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Pojistná smlouva č. 7720599703 
Úsek pojištění hospodářských rizik 
 

Pojištění odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a příspěvkových organizací 
Zlínského kraje 

 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika  
IČ: 47116617                       DIČ: CZ47116617  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen „pojistitel“) 
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami. 
Pracoviště: Agentura Jižní  Morava, Nádražní 14, Brno, PSČ 602 00 
Korespondenční adresa: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura Jižní Morava,  
Osvoboditelů 5301, Zlín, PSČ 760 01, tel: 577696401, e-mail: jsik@koop.cz 
 

a 
 

Zlínský kraj  
se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, 761 90, Česká republika 
IČ: 70891320                       DIČ: CZ70891320 
804 – kraj, právnická osoba, zřízená ústavním zákonem č.347/1997 Sb. (ve znění platných předpisů) 
(dále jen „pojistník“). 
 
Zastoupený: MVDr. Stanislav Mišák, hejtman 
 
Korespondenční adresa „pojistníka“ je totožná s korespondenční adresou „pojišťovacího makléře“. 
 
uzavírají  
 
ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě  v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s 
pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek. 
 
Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře:  
 

RENOMIA, a.s.  
se sídlem Holandská 874/8, 639 00, Brno, Česká republika 
IČ: 48391301 
(dále jen „pojišťovací makléř“) 
 
Korespondenční adresa poj. makléře: RENOMIA, a.s., Wilsonova 217/7, 75002 Přerov, Česká republika. 

 

  

bednarikova
Textový rámeček



  Strana 2 (celkem 14) 

1.     Pojištěný, Pojistník 

1.1    Pojistník a Pojištěný 

          Zlínský kraj                               
            Třída Tomáše Bati 21 
            PSČ 761 90 Zlín 
            IČ: 70891320 
 
                Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným a ve       

prospěch dalších pojištěných, není-li dále uvedeno jinak:   

1.2     Další pojištěné organizace 

            Příspěvkové organizace, které byly zřízené Zlínským krajem nebo, které byly na Zlínský kraj                  
převedeny zvláštním zákonem a to v plném rozsahu této pojistné smlouvy. 

1.3     Další ustanovení 

1.3.1    Předmět činnosti pojištěného (pojištěných) 

            Zlínský kraj: předmět činnosti tohoto pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je 804 – kraj, 
právnická osoba, zřízená ústavním zákonem č.347/1997 Sb. (ve znění platných předpisů).                                            
Příspěvkové organizace Zlínského kraje: předmět činnosti pojištěných je vykonávaný na základě 
příslušných právních předpisů o jejich zřízení a dalších příslušných souvisejících právních předpisů (ve 
znění platných předpisů) a dále případně na základě platných zřizovacích listin, výpisů z obchodního 
rejstříku a živnostenských oprávnění (nebo jiných oprávnění k činnosti pojištěných). 

1.3.2   Všeobecné pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky a dodatkové pojistné podmínky 

           K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a                
odpovědnosti (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen ZPP), Dodatkové pojistné podmínky 
(dále jen DPP) a dále smluvní ujednání uvedené v této pojistné smlouvě  

  Všeobecné pojistné podmínky  
  VPP P - 100/09 - pro pojištění majetku a odpovědnosti. 

        
 Zvláštní pojistné podmínky 

  ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu                                                                                           
 Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického                           
 zařízení za škodu DPP P - 510/05 
  
 Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik DPP P - 520/05 
 Odpovědnost za škodu 
 DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - Základní rozsah pojištění 
 DODP3  - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění 
 DODP4  - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění 
 DODP5 -  Náklady zdravotní pojišťovny - Rozšíření rozsahu pojištění 
 DODP6  - Křížová odpovědnost - Rozšíření rozsahu pojištění 
 DODP7 - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku - Základní rozsah pojištění 
 DODP8 -  Regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění 

          Zvláštní doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody - rozšíření rozsahu  
          pojištění  
           



  Strana 3 (celkem 14) 

           Zvláštní doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Znečištění životního prostředí - rozšíření   
           rozsahu pojištění 

 Obecné 
 DOB1 - Elektronická rizika – Výluka 
 DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy 

 

2.  Škodové pojištění odpovědnosti za škodu 

 Pojištění se řídí touto pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP P-100/09),    
Zvláštními pojistnými podmínkami (ZPP P-600/05) a Dodatkovými pojistnými podmínkami DPP P-510/05 a 
DPP P-520/05 (DODP1, DODP3, DODP4, DODP5, DODP6, DODP7, DODP8, zvláštní doložkou pro pojištění 
odpovědnosti za škodu - Znečištění životního prostředí – rozšíření rozsahu pojištění a zvláštní doložkou pro 
pojištění odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody - rozšíření rozsahu pojištění, DOB1 a DOB3), které jsou 
nedílnou součástí pojistné smlouvy, není-li dále v této pojistné smlouvě uvedeno jinak. 

2.1  Předmět pojištění 

Pojištěný předmět činnosti. 
Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu 
(subjektivní a objektivní) vzniklou jinému v souvislosti s činností vyplývající dle platných zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a dalších činností uvedených v pojistné smlouvě nebo vztahem pojištěného 
(viz. pojištění v bodech 1.1 a 1.2 této pojistné smlouvy), který je uveden v pojistné smlouvě. Pojištěný 
vykonává činnosti na základě Zřizovacích listin a Živnostenských listů. 

Ujednává se, že pojistitel nebude uplatňovat přechod práv, která by na ni případně přešla ve smyslu 
ustanovení § 33 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a změně souvisejících zákonů, v platném 
znění, proti hejtmanovi nebo členům zastupitelstva a rady kraje v souvislosti se škodou vzniklou při 
výkonu veřejné funkce těmito osobami a to pouze za podmínky, že k tomu dá pojistník nebo pojištěný 
souhlas. 

2.2  Pojistná nebezpečí, pojistné částky 

2.2.1  Základní pojištění odpovědnost za škodu 

Toto pojištění je upraveno VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05, doložkou DODP1 - Pojištění obecné 
odpovědnosti za škodu - Základní rozsah pojištění a následujícími smluvními ujednáními. 
 

Včetně pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného 
užívání nemovitosti. 

Limit plnění: 30 000 000 Kč  

2.2.2  Doplňková pojištění k bodu 2.2.1. 

a) Toto pojištění je upraveno VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05, doložkou DODP1 - Pojištění obecné 
odpovědnosti za škodu - Základní rozsah pojištění a následujícími smluvními ujednáními. 

Pojištění odpovědnosti za škodu jinou, než je škoda na zdraví a životě, škoda na věci nebo jiná 
majetková škoda, včetně škody na zisku (ušlý zisk). Pojištění se vztahuje na škody vyplývající ze 
škody na zdraví nebo škody na věci. 

      Sublimit plnění:       10 000 000  Kč (limit plnění s možností připojištění). 
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b) Toto pojištění je upraveno VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05, DODP7 - Pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou vadou výrobku - Základní rozsah pojištění a následujícími smluvními 
ujednáními. 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a za škodu způsobenou vadou 
vykonané práce, která se projeví po jejím předání. 

      Sublimit plnění:       10 000 000 Kč (limit plnění s možností připojištění). 

 

c) Toto pojištění je upraveno VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05, Zvláštní doložkou pro pojištění 
odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody - rozšíření rozsahu pojištění a následujícími  

                  smluvními ujednáními. 

