
Zvláštní pojistné podmínky
pro pojištění odpovědnosti za škodu občanů

ČÁST A – POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
ZA ŠKODU OBČANA

Článek 1
Úvodní ustanovení

Odchylně	od	čl.	10	bod	1	všeobecných	pojistných	podmínek	se	ujed-
nává,	 že	 zachraňovací	 náklady	 na	 záchranu	 života	 nebo	 zdraví	 osob	
nahradí	 pojišťovna	nejvýše	do	30	%	 limitu	nebo	 sublimitu	pojistného	
plnění	sjednaného	v	pojistné	smlouvě	pro	pojistné	nebezpečí,	kterého	
se	zachraňovací	náklady	týkají.

Článek 2
Pojištění odpovědnosti za škody z činnosti 

v běžném občanském životě
1.	 Pojištění	se	vztahuje	na	odpovědnost	pojištěného	za	škodu	způso-

benou	při	činnostech	běžných	v	občanském	životě,	zejména:
a)	 v	 rámci	 vedení	 domácnosti	 či	 vzniklou	 z	 provozu	 jejího	

zařízení;
b)	 při	rekreaci	a	zábavě;
c)	 při	 rekreačních	 sportech	 nebo	 sportech	 provozovaných	 ze	

zdravotních	 důvodů,	 s	 výjimkou	 škod	 způsobených	 mezi	
účastníky	kolektivních	sportů;

d)	 jako	chodcem	či	cyklistou	nebo	při	jízdě	na	koni;
e)	 jako	 vlastníkem	 nebo	 opatrovatelem	 domácích	 a	 drobných	

hospodářských	 zvířat	 běžně	 chovaných	 v	 domácnostech	
v	České	republice	pro	zálibu	či	potřebu	rodiny;

f)	 při	 činnostech	 pracovního	 charakteru,	 pokud	 jejich	 pojištění	
není	 vyloučeno	 všeobecnými	 pojistnými	 podmínkami,	
doplňkovými	 pojistnými	 podmínkami	 nebo	 smluvními	
ujednáními	tohoto	pojištění;

g)	 vlastníkem,	 provozovatelem	 nebo	 uživatelem	 nemotorového	
plavidla	 (včetně	 windsurfingu),	 které	 nepodléhá	 evidenci	
Státní	 plavební	 správy,	 a	 to	 i	 v	 případě,	 že	 škoda	 vznikla	
při	 účasti	 na	 závodech,	 sportovních	 podnicích	 a	 ukázkových	
akcích	všeho	druhu,	jakož	i	na	přípravě	k	nim.

2.	 Ve	stejném	rozsahu	jako	pojištěný	jsou	dále	pojištěni:
a)	 manžel,	 děti	 (i	 nevlastní),	 osvojenci	 pojištěného	 a	 děti	

svěřené	pojištěnému	nebo	jeho	manželu	do	pěstounské	péče	
(u	 zletilých	 pouze	 do	 doby	 dokončení	 přípravy	 na	 povolání,	
nejvýše	však	do	26	let	jejich	věku),	a	to	pokud	žijí	ve	společné	
domácnosti	s	pojištěným;

b)	 pomocné	osoby	zaměstnané	v	domácnosti	pojištěného,	jde-li	
o	 jejich	odpovědnost	za	škody	způsobené	třetím	osobám	při	
výkonu	této	činnosti;

c)	 osoby,	 jimž	 pojištěný	 svěřil	 opatrování	 nebo	 běžnou	 údržbu	
bytu	 či	 opatrování	 domácího	 či	 drobného	 hospodářského	
zvířete,	jdeli	o	jejich	odpovědnost	za	škody	způsobené	třetím	
osobám	při	výkonu	této	činnosti.

3.	 Vedle	obecných	výluk	uvedených	v	čl.	6	bod	1	všeobecných	po-
jistných	 podmínek	 a	 speciálních	 výluk	 uvedených	 v	 čl.	 3	 bod	 1	
doplňkových	 pojistných	 podmínek	 se	 pojištění	 dále	 nevztahuje	
na	odpovědnost	pojištěného	za	škodu:
a)	 vyplývající	z	vlastnictví,	držby,	nájmu	nebo	správy	nemovitosti;
b)	 vyplývající	 z	 vlastnictví	 budovy,	 jiné	 stavby	 či	 díla	 ve	 stavbě	

nebo	demolici;
c)	 vyplývající	 z	 vlastnictví	 psa,	 používaného	 pro	 výkon	 práva	

