
systémy mobilních zařízení, internet věcí) nebo sítě jakékoli 
povahy.

▶   12) Poddolováním se rozumí důsledky lidské činnosti 
spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů 
a obdobných podzemních staveb.

▶   13) Právnickou osobou, se kterou je pojištěný majetkově 
propojen, se rozumí:

 a)  právnická osoba, ve které má pojištěný větší než 50% 
majetkovou účast,

 b)  právnická osoba, která má v pojištěném větší než 50% 
majetkovou účast,

 c)  právnická osoba, ve které má větší než 50% majetkovou 
účast subjekt, který má větší než 50% majetkovou účast 
zároveň v pojištěném.

▶   14) Předáním vykonané práce je předání výsledků vykonané 
práce po jejím provedení objednateli, zákazníkovi nebo jiné 
osobě oprávněné k jejich převzetí.

▶   15) Působení jaderné energie: 
Újmou způsobenou v důsledku působení jaderné energie 
se rozumí újma způsobená:

 a)  z ionizujícího záření nebo kontaminacemi radioaktivitou 
z jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo 
ze spalování jaderného paliva,

 b)  z radioaktivních, toxických nebo jinak riskantních anebo 
kontaminujících vlastností nukleárního zařízení, reaktoru 
nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,

 c)  z působení zbraně využívající atomové nebo nukleární 
štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní 
síly nebo materiály.

▶   16) Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu 
směrem do středu země v důsledku působení přírodních 
sil nebo lidské činnosti. Sesedáním se dále rozumí pokles 
rovinatého terénu nebo změny základových poměrů nemovitých 
věcí, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez 
porušení rovnováhy svahu.

▶   17) Sesouváním půdy se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh 
svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil 
nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu.

▶   18) Společníkem se rozumí společník obchodní společnosti, 
který je zapsán v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku.

▶   19) Toxickým odpadem se rozumí toxický odpad ve smyslu 
příslušných právních předpisů.

▶   20) Užíváním se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své 
dispozici a může využívat její užitné vlastnosti, a to i formou 
braní jejích plodů a užitků (požívání věci). 

▶   21) Vadou vykonané práce se rozumí stav, kdy výsledek 
vykonané práce nevykazuje stanovené, avizované nebo 
dohodnuté vlastnosti; v ostatních případech vlastnosti, které 
lze od výsledku vykonané práce rozumně očekávat se zřetelem 
ke všem okolnostem, jakož i s přihlédnutím k době, kdy byl 
výsledek vykonané práce předán. 

▶   22) Vadou výrobku (vadným výrobkem) se rozumí stav,  
kdy výrobek nevykazuje stanovené, avizované nebo dohodnuté 

vlastnosti; v ostatních případech vlastnosti, které lze od něj 
rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, zejména 
k předpokládanému účelu, jemuž má výrobek sloužit, jakož 
i s přihlédnutím k době, kdy byl výrobek uveden na trh.

▶   23) Věcí se rozumí věc hmotná. Ujednání vztahující se na věci 
se použijí obdobně i na zvíře, a to v rozsahu, ve kterém 
to neodporuje jeho povaze.

▶   24) Věcí umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty 
se rozumí:

 a)  věci umělecké hodnoty (obrazy, grafická a sochařská díla, 
výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, 
gobelíny apod.), jejichž hodnota není dána pouze výrobními 
náklady, ale i uměleckou kvalitou a autorstvím díla,

 b)  věci historické hodnoty, tj. věci, jejichž hodnota je dána 
vztahem k historii, historické osobě či události apod.,

 c)  starožitnosti, tj. věci zpravidla starší než 50 let, které mají 
taktéž uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu,

 d)  sbírky.

▶   25) Výrobkem se rozumí movitá věc, která byla vyrobena, 
vytěžena, vypěstována nebo jinak získána a je určena k uvedení 
na trh za účelem prodeje, nájmu nebo jiného použití, bez ohledu 
na stupeň jejího zpracování, a to i tehdy, je-li součástí nebo 
příslušenstvím jiné movité nebo nemovité věci. Za výrobek 
se považuje také ovladatelná přírodní síla, která je určena 
k uvedení na trh, například elektřina. Za součást výrobku  
se považuje také nahraný základní software nebo operační 
systém (vč. základních dat), který dodal pojištěný společně  
s výrobkem.

▶   26) Vzdušným dopravním prostředkem se rozumí letadlo, 
horkovzdušný balón, vzducholoď nebo jiné zařízení schopné 
vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které 
nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu, včetně bezpilotních 
systémů.

▶   27) 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 újmu způsobenou znečištěním 
životního prostředí se považuje i následná újma, která vznikla 
v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí 
(např. úhyn ryb a jiných zvířat v důsledku kontaminace 
vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy). 
Kontaminací se rozumí jakékoli zamoření, znečištění či jiné 
zhoršení jakosti, bonity, kvality jednotlivých složek životního 
prostředí. 

 