Pojištění odpovědnosti za škodu jinou, než je škoda na zdraví a životě, škoda na věci nebo jiná 
majetková škoda, včetně škody na zisku (ušlý zisk), kde příčina není ve škodě na majetku či zdraví 
(čistá finanční škoda). 

      Sublimit plnění:      10 000 000 Kč (limit plnění s možností připojištění). 

 

d) Toto pojištění je upraveno VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05, doložkou DODP3  - Cizí věci převzaté - 
Rozšíření rozsahu pojištění a DODP4  - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění a 
následujícími smluvními ujednáními. 

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené na věcech, které pojištěný převzal za účelem 
provedení objednané činnosti nebo je užívá na základě právního důvodu. 

Sublimit plnění:      10 000 000 Kč (limit plnění s možností připojištění). 

 

e) Toto pojištění je upraveno VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05, doložkami DODP5 -  Náklady zdravotní 
pojišťovny - Rozšíření rozsahu pojištění a DODP8 -  Regresy dávek nemocenského pojištění - 
Rozšíření rozsahu pojištění a následujícími smluvními ujednáními. 

Pojištění odpovědnosti za škody, vzniklé zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na zdravotní 
péči v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (mimo škody, které jsou kryty 
zákonným pojištěním zaměstnanců). 

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní 
pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného, zastupitelů, členů rady, 
hejtmana a náměstků hejtmana v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. 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 zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za 
předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc 
z povolání. 

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem 
nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného 
soudem nebo správním úřadem. 

                  Sublimit plnění:      10 000 000 Kč (limit plnění s možností připojištění).   

 

f) Toto pojištění je upraveno VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05, doložkou DODP1 - Pojištění obecné 
odpovědnosti za škodu - Základní rozsah pojištění a následujícími smluvními ujednáními. 

                  Pojištění odpovědnosti za škody, vzniklé zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na  

                   zdravotní péči v případě úrazu třetích osob 

      Sublimit plnění:       5 000 000 Kč (limit plnění s možností připojištění).  
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g)    Toto pojištění je upraveno VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05 a následujícími  
                   smluvními ujednáními. 

Pojištění se dále sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za 
škodu vzniklou jinému při výkonu státní správy, který byl na něj přenesen zákonem, jakož i za 
škodu vzniklou jinému při výkonu veřejné správy v samostatné působnosti (svěřené mu zákonem), 
pokud pojištěný odpovídá za škodu nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním 
postupem. Rozsah a podmínky odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou při výkonu 
veřejné moci jsou dány zejména zákonem         č. 82/1998 Sb., v platném znění. Pojištění se 
vztahuje i na škody způsobené zásahem úřední moci v rozsahu, jakém pojištěný za tuto škodu 
odpovídá dle platných a účinných právních předpisů. 

      Sublimit plnění:        1 000 000 Kč (limit plnění s možností připojištění). 

 
             h)  Toto pojištění je upraveno VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05, doložkou DODP1 - Pojištění                                                 
                  obecné odpovědnosti za škodu - Základní rozsah pojištění a následujícími smluvními                    
                  ujednáními. 

Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech vnesených či odložených – za věci zaměstnanců, 
návštěvníků, žáků, studentů, klientů apod. 

      Sublimit plnění:     1 000 000 Kč (limit plnění s možností připojištění).   

 

   i)   Toto pojištění je upraveno VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05 a následujícími  
                  smluvními ujednáními. 

                  Pojištění nemajetkové újmy při činnosti pojištěného (ochrana osobnosti) 

Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na nemajetkové újmy, které řeší Občanský zákoník a následně 
upravené právo na ochranu osobnosti jako všeobecné osobnostní právo fyzické osoby.  

Pojištění - odchylně od čl. IV. odst. (3) písm. d) a nad rámec čl. I. odst. (2) písm. a) bodu i) až iii) ZPP 
P - 600/05 vztahující se též na povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové 
újmy uloženou pravomocným rozhodnutím soudu podle § 13 odst. 2, 3 občanského zákoníku z 
důvodu neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti podle § 11 a násl. 
občanského zákoníku, k němuž došlo v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, na které 
se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu sjednané touto pojistnou smlouvou. 

Nárok na peněžitou náhradu nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na 
ochranu osobnosti se pro účely tohoto pojištění posuzuje obdobně jako nárok na náhradu škody a 
platí pro něj přiměřeně příslušná ustanovení pojistných podmínek vztahující se k pojištění 
odpovědnosti za škodu sjednanému touto pojistnou smlouvou.  

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení této pojistné 
smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu sjednanému 
touto pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost k peněžité náhradě 
nemajetkové újmy způsobené: 

a) urážkou, pomluvou, 

b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním, 

c) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. 

                  Sublimit plnění:    1 000 000 Kč (limit plnění s možností připojištění).   
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j) Toto pojištění je upraveno VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05 a následujícími smluvními ujednáními. 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Pojištění se nevztahuje na 
odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z 
povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále se 
pojištění nevztahuje na škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném 
motoristickém závodu nebo soutěži. 

      Sublimitem plnění:   2 000 000 Kč (limit plnění s možností připojištění).   

 

k)  Toto pojištění je upraveno VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05, zvláštní doložkou pro pojištění 
odpovědnosti za škodu - Znečištění životního prostředí - rozšíření  rozsahu pojištění a 
následujícími smluvními ujednáními. 

       Pojištění na odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném. 

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v případě škody na životním prostředí je, že 
v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této 
škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, 
částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na 
životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v této pojistné smlouvě a na 
území vymezeném v této pojistné smlouvě. 

Pojistitel poskytne plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých 
v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, 
výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečné chemické látky nebo přípravku ve smyslu zákona č. 
356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ke 
kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného 
plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody na zdraví nebo majetku 
fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Za právnickou osobu se pro účely 
tohoto pojištění nepovažuje stát. 

Jiné náklady (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o 
náhradě škodě, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním 
nároku na náhradu škody) uhradí pojistitel maximálně do výše sublimitu plnění sjednaného v této 
pojistné smlouvě pro tuto doložku. 

Pojištění v rozsahu tohoto bodu se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu: 

 vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či 
mimo ně, 

 vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření, 

 vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření, 

 způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost, 

 vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo                             
běžným vlivem provozu na okolí, 

 vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, 
pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známé pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo 
kompetentním řídícím pracovníkům před vznikem škodné události. Za špatný technický stav 
se nepovažuje standardní opotřebení odpovídající době užívání předmětu či zařízení, a to za 
předpokladu běžné a pravidelné údržby.  

 vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu 
oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známé pojištěnému, 
statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem 
škodné události, 
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 jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší 
stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval, 

 jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné 
pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu, bude se toto pojištění vztahovat na 
tuto škodu pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného 
pojištění. 

Povinnost oznámit pojistiteli, že nastala škodná událost, je nutno splnit nejpozději do 35 dnů od 
jejího vzniku. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce (právo pojistitele plnění 
ze smlouvy odmítnout). 
Pojištěný je dále povinen dohodnout se s pojistitelem poté, co nastala škodná událost, na osobě 
experta, který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a 
k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak neučiní a ustanoví si experta bez 
souhlasu pojistitele, neuhradí pojistitel náklady na tohoto experta. 
Pojištění se také vztahuje na škody způsobené dle zákona 167/2008 Sb. o předcházení ekologické 
újmy. 

Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává se sublimitem plnění ve výši 2 000 000 Kč (limit plnění 
s možností připojištění).  