myslivosti,	 i	 když	 škoda	byla	 způsobena	mimo	výkon	 tohoto	
práva;

d)	 způsobenou	 v	 domácnosti,	 kterou	 pojištěný	 navštívil	 během	
svého	 pobytu	 v	 cizině	 (s	 výjimkou	 škod	 způsobených	
na	zdraví);

e)	 způsobenou	nemotorovým	plavidlem,	pokud	ke	 škodě	došlo	
mimo	území	České	republiky;

f)	 způsobenou	provozem	nemotorového	plavidla,	pokud	škoda	
vznikla	 jím	 dopravovaným	 osobám	 na	 penězích,	 klenotech	
a	 jiných	 cennostech	 a	 na	 věcech	 umělecké,	 historické	
nebo	 sběratelské	 hodnoty,	 optických	 přístrojích	 a	 výrobcích	
spotřební	elektroniky;

g)	 způsobenou	 nemotorovým	 plavidlem,	 pokud	 byla	 škoda	
způsobena	na	jiném	plavidle.

Článek 3
Pojištění odpovědnosti za škody vlastníka, držitele, 

nájemce nebo správce nemovitosti
1.	 Pojištění	se	vztahuje	na	odpovědnost	pojištěného	za	škodu	vznik-

lou	v	souvislosti	s:
a)	 vlastnictvím,	 údržbou,	 nájmem	 nebo	 správou	 nemovitosti	

uvedené	v	pojistné	smlouvě;
b)	 vlastnictvím	 a	 provozem	 zařízení	 v	 domě	 určeném	 pro	

nájemníky.
2.	 Ve	stejném	rozsahu	jako	pojištěný	jsou	dále	pojištěny	fyzické	oso-

by	pověřené	pojištěným	čištěním	a	údržbou	chodníků,	 schodišť,	
chodeb	a	prostranství	patřících	k	nemovitosti	uvedené	v	pojistné	
smlouvě,	pokud	jde	o	jejich	odpovědnost	za	škody	způsobené	tře-
tím	osobám	při	výkonu	této	činnosti.

3.	 Vedle	obecných	výluk	uvedených	v	čl.	6	bod	1	všeobecných	po-
jistných	 podmínek	 a	 speciálních	 výluk	 uvedených	 v	 čl.	 3	 bod	 1	
doplňkových	 pojistných	 podmínek	 se	 pojištění	 dále	 nevztahuje	
na	odpovědnost	pojištěného	za	škodu	vyplývající	z:
a)	 činnosti	v	běžném	občanském	životě;
b)	 vlastnictví	budovy,	jiné	stavby	či	díla	ve	stavbě	nebo	demolici.

4.	 Odchylně	od	čl.	12	bod	2	písm.	b)	všeobecných	pojistných	pod-
mínek	se	ujednává,	že	pokud	dojde	ke	změně	vlastníka	části	ne-
movitosti	a	nový	spoluvlastník	(spoluvlastníci)	přistoupí	k	dohodě	
spoluvlastníků,	týkající	se	pojištění	a	sdělí	to	neprodleně	písemně	
pojišťovně,	bude	se	mít	za	to,	že	pojištění	změnou	v	osobě	vlast-
níka	nezaniká,	a	pojištění	 se	bude	nadále	vztahovat	na	všechny	
spoluvlastníky.

Článek 4
Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy, jiné 

stavby či díla ve stavbě nebo v demolici
1.	 Pojištění	se	vztahuje	na	odpovědnost	pojištěného	za	škodu	vznik-

lou	v	souvislosti	s:
a)	 vlastnictvím	 budovy,	 jiné	 stavby	 nebo	 díla	 ve	 stavbě	 nebo	

demolici	uvedené	v	pojistné	smlouvě
b)	 vlastnictvím	nebo	užíváním	k	nim	příslušného	pozemku

2.	 Ve	stejném	rozsahu	jako	pojištěný	jsou	dále	pojištěny:
a)	 fyzické	osoby	pověřené	stavebním	dozorem;
b)	 fyzické	 osoby	 vypomáhající	 pojištěnému	 při	 stavbě	 nebo	

demolici,	pokud	jde	o	jejich	odpovědnost	za	škody	způsobené	
třetím	osobám	při	výkonu	této	činnosti;