2.2.3  Pojištění profesní odpovědnosti za škodu zdravotního zařízení 

Toto pojištění je upraveno VPP P - 100/09, ZPP P - 510/05 a následujícími smluvními ujednáními. 
 
Pojištění se vztahuje pouze na tyto pojištěné subjekty: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, 
příspěvková organizace; Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
příspěvková organizace; Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace 
 

Limit plnění:   3 000 000  Kč (limit plnění s možností připojištění). 

            

          a) Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou neoprávněným zásahem do práva                         

             na ochranu osobnosti 
Odchylně od čl. VIII. odst. (3) písm. d) a nad rámec bodu i) až iii) čl. I. odst. (2) písm. a) DPP P -
 510/05 se pojištění vztahuje i na peněžitou náhradu nemajetkové újmy způsobené fyzické osobě 
neoprávněným zásahem do jejího práva na ochranu osobnosti ve smyslu ve smyslu § 11 a násl. 
občanského zákoníku v souvislosti s poskytováním zdravotní péče uvedené v pojistné smlouvě, je-
li pojištěný povinen k její úhradě na základě pravomocného soudního rozhodnutí dle § 13 odst. 2, 3 
občanského zákoníku. 
Pro účely tohoto dodatkového pojištění se: 

a) za škodu považuje nemajetková újma způsobená fyzické osobě neoprávněným zásahem do jejího 
práva na ochranu osobnosti vyjádřená v penězích ve smyslu § 13 odst. 2 občanského zákoníku, 

b) za odpovědnost (za škodu) považuje povinnost k náhradě (nemajetkové újmy způsobené fyzické 
osobě neoprávněným zásahem do jejího práva na ochranu osobnosti vyjádřené v penězích ve 
smyslu § 13 odst. 2 občanského zákoníku). 
Mimo výluk a omezení pojistného plnění uvedených ve VPP P - 100/09 a DPP P - 510/05 se toto 
dodatkové pojištění dále nevztahuje na povinnost k náhradě nemajetkové újmy způsobené 
fyzické osobě neoprávněným zásahem do jejího práva na ochranu osobnosti vyjádřené v penězích 
ve smyslu § 13 odst. 2 občanského zákoníku, jestliže byla způsobena: 

 
a) urážkou, pomluvou, 
b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním, 
c) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. 

Sublimit plnění:  1 000 000  Kč (limit plnění s možností připojištění). 
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2.3  Spoluúčast 

Spoluúčast pro pojistná nebezpečí dle bodu 2.2.1 a 2.2.2 činí 1 000 Kč, kromě pojištění odpovědnosti 
za škodu na věcech, zdraví a životě žáků, studentů, kdy se spoluúčast nesjednává. 
Spoluúčast pro pojistná nebezpečí dle bodu 2.2.3 činí 20 000 Kč 

2.4  Limity plnění 

Případné limity plnění jsou uvedeny v jednotlivých odstavcích bodu 2.2.   
Pojistitel uhradí škodu z jedné pojistné události maximálně do výše limitu uvedeného v bodě 2.2. Na 
úhradu všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku poskytne pojistitel 
pojistné plnění do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění uvedeného v bodě 2.2. 

2.5  Zvláštní ujednání  

a) Pojištění se vztahuje i na škody způsobené zásahem úřední moci v rozsahu, jakém pojištěný za 
tuto škodu odpovídá dle platných a účinných právních předpisů.  

b) Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním 
sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 s limitem plnění 10 000 000 Kč. 

c) Pojištění se vztahuje i na případy, kdy stát nahradil škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím 
nebo nesprávným úředním postupem Zlínského kraje při výkonu státní správy (přenesené 
působnosti) a požaduje regresní úhradu na Zlínském kraji, pokud škodu způsobil. Pojištění se 
vztahuje také na odpovědnost Zlínského kraje za škodu způsobenou při výkonu jeho samostatné 
působnosti nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.   

d) Pojištění se vztahuje na škody způsobené působením teploty, unikajících látek, vlhkosti a odpadů 
včetně pozvolně působících vlivů. 

e) Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou zavlečením nebo rozšířením 
nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin.  

f) Pojištění se vztahuje i na škody související s podáváním nápojů a stravy (např. škody na zdraví 
způsobené salmonelou apod.). 

g) Pojištění se vztahuje i na škodu vzniklou v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, jestliže 
za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu.  

h) V případě škod u souboru jízdních kol poskytne pojistitel plnění, budou-li pojištěné věci 
zabezpečeny následovně:  

Místem pojištění je místo určené nebo obvyklé k odkládání pojištěné věci. Ujednává se, že budou-li 
pojištěné věci uloženy i mimo uzavřený prostor mimo oplocené prostranství v době pojistné 
události, poskytne pojistitel plnění, budou-li prokazatelně uzamčeny lankovým nebo řetízkovým 
zámkem na zamykání jízdních kol k příslušenství budovy nebo ke stavebním součástem budovy, 
ke stojanům či jinak odolným konstrukcím takovým způsobem, aby ho nebylo možné odcizit, aniž 
pachatel překonal zámek nebo závažným způsobem rozrušil pevný konstrukční díl samotného 
předmětu. 

i) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na škody vzniklé při výkonu odborné praxe studujícího (žák, 
student apod.) a vyučujících (např. učitelů, mistrů apod.) u osob, se kterými mají školská zařízení 
uzavřeny smlouvy o výkonu odborné praxe. 

 

j) Pojištěným v rozsahu krytí této smlouvy je i žák, student pojištěné organizace a to po dobu studia 
u pojištěné organizace.  
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k)  Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu na movitých věcech 
svěřených nebo užívaných při praktickém a teoretickém vyučování, pokud došlo k jejich poškození 
či zničení. 

l) Pojištění se vztahuje na odpovědnost za finanční škodu vzniklou vlastníkovi pozemní komunikace, 
resp. vlastníkovi nemovitosti, tím, že po právu poskytl třetí osobě náhradu škody vzniklou závadou 
ve sjízdnosti nebo závadou ve schůdnosti pozemní komunikace, jejíž sjízdnost nebo schůdnost je 
povinen udržovat pojištěný. 

m) Ujednává se, že pojištění se vztahuje na škodní události, ke kterým došlo a jejichž příčina vznikla 
v době mezi sjednaným retroaktivním datem a datem ukončení pojištění. Retroaktivním datem je 
1.leden 2007: 

Odchylně od čl. II. odst. (2) ZPP P - 600/05 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění za 
předpokladu, který je uveden v čl. II. odst. (3) ZPP P - 600/05 s tím, že retroaktivním datem je 
1.1.2007.                                                                                                                                              Z pojištění profesní 
odpovědnosti je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, který je uveden v čl. 
III. odst. (2) DPP P - 510/05 s tím, že retroaktivním datem je 01.01.2007. 

n) Ujednává se i křížová odpovědnost mezi subjekty, které jsou majetkově propojeny Zlínský kraj a 
příspěvkové organizace – doložka DODP6  - Křížová odpovědnost - Rozšíření rozsahu pojištění 

 

3.  Ostatní ujednání 

1. Pro účely tohoto pojištění se za jinou osobu považují i osoby uvedené v této pojistné smlouvě.  

2. Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na: 

 odpovědnost za škodu, 

vzniklou pojištěnému subjektu, ve kterém má pojistník nebo pojištěný majetkovou účast. 

3. Ujednává se, že pokud pojistitel najme externí společnost za účelem zjišťování škod a přípravy 
dokumentace ke škodní události, vyžádá si předchozí souhlas pojistníka. Pokud pojistník souhlas 
neudělí, provede pojistitel šetření samostatně. 

4. Platby pojistného budou hrazeny na účet zplnomocněného makléře, neurčí–li pojistník jinak. 

5. Odměna pojišťovacího makléře ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.38/2004 Sb, o 
pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a změně 
živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech) 
bude hrazena pojistitelem. 

6. Pojistník je oprávněn kdykoliv změnit rozsah pojištění, pokud dojde ke změně vlastnických či 
jiných vztahů, resp. objektivních okolností, majících vliv na rozsah pojištění. V případě zvýšení 
rozsahu pojištění (včetně pojistných částek/limitů) je pojistitel povinen zahrnout dané navýšení do 
stávající pojistné smlouvy. Pojistitel je v souvislosti se zvýšením rozsahu pojištění (pojistných 
částek) povinen zachovat stávající výši pojistného, pokud nedojde ke zvýšení hodnoty pojištěných 
věcí (pojistných částek) v průběhu pojistného období o více než 15 %.  

7.  Pojistitel respektuje závazek na zaplacení smluvní pokuty v souladu s požadavkem pojistníka dle 
odst. 5.6. zadávací dokumentace. Za účelem právní jistoty a jednoznačnosti pojistitel doplňuje, že 
k prodlení s výplatou pojistného plnění dochází uplynutím lhůty v souladu se zákonem o pojistné 
smlouvě a zadávacími podmínkami. 

8.  Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné 
smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.  

9.  Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně 
seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému 
na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. 
zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.  
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10. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování 
jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

11. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje 
pojištěného, uvedené v pojistné smlouvě a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu odst. 3.) 
tohoto článku na základě plné moci od pojištěného. 

12. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací 
makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného 
touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za 
doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. 
VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany 
dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou 
doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za 
doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.  

13.  Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím 
zplnomocněného makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, 
prostřednictvím internetu, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu: 

 
            Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
            CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
            Centrální podatelna 
            Brněnská 634 
            664 42 MODŘICE 
            http://www.koop.cz/ 
            Tel.: 841 105 105 
            Email: podatelna@koop.cz 
            FAX.: 547 212 602, 547 212 561 
 

      V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný)    
      povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení  
      škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném   
      tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše. 

 

4.  Výklad pojmů 

Pojistným obdobím je doba 12 měsíců. 

Pojistný rok je doba 12 měsíců; první pojistný rok začíná dnem určeným v pojistné smlouvě jako 
počátek pojištění. 

Předmětem pojištění jsou jednotlivé věci movité a nemovité nebo jejich soubory. 

Pojistná hodnota je hodnota věci rozhodná pro stanovení pojistné částky. 

Pojistná částka je částka jako nejvyšší možná hranice plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné 
události, které nastaly v jednom pojistném roce.  

Hranice pojistného plnění se vztahuje na jednu pojistnou událost. 

 

Pojištění na první riziko je pojistná částka stanovená pojistníkem (pojištěným). Pojistitel tuto pojistnou 
částku akceptuje a nebude namítat podpojištění. 

Limit plnění je částka jako nejvyšší možná hranice plnění pojistitele při jedné pojistné události, za 
jednu a všechny pojistné události, které nastaly v jednom pojistném roce. 

http://www.koop.cz/
mailto:podatelna@koop.cz
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Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik 
povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. 

Škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na 
pojistné plnění.  

Pojištěním škodovým se rozumí pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné 
události. 

Za jednu pojistnou událost se považuje pojistná událost vzniklá z jedné a stejné příčiny.  

Spoluúčast je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se oprávněná osoba podílí na pojistném 
plnění. Spoluúčast je vyjádřena pevnou částkou v Kč (není-li ve smlouvě uvedeno jinak, není 
spoluúčast sjednána, tj. činí 0,- Kč). 

Cizí věci převzaté jsou věci, které pojištěný na základě písemné smlouvy převzal za účelem provedení 
objednané činnosti. 

Cizí věci užívané jsou věci, které pojištěný po právu užívá na základě smlouvy. 

Cizí věc, je věc, která je pojištěným nebo pojistníkem oprávněně užívaná na základě písemné smlouvy.  

 

5.      Místo pojištění 

            Pojistitel akceptuje pro sjednání pojistné smlouvy jako místo pojištění území Evropy, pokud   
            není v této pojistné smlouvě specifikováno jinak.  

 

6.     Makléřská doložka 

Vedením (řízením) a zpracováním pojistného zájmu pověřuje pojistník makléře RENOMIA, a.s., IČ: 
48391301, se sídlem Holandská 874/8, 639 00, Brno, Česká republika. Obchodní styk, který se bude 
týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře. 
Pouze zplnomocněný makléř je oprávněn přijímat rozhodnutí smluvních partnerů. Toto pověření je 
odvolatelné na základě rozhodnutí pojistníka. 

 

7.     Změna rozsahu pojištěni 

Ujednává se, že pojistník může kdykoliv dle svých pojistných potřeb změnit rozsah pojištění, pokud 
dojde ke změně vlastnických či jiných vztahů či důvodů majících vliv na rozsah pojištění, např. 
aktualizace pojistných částek pojištěného majetku. Případné nespotřebované pojistné pojistitel vrátí 
na účet pojistníka nejpozději do jednoho měsíce od ukončení pojištění daného pojištěného majetku či 
subjektu, nebude-li dohodnuto jinak. 
 

 
8.     Doba, na kterou se uzavírá pojistná smlouva (doba trvání    
         pojištění), pojistné období 

Pojistná smlouva se uzavírá na dobu pojištění od 1. 3. 2012, na dobu neurčitou. Pojistné období se 
sjednává v délce 12 měsíců.   

 

9.     Cena a platební podmínky 

           Výše pojistného je platná po celou dobu trvání pojištění. Změna výše pojistného v důsledku  
           vývoje cen pojištění je nepřípustná. 

 



  Strana 12 (celkem 14) 

Výše pojistného je překročitelné pouze při změně rozsahu pojistného krytí a změně objemu 
pojišťovaného majetku, resp. při zvýšení pojistné částky. 
 
Úhrada bude prováděna v české měně, vždy na základě ustanovení pojistné smlouvy vybraného 
uchazeče na účet makléře, neurčí-li pojistník jinak, v ročních (pololetních, čtvrtletních, měsíčních) 
splátkách splatných v daném pojistném období. Pojistitel nebude aplikovat při področních splátkách 
přirážku k pojistnému. 
 
Pojistitel může v průběhu doby trvání pojištění snížit pojistné sazby. 
 
Pojistník nebude poskytovat zálohy na pojistném. 

 

9.1.      Roční pojistné: 
 
9.1.1.  Škodové pojištění odpovědnosti za škodu 

     Pojistné  ............................................................................................................... .........3 394 000,- Kč 
 
Roční pojistné celkem ............................................................................................................... 3 394 000, - Kč 
 
Slevy (bonifikace) ................................. viz. čl.X této pojistné smlouvy, v prvním roce pojištění se neposkytuje 
 
Roční pojistné celkem po slevách a přirážkách ............................................................... 3 394 000,- Kč 

 
9.1.2. Pojistné je sjednáno jako běžné.  

    Pojistné za roční pojistné období bude ve všech pojistných rocích placeno čtvrtletně a je splatné  
    k datům a v částkách takto: 
 

                     Období                  Datum splatnosti                          Částka 
              Od                 Do  
             01.03.           30.06.               01.04.                                   848 500,- Kč 
             01.06.           31.08.               01.07.                                   848 500,- Kč 
             01.09.           30.11.               01.10.                                   848 500,- Kč 
             01.12.           28.02.               01.01.                                   848 500,- Kč 
 
9.1.3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře                     

     RENOMIA, a.s. u Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 5030018888 / 5500, konstantní symbol 3558,        
     konstantní symbol 3558, variabilní symbol: 7720599703. 