3.	 Vedle	obecných	výluk	uvedených	v	čl.	6	bod	1	všeobecných	po-
jistných	 podmínek	 a	 speciálních	 výluk	 uvedených	 v	 čl.	 3	 bod	 1	
doplňkových	 pojistných	 podmínek	 se	 pojištění	 dále	 nevztahuje	
na	odpovědnost	pojištěného	za	škodu	vyplývající	z:
a)	 činnosti	v	běžném	občanském	životě;
b)	 vyplývající	z	vlastnictví,	držby,	nájmu	nebo	správy	nemovitosti;

4.	 Odchylně	od	čl.	12	bod	2	písm.	b)	všeobecných	pojistných	pod-
mínek	se	ujednává,	že	pokud	dojde	ke	změně	vlastníka	části	ne-
movitosti	a	nový	spoluvlastník	(spoluvlastníci)	přistoupí	k	dohodě	
spoluvlastníků,	týkající	se	pojištění	a	sdělí	to	neprodleně	písemně	
pojišťovně,	bude	se	mít	za	to,	že	pojištění	změnou	v	osobě	vlast-
níka	nezaniká,	a	pojištění	 se	bude	nadále	vztahovat	na	všechny	
spoluvlastníky.

ČÁST B – POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
ZA ŠKODU Z VÝKONU POVOLÁNÍ

1.	 Odchylně	od	čl.	3	bod	1	písm.	e)	doplňkových	pojistných	podmí-
nek	se	ujednává,	že	pojištění	 se	vztahuje	na	obecnou	odpověd-
nost	pojištěného	za	škodu	způsobenou	při	plnění	úkolů	v	pracov-
něprávním	nebo	služebním	vztahu	nebo	v	přímé	souvislosti	s	ním,	
za	 kterou	 odpovídá	 zaměstnavateli	 podle	 ustanovení	 zákoníku	
práce	nebo	obdobného	právního	předpisu	České	republiky.

2.	 Odchylně	od	čl.	3	bod	1	písm.	k)	doplňkových	pojistných	podmí-
nek	se	ujednává,	že	pojištění	se	vztahuje	i	na	odpovědnost	pojiště-
ného	za	škodu	na	lukách,	stromech,	zahradních,	polních	i	lesních	
kulturách,	 kterou	 způsobila	 při	 pastvě	 zvířata,	 za	 něž	 odpovídá	
pojištěný	svému	zaměstnavateli.

3.	 Odchylně	od	čl.	3	bod	1	písm.	l)	doplňkových	pojistných	podmínek	
se	ujednává,	že	pojištění	se	vztahuje	i	na	odpovědnost	pojištěného	
za	škodu	způsobenou	zaměstnavateli	v	důsledku	aktivní	závodní	
účasti	na	dostizích,	závodech	a	sportovních	podnicích	všeho	dru-
hu,	jakož	i	na	přípravě	k	nim.

4.	 Odchylně	od	čl.	6	bod	1	písm.	g)	všeobecných	pojistných	podmí-
nek	se	ujednává,	že	pojištění	se	vztahuje	i	na	odpovědnost	pojiš-
těného	za	škodu	na	movitých	věcech	svěřených	nebo	užívaných	
k	 výkonu	 práce,	 pokud	 došlo	 k	 jejich	 poškození	 nebo	 zničení,	
s	 výjimkou	 škod	 způsobených	 zanedbáním	 předepsané	 obsluhy	
a	údržby.

5.	 Odchylně	od	čl.	6	bod	3	písm.	b)	všeobecných	pojistných	podmí-

nek	se	ujednává,	že	pojištění	se	vztahuje	i	na	odpovědnost	pojiště-
ného	za	škodu	vzniklou	podnikatelskému	subjektu,	ve	kterém	má	
pojištěný,	 jeho	manžel,	sourozenec,	příbuzný	v	řadě	přímé	nebo	
osoba,	která	 žije	 s	pojištěným	ve	 společné	domácnosti,	 většino-
vou	majetkovou	účast	nebo	ve	kterém	má	většinovou	majetkovou	
účast	společník	pojištěného	nebo	osoba,	která	vykonává	činnost	
společně	s	pojištěným	na	základě	smlouvy	o	sdružení,	nebo	jejich	
manžel,	sourozenec,	příbuzný	v	řadě	přímé	nebo	osoba	žijící	s	ním	
ve	společné	domácnosti,	je-li	tento	podnikatelský	subjekt	jeho	za-
městnavatelem.