 
9.1.4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený  

     účet.  

 
10.  Výpověď pojistné smlouvy 

 
Odchylně se ujednává, že v případě výpovědi pojistné smlouvy ze strany pojistitele nebo pojistníka po 
pojistné události je výpovědní lhůta v délce 6 měsíců. V případě výpovědi před koncem pojistného 
období se ujednává, že výpověď musí být doručena nejpozději 6 měsíců před jeho koncem.    
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11.   Změny smluvních podmínek 

Veškeré změny a doplnění lze realizovat pouze formou písemných dodatků smlouvy, které budou 
vzestupně očíslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

12.   Sleva za příznivý škodní průběh 

Sjednává se poskytnutí bonifikace z předepsaného pojistného za uplynulé pojistné období (hodnocené 
období pojistného roku) za podmínky dosažení příznivého škodního průběhu za dále definovaných 
podmínek: 

 
Škodný průběh     Výše slevy 
 
0 % do 20 %             20 %   
více než 20 % do 30 %                           10 % 
více než 30 % do 50%                              5% 
 

Škodným průběhem se rozumí: 

Škodný průběh = (VPU + RBNS)/UP x 100 

VPU - vyplacená pojistná plnění z pojistných událostí vzniklých v hodnoceném pojistném období dle 
pojistné smlouvy 

RBNS - rezervy na nahlášené škody vzniklé v hodnoceném pojistném období dle pojistné smlouvy 

UP - uhrazené pojistné předepsané za hodnocené pojistné období dle pojistné smlouvy včetně 
dodatků 

Sleva bude zohledněna při stanovení ročního pojistného pro aktuální pojistné období (pojistný rok). 
V případě, že pojistník (pojištěný) po poskytnutí slevy nahlásí pojistiteli pojistnou událost, která by 
rušila nárok na poskytnutí slevy, anebo by měnila jeho výši, provede pojistitel formou dodatku 
k pojistné smlouvě revizi podmínek poskytnuté slevy včetně příslušné úpravy pojistného. 

Poskytnutí slevy za poslední pojistné období (hodnocené období pojistného roku) sjednané doby 
pojištění bude realizováno formou jednorázové výplaty (bonifikace) ve výši jejího nároku na účet 
pojistníka po vyhodnocení škodního průběhu za hodnocené období (pojistný rok) nejpozději do třech 
měsíců po ukončení doby pojištění. V případě, že pojistník (pojištěný) po výplatě („bonifikace“) nahlásí 
pojistiteli pojistnou událost, která by rušila nárok na její poskytnutí, a nebo by měnila jeho výši, vrátí 
pojistník přeplacenou částku „bonifikace“ na účet pojistitele nejpozději do tří měsíců od data, kdy je 
k tomu poprvé pojistitelem písemně vyzván. 
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13.   Počet stejnopisů, stran a příloh 

 
1. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si  

ponechá 2 stejnopisy a 1 stejnopis si ponechá pojišťovací makléř.  
 

2. Tato pojistná smlouva obsahuje 14 stran. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené 
v  odst. 1.3.2. „Všeobecné pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky a dodatkové pojistné 
podmínky“ této pojistné smlouvy. 

             
3.   Tato pojistná smlouva neobsahuje žádné přílohy, vyjma pojistných podmínek dle předchozího   

                  odstavce. 
 

 
Ve Zlíně dne 19.12.2011  
 
 
 
 
……………….……………………                                                   .………………………………….. 
            za pojistitele                                                                                 za pojistitele 
            Ing. Jan Šik                                                                              Ing. Blanka Mikšíková 
oddělení externího obchodu                                                        oddělení externího obchodu 
 
 
 
 
Ve Zlíně dne       
 
 
 
 
…………………………………….                
             za pojistníka                                        
    MVDr. Stanislav Mišák     
             hejtman                                                                                             

 
 
Pojistnou smlouvu vypracoval: Šik Jan tel. 577 696 401 
12-2011 
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DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY  
PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK 
 
Tyto dodatkové pojistné podmínky rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek. 
 
Doložka DOB1 - Elektronická rizika - Výluka 

Smluvní strany se dohodly, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, náklady, nároky a výdaje preventivní i 
jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:  

a) užíváním nebo zneužitím Internetu nebo podobného zařízení či služby, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě; 
b) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací; 
c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu; 
d) užíváním nebo zneužitím internetové adresy, internetové stránky nebo podobného zařízení či služby; 
e) jakýmikoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení; 
f) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, 

programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu (pokud taková škoda na předmětu pojištění není způsobena 
některým z následujících rizik: „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „vodovod“, „náraz“ a pokud předmět pojištění je proti 
takovému riziku v pojistné smlouvě pojištěn); 

g) fungováním nebo selháním Internetu nebo podobného zařízení či služby, či internetové adresy, internetové stránky nebo 
podobného zařízení (pokud taková škoda na předmětu pojištění není způsobena některým z  následujících rizik: „požár“, 
„povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „vodovod“, „náraz“ a pokud předmět pojištění je proti takovému riziku v  pojistné smlouvě 
pojištěn);  

h) ztrátou možnosti využívání nebo funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či 
počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně 
výpadku činnosti na straně pojištěného nebo 

i) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského 
práva, patentu apod.). 

Doložka DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy 

1. Aerodynamickým třeskem se rozumí hlukem doprovázená ničivá tlaková vlna vyvolaná letícím tělesem při překročení hranice 
rychlosti zvuku.  

2. Agregovaná pojistná částka je údaj, který vyjadřuje pojistnou hodnotu souboru pojišťovaných věcí.  
3. Celkovou pojistnou částku tvoří součet pojistných částek jednotlivých věcí. Celková pojistná částka je horní hranicí plnění pojistitele.  
4. Za cenné věci se považují drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené. 
5. Za cennosti se považují:  

a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,  
b) ceniny, tj. poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, 

stravenky apod.,  
c) vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry.  

6. Cizí věci převzaté jsou movité věci, které pojistník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě převzali při poskytování služby na 
základě smlouvy, objednávky nebo zakázkového listu. 

7. Data jsou informace zpracovatelné na elektronických zařízeních.  
8. Dodavatelem se rozumí jakýkoli dodavatel, výrobce, prodejce, zhotovitel nebo zpracovatel komponentů, zboží nebo surovin, a to 

jak specifikovaný či nespecifikovaný, který má vůči pojistníkovi (pojištěnému) závazky vyplývající ze sjednaného smluvního vztahu.  
9. Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla 

započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti 
s provozem vozidla v pohybu.  

10. Dopravní prostředek je motorové nebo nemotorové vozidlo určené k přepravě osob nebo materiálu.  
11. Dotační box je stavebně uzavřený prostor sloužící k nakládce a vykládce peněz z / do přepravního vozidla. Od dalších stavebně 

uzavřených a zabezpečených prostor sloužících k počítání a uložení peněz je stavebně oddělen dělící konstrukcí, ve které je zřízena 
jedna nebo více dotačních propustí sloužících pro příjem a výdej peněz. Průhledné i neprůhledné části této dělící konstrukce a 
dotační(ch) propusti(í) splňují odolnost třídy FB 4 (NS) podle normy ČSN EN 1522 (tzn. odolnost proti krátkým kulovým zbraním). 
Dveře každé dotační propusti jsou navzájem blokovány tak, že nemohou být otevřeny obojí současně, tzn. podmínkou pro otevření  
jedněch je uzavření druhých, aby nemohlo z prostoru dotačního boxu přes dotační propust dojít k přímému ohrožení střelnou 
zbraní. Pokud je součástí dotační propusti i přepážka např. pro příjem a výdej průvodní dokumentace musí být řešena tak, aby její 
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obsluha nemohla být z dotačního boxu přímo ohrožena střelnou zbraní. Prostor dotačního boxu musí být minimálně před 
dotačními propustmi monitorován průmyslovou TV (CCTV) s nepřetržitým digitálním záznamem s dobou archivace min. 7 dní.  

12. Elektronické zařízení je zařízení, které pro svou funkci využívá elektronické prvky.     
13. Expert je odborník na danou problematiku, oprávněný podle příslušného právního předpisu vydávat písemné posudky a stanoviska.  
14. Franšíza časová je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení 

přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.  
15. Franšíza integrální se od plnění neodečítá, do její výše se však pojistné plnění neposkytuje. Může být vyjádřena pevnou částkou, 

procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací. 
16. Franšíza odčetná (spoluúčast) se vždy odečítá od celkové výše pojistného plnění. Do její výše se pojistné plnění neposkytuje. 

Oprávněná osoba se franšízou odčetnou (spoluúčastí) podílí na pojistném plnění. Může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, 
časovým úsekem nebo jejich kombinací. 

17. Za kapalinu z vodovodních zařízení se považuje voda, topná, klimatizační a hasicí média.  
18. Kouř je směs plynných a v ní rozptýlených tuhých produktů hoření.  
19. Krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, se rozumí přivlastnění si 

pojištěné věci tak, že se jí pachatel zmocnil některým dále uvedeným způsobem:  
a) do místa, ve kterém byla věc uložena, se dostal tak, že jej prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému 

otevírání,  
b) v místě, ve kterém byla věc uložena, se prokazatelně skryl a po jeho uzamčení se věci zmocnil,  
c) místo, ve kterém byla věc uložena, otevřel klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží, při 

které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící klíč nebo obdobný prostředek před odcizením, nebo loupeží.  
20. Krupobitím se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.  
21. Limitem pojistného plnění se rozumí dohodnutá horní hranice plnění. Sjednat lze:  

a) maximální roční limit pojistného plnění pro všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném roce,  
b) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost.  

22. Loupeží se rozumí přivlastnění si věci tak, že pachatel použil proti pojistníkovi, pojištěnému uvedenému v pojistné smlouvě, jejich 
zaměstnanci nebo jiné osobě pověřené pojistníkem nebo pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě násilí nebo pohrůžky 
bezprostředního násilí.  

23. Mobilní elektronické zařízení je elektronické zařízení namontované ve vozidle a určené k měření geografických, fyzikálních nebo 
chemických parametrů v terénu.  

24. Motorovými vozidly jsou osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou státní poznávací nebo registrační značkou, jakož i 
návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou státní poznávací značkou nebo registrační značkou.  

25. Nádrž je zčásti otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu nejméně 200 l určený ke skladování tekutin nebo sypkých hmot.  
26. Za „náraz“ se považuje náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li 

součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc. 
27. Nárazem nebo zřícením letadla se rozumí dopad pilotovaného dopravního prostředku, jeho části nebo nákladu na pojištěnou věc.  
28. Následná škoda je škoda způsobená přerušením nebo omezením provozu z důvodu vzniku věcné škody.  
29. Za názorný model se považuje funkční i nefunkční model stroje nebo zařízení sloužící k výuce nebo demonstraci funkce. Výjimku 

tvoří názorné modely vyráběné sériově specializovaným výrobcem pro obecné použití ve školství a odborných kurzech.  
30. Neoprávněným užíváním cizí věci se rozumí neoprávněné zmocnění se pojištěné věci v úmyslu ji přechodně užívat.  
31. Neprodejný výstavní exponát je taková věc, která nenavazuje na běžný program výrobce, nebude jako taková dále prodávána a 

není servisně zajištěna.  
32. Neprodejný vzorek je takový výrobek nebo soubor výrobků, které nejsou ve srovnatelné podobě dostupné na trhu, takže není 

stanovena jejich cena.  
33. Neproporcionální vícenáklady jsou vícenáklady vznikající jednorázově při výpadku zařízení, které nepřetrvávají po celou dobu 

ručení (např. náklady na přizpůsobení programů náhradnímu zařízení, náklady na transport datových nosičů, náklady na instalaci 
náhradního zařízení).  

34. Nosiče dat jsou paměťová média na strojně zpracovatelné informace.  
35. Obranný prostředek je zařízení, které slouží k osobní ochraně pověřené osoby neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od 

útoku nebo paralyzovat (např. sprej, paralyzér).  
36. Odběratelem se rozumí jakýkoli odběratel, specifikovaný či nespecifikovaný, vůči němuž má pojistník (pojištěný) závazky 

vyplývající z písemně sjednaného smluvního vztahu.  
37. Za „odcizení“ se považuje: 

a) krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, 
b) loupež. 

38. Ochranným zařízením se rozumí zařízení sloužící k ochraně před škodlivým působením par, teplot, plynů, záření apod. na životní 
prostředí. Nahodilou poruchou ochranného zařízení se rozumí porucha způsobená takovou vnitřní závadou zařízení, jejímuž vzniku 
pojištěný nemohl zabránit.  

39. Oplocení je stavba sloužící k ohraničení daného prostoru. Jeho funkcí je bránit pohybu osob a věcí z daného prostoru ven a dovnitř 
nebo může mít pouze funkci okrasnou.  

40. Opotřebením se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci způsobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opotřebení ovlivňuje také 
ošetřování nebo udržování věci.  

41. Za ostatní stavby se považují objekty nemovitého charakteru, které se od budov odlišují mj. tím, že jsou zpravidla nezastřešené (např. 
oplocení, zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě, mosty).  

42. Podvodem se rozumí obohacení sebe nebo jiného ke škodě cizího majetku tím, že pachatel uvede někoho v omyl, zamlčí podstatné 
skutečnosti nebo něčího omylu využije.  
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43. Poslem se rozumí pojištění sjednané pro případ odcizení peněz nebo cenin, které přepravuje pojištěný nebo osoba jím pověřená, 
loupeží.  

44. Za „povodeň“ se považuje povodeň nebo záplava.  
45. Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje 

místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem 
odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod.  

46. Za „požár“ se považuje: 
a) požár a jeho průvodní jevy, 
b) výbuch, 
c) úder blesku, 
d) náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu. 

47. Požár je oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl 
pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí  a doutnání s omezeným přístupem 
vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo el. zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.  

48. Proporcionální vícenáklady jsou vícenáklady vznikající při výpadku zařízení, které přetrvávají po celou dobu ručení (např. nájemné za 
techniku či najaté prostory, zvláštní mzdové náklady za práci přesčas, o svátcích a za zvláštní personál).  

49. Prototyp je výrobek zhotovený pro ověření skutečné funkčnosti předpokládané projektem, který není určen k prodeji.  
50. Provozuschopný stav nastává tehdy, jakmile je po ukončení zkušebního provozu (je-li vyžadován) věc na místě pojištění připravena 

k zahájení provozu nebo se na místě pojištění již v provozu nachází.  
51. Přenosným elektronickým zařízením se rozumí takové zařízení, které je určeno převážně pro práci v terénu a je buď přenosné, nebo 

odnímatelně instalované ve vozidle. Za přenosné zařízení se nepovažují kalkulátory, diáře, mobilní telefony, pagery, kamery a 
fotoaparáty.  

52. Průvodními jevy požáru se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající při požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti 
požáru. 

53. Příslušenstvím stroje jsou pomocná zařízení, pomocné přístroje a prostředky se strojem pevně spojené, které jsou po technické 
stránce nezbytné pro činnost stroje podle jeho účelu. Za příslušenství stroje se nepovažují data. 

54. Příslušenstvím věci jsou věci, které patří vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby se s hlavní věcí trvale užívaly.  
55. Rekonstrukce dat je pro účely tohoto pojištění nový vstup dat ze záložních nosičů dat nebo nový vstup dat provedený manuálně z 

původních dokumentů.  
56. Za „sdružený živel“ se považuje „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „náraz“ a „vodovod“. 
57. Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.  
58. Za „sesuv“ se považuje sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, a je-li pojištěnou věcí 

budova, též tíha sněhu nebo námraza.  
59. Sesouváním nebo zřícením lavin se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.  
60. Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází 

působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského 
povrchu do centra země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles 
rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení 
rovnováhy svahu.  

61. Součástí věci je všechno, co k ní podle její povahy patří a nemůže být odděleno bez toho, aniž se tím věc znehodnotí.   
62. Strojní zařízení je souhrn několika vzájemně (technologicky a konstrukčně) spojených strojů a mechanismů určených na plnění 

předepsaných funkcí.  
63. Sublimitem pojistného plnění se rozumí horní hranice plnění v rámci sjednaného limitu pojistného plnění. 
64. Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným plněním a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v pojistné smlouvě 

vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.  
65. Škodou způsobenou vadně provedenou prací (duševní i manuální) se rozumí následek chyby nebo opomenutí, který se projevil po 

dokončení práce.  
66. Škody způsobené jadernými riziky jsou škody vzniklé:  

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

b) z radioaktivního, toxického, kontaminujícího nebo jiného působení jakéhokoli nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární 
montáže nebo nukleárního komponentu, 

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

67. Taveninou se stává jakákoli hmotná substance, která je při běžných teplotách v tuhém stavu a působením tepla přechází do stavu 
tekutého (např. sklo, kovy, litina, ocel, čedič).  

68. Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se 
považuje taková tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu 
nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.  

69. Úderem blesku se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na věci. Škoda vzniklá úderem 
blesku musí být zjistitelná podle viditelných destrukčních účinků na věci nebo na budově, v níž byla věc v době pojistné události 
uložena. Úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na 
tato vedení.  

70. Ukončením činnosti pojištěného se rozumí zánik jeho oprávnění k podnikatelské činnosti.  



DPP- P 520/05 

 

71. Uzavřená kabela nebo kufřík musí být opatřena minimálně jedním uzávěrem nebo zámkem a nesmí být zhotovena z látky, silonu 
a obdobných měkkých materiálů. 

72. Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojistník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě má movitou věc (nikoli nemovitou) po právu ve 
své moci a je oprávněn využívat její užitné vlastnosti.  

73. Za „vandalismus“se považuje úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci.  
74. Věcí sloužící provozu se rozumí hmotný majetek užívaný pojištěným k podnikatelské činnosti.  
75. Za „vichřici“ se považuje vichřice nebo krupobití. 
76. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se 

dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na věc.  
77. Za „vodovod“ se považuje kapalina unikající z vodovodního zařízení a médiem vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních hasicích 

zařízení.  
Je-li proti tomuto nebezpečí pojištěna budova, vzniká právo na plnění také za poškození nebo zničení: 
a) potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich, 
b) kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů, došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich. 

78. Vodovodním zařízením se rozumí:  
a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně připojených, 
b) rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených. 
Za vodovodní zařízení se nepovažují střešní žlaby a vnější dešťové svody. 

79. Výbavou se rozumí základní výbava dodávaná k danému typu stroje nebo věci výrobcem, jakož i výbava předepsaná právní normou. 
Za výbavu stroje se nepovažují data. 

80. Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké 
vyrovnání tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných 
zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.  

81. Výměnné nosiče dat jsou nosiče dat, které nejsou pevnou součástí zařízení výpočetní techniky, např. diskety, optické disky, výměnné 
disky, magnetooptické disky, magnetické pásky.  

82. Výrobkem se rozumí jakákoli movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování, 
včetně obalu a k ní poskytnutým návodům k použití, a to i tehdy, je-li součástí jiné movité nebo nemovité věci.  

83. Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.  
84. Zatajením věci se rozumí přivlastnění si věci, která se dostala do moci pachatele nálezem, omylem nebo jinak bez svolení pojistníka 

nebo pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě.  
85. Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní 

stupnice MSK - 64, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).  
86. Znečištěním životního prostředí se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, 

povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i 
následná škoda, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat 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.  

87. Znovuzřízením věci se rozumí dosažení stavu, v jakém se věc nacházela před pojistnou událostí. Za odpovídající náklad se považuje:  
a) u staveb částka, kterou je třeba obvykle vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném místě, včetně 

nákladů na zpracování projektové dokumentace, 
b) u movitých věcí částka, kterou je třeba vynaložit na obnovu věci nebo částka, kterou je třeba vynaložit na výrobu nové věci stejného 

druhu a kvality v daném místě; určující je ta částka, která je ze zjištěných částek nižší.  
88. Zpronevěrou se rozumí přivlastnění si svěřené pojištěné věci. 
89. Ztrátou věci se rozumí stav, kdy oprávněná osoba pozbyla nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat. 

Doložka DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - Základní rozsah pojištění 

Činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z předmětu podnikání pojištěného 
uvedeného v přiložené listině (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku, apod.). 
 
Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory 
činností živnosti volné, považují se u takového předmětu podnikání za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně 
uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, přiložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, 
považují se u takového předmětu podnikání za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny 
v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné 
evidenci ke dni sjednání pojištění. 
 
Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v  důsledku jeho 
zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na 
dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na 
plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou. 
Doložka DODP3 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění 

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal v souvislosti s činností nebo 
vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05 za účelem provedení objednané činnosti. 
Doložka DODP4 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění 
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Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá v  souvislosti s činností 
nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05, s výjimkou škody způsobené na užívaném motorovém vozidle. 
Doložka DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - Rozšíření rozsahu pojištění 

Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci 
pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v souvislosti s činností nebo vztahem 
pojištěného podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05. 
Doložka DODP6 - Křížová odpovědnost - Rozšíření rozsahu pojištění 

Odchylně od čl. IV. odst. (4) písm. c) ZPP P – 600/05 se pojištění vztahuje i na škodu, za kterou pojištěný odpovídá právnické osobě, se 
kterou je majetkově propojen. 
Doložka DODP7 - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku - Základní rozsah pojištění 

Ve smyslu čl. I. odst. (5) ZPP P - 600/05 se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku a za škodu 
způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání. 
 
Činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z předmětu podnikání pojištěného 
uvedeného v přiložené listině (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku, apod.), avšak pojistitel je povinen 
poskytnout pojistné plnění pouze za předpokladu, že pojištěný odpovídá za škodu způsobenou vadou výrobku a/nebo za škodu 
způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání. 
 
Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory 
činností živnosti volné, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě 
(včetně jejích příloh, přiložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u něj za předmět 
podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru 
nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění. 
 
Pojištění se vztahuje na všechny výrobky pojištěného, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak. 
 
Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho 
zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na 
dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na 
plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou. 
Doložka DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění 

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho 
zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na 
dávku nemocenského pojištění v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnance pojištěného v souvislosti s činností 
nebo vztahem pojištěného podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05. 
Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody - rozšíření rozsahu pojištění  

Nad rámec bodu i) až iii) čl. I. odst. (2) písm. a) ZPP P - 600/05 se pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu 
způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, (nikoli však pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou 
výrobku) vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za majetkovou škodu, která vznikla jinému jinak než 
jako škoda na zdraví, životě nebo věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou nebo škoda vyplývající z takové škody. 

Územní platnost tohoto pojištění je shodná s územní platností pojištění, která se dle pojistné smlouvy vztahuje na příslušné pojištění 
uvedené v prvním odstavci této doložky.  

Toto pojištění se však mimo výluk uvedených v pojistné smlouvě, jejích doložkách a VPP, ZPP a DPP vztahujících se k pojištění 
odpovědnosti za škodu, dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou: 

a) vadou výrobku, 

b) vadou poskytnuté odborné služby (zejména zprostředkovatelskou činností), 

c) znečištěním životního prostředí, 

d) nenáhlým, pozvolným, postupným nebo průběžným působením nebezpečných/odpadních látek, teploty, vlhkosti, hluku, pachu, 

dýmu, záření, otřesů nebo podobných imisí/emisí/vlivů na okolí, 

e) pojištěným v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby, 

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

g) zpronevěrou, 

h) v souvislosti s jakoukoli finanční/platební transakcí (včetně obchodování s cennými papíry či dražby cenných papírů), 

i) při chybném vedení vlastního účetnictví nebo provedením chybné platby v účetnictví pojištěného, 

j) na pohledávce pojištěného, 

k) výkonem funkce správce konkursní podstaty, insolvenčního správce nebo likvidátora, 

l) výkonem exekuční činnosti, 

m) nesplněním nebo prodlením se splněním smluvní povinnosti, 

n) nedodržením stanovené nebo deklarované či přislíbené doby stavby/výstavby nebo doby dodávky, nedodržením lhůt nebo 

termínů, mimo lhůt stanovených přímo právním předpisem, soudem nebo příslušným správním orgánem, 
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o) nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelem, 

p) nedodržením rozpočtu / předběžného odhadu / kalkulace, 

q) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu; pro účely tohoto pojištění se typovým projektem rozumí projekt, který je 

pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě, 

r) jakýmkoli porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a 

průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících), 

s) porušením povinnosti mlčenlivosti, 

t) jakoukoli činností související se zpracováním dat, službami databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizací, 

u) poskytováním softwaru nebo hardwaru, 

v) v souvislosti s výstavbou nebo údržbou přehrad, 

w) na podzemních sítích nebo zařízeních, pokud správnost zakreslení situace jednotlivých podzemních sítí nebo zařízení nebyla 

prokazatelně odsouhlasena jejich správci, 

x) 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, 

y) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která byla způsobena 

jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej 

nezpůsobí. 

V souladu s výše uvedeným se na toto pojištění vztahují všechny výluky a omezení pojistného plnění uvedené v pojistné smlouvě, jejích 
doložkách a VPP, ZPP a DPP vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu, pokud v pojistné smlouvě, její doložce nebo DPP není 
výslovně ujednáno jinak. 

Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání (např. dle doložky DODP6 - Křížová odpovědnost), s výjimkou výslovně v pojistné smlouvě 
ujednaného odchylného ujednání právě od tohoto ujednání této doložky, neuhradí pojistitel z tohoto pojištění škodu, za kterou 
pojištěný odpovídá subjektům uvedeným v čl. IV. odst. (4) písm. a) až c) ZPP P - 600/05. 
Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Znečištění životního prostředí - rozšíření rozsahu pojištění 
Odchylně od čl. IV. odst. (1) písm. s) ZPP P - 600/05 se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou znečištěním životního 
prostředí. 
Škodnou událostí se pro účely tohoto pojištění rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a 
prostorově ohraničená událost (skutečnost), vzniklá v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného specifikovanými pojistnou 
smlouvou, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. 
Nastalo-li následkem škodné události znečištění životního prostředí, poskytne pojistitel pojistné plnění pouze na úhradu přiměřených, 
účelně vynaložených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se začalo s opatřeními) na zamezení, odstranění a/nebo 
neutralizování jakéhokoliv úniku nebo šíření nebezpečné látky, ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události a ze kterého 
bezprostředně hrozí vznik škody na životě, zdraví nebo majetku fyzické nebo právnické osoby odlišné od pojištěného. 
Odchylně od čl. II. odst. (2) i (3) ZPP P - 600/05 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z tohoto pojištění za předpokladu, že 
jsou současně splněny následující podmínky: 

a) škodná událost nastala v době trvání pojištění, 
b) první projev první škody vzniklé ze škodné události nastal v době trvání pojištění, 
c) pojištěný zjistil, že došlo ke škodné události, do 168 hodin od jejího vzniku, 
d) první škoda způsobená znečištěním životního prostředí nastala do 72 hodin od vzniku škodné události, 
e) pojištěný oznámil pojistiteli neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od vzniku škodné události: 

- vynaložení nákladů na zamezení, odstranění a/nebo neutralizování jakéhokoliv úniku nebo šíření nebezpečné látky, 
ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události, nebo 

- nárok na náhradu škody uplatněný poškozeným proti pojištěnému, 
f) pojištěný uplatnil nárok na plnění vůči pojistiteli do 30 dnů po oznámení ve smyslu písm. e), nebude-li mezi pojistitelem a 

pojištěným dohodnuto jinak. 
Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění 
odpovědnosti za škodu se toto pojištění dále nevztahuje na odpovědnost za škodu 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, nebo způsobením 
ekologické újmy, 

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) na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších, 
d) nenáhlým, pozvolným nebo postupným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí (např. 

déletrvajícím ukládáním kalů a sedimentů vzniklých po zpracování odpadních vod), 
e) znečištěním životního prostředí z doby před vznikem škodné události (staré zátěže), 
f) v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo 

nebo mělo a mohlo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před 
vznikem škodné události, 

g) v důsledku špatného technického stavu, nedostatečně nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo 
musely být známy pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem 
škodné události, 
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h) v důsledku používání technologického zařízení na nakládání s odpady či ochranného zařízení po skončení doby jeho 
použitelnosti deklarované výrobcem nebo jiným k tomu oprávněným subjektem, 

i) tak, že nemohla být zjištěna v době, kdy nastala škodná událost, neboť to tehdejší stav vědeckých a technických znalostí 
neumožňoval, 

j) tak, že její úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného, a to do výše pojistného plnění z tohoto jiného pojištění, 
k) v důsledku závažné havárie ve smyslu platných právních předpisů. 

Dále se toto pojištění nevztahuje na jakoukoli odpovědnost, povinnost a/nebo náklady vyplývající ze z. č. 167/2008 Sb., o předcházení 
ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění, a/nebo Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí a/nebo obdobných 
platných právních předpisů. 
Toto pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž škoda způsobená na životním prostředí nastane na území Evropy. 

 

 
 
 