6.	 Vedle	obecných	výluk	uvedených	v	čl.	6	bod	1	všeobecných	po-
jistných	 podmínek	 a	 speciálních	 výluk	 uvedených	 v	 čl.	 3	 bod	 1	
doplňkových	 pojistných	 podmínek	 se	 pojištění	 dále	 nevztahuje	
na	odpovědnost	pojištěného	za	škodu:
a)	 vzniklou	schodkem	na	svěřených	hodnotách,	které	je	povinen	

vyúčtovat;
b)	 způsobenou	 vyrobením	 zmetku	 (vadného	 výrobku)	 nebo	

vadnou	 manuální	 prací	 při	 montážích,	 opravách,	 úpravách	
a	stavebních	pracích;

c)	 vzniklou	zaplacením	majetkové	sankce	(včetně	pokut)	uložené	
zaměstnavateli	v	důsledku	jednání	pojištěného;

d)	 způsobenou	zaměstnavateli,	jehož	sídlo	nebo	místo	podnikání	
není	na	území	České	republiky;

e)	 způsobenou	 při	 činnosti	 konané	 na	 základě	 dohody	
o	provedení	práce;

f)	 způsobenou	 na	 pneumatikách	 a	 dopravovaných	 věcech;	 to	
neplatí,	 je-li	v	pojistné	smlouvě	pojištěno	nebezpečí	uvedené	
pod	písm.	g)	tohoto	bodu,	pokud	škoda	vznikla	při	dopravní	
nehodě;

g)	 vzniklou	 v	 souvislosti	 s	 řízením	 dopravního	 prostředku	
zaměstnavatele.

7.	 Je-li	v	pojistné	smlouvě	pojištěno	některé	pojistné	nebezpečí	výše	
uvedené	v	bodu	6,	platí	i	pro	toto	pojištění,	že	se	nevztahuje	na	
odpovědnost	za	 škodu	způsobenou	ostatními	pojistnými	nebez-
pečími	vyloučenými	v	bodu	6	,	v	doplňkových	pojistných	podmín-
kách	a	všeobecných	pojistných	podmínkách.

8.	 Pojištění	se	vztahuje	na	škodné	události	vzniklé	i	mimo	území	Čes-
ké	republiky.	Pojistné	plnění	se	však	poukazuje	výhradně	v	české	
měně.

9.	 Dopravním	 prostředkem	 se	 pro	 účely	 tohoto	 pojištění	 rozumí	
takové	 zařízení,	 které	 je	 určeno	 pro	 dopravu	 osob	 nebo	 věcí	
po	zemi,	ve	vzduchu,	na	vodě	nebo	pod	zemí	(včetně	vysokozdviž-
ných,	 nízkozdvižných,	 paletovacích,	 plošinových	 vozíků,	 tahačů,	
vlaků,	tramvají,	letadel,	plavidel,	metra	apod.).

10.	 Odchylně	od	čl.	4	doplňkových	pojistných	podmínek	se	ujednává,	
že	celkové	plnění	 ze	 škodných	událostí	nastalých	v	období	dva-
nácti	 po	 sobě	 jdoucích	 měsíců	 od	 počátku	 pojištění	 nebo	 jeho	
výročního	dne	nesmí	přesáhnout	1	000	000	Kč.

11.	 Odchylně	od	čl.	10	bod	1	všeobecných	pojistných	podmínek	 se	
ujednává,	že	zachraňovací	náklady	na	záchranu	života	nebo	zdraví	
osob	nahradí	 pojišťovna	nejvýše	 do	30	%	 limitu	 nebo	 sublimitu	
pojistného	plnění	sjednaného	v	pojistné	smlouvě	pro	pojistné	ne-
bezpečí,	kterého	se	zachraňovací	náklady	týkají.

ČÁST C – POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
ZA ŠKODY Z VÝKONU PRÁVA MYSLIVOSTI

1.	 Odchylně	od	čl.	3	bod	1	písm.	g)	doplňkových	pojistných	podmí-
nek	se	ujednává,	že	pojištění	se	vztahuje	na	odpovědnost	pojiště-
ného	za	škodu	způsobenou	při	výkonu	práva	myslivosti	na	základě	
příslušných	oprávnění.

2.	 Pojištění	se	vztahuje	i	na	odpovědnost	pojištěného	za	škodu	způ-
sobenou	loveckým	psem	nebo	loveckým	dravcem,	a	to	jak	při	vý-
konu	práva	myslivosti,	tak	i	mimo	jeho	výkon.

3.	 Odchylně	 od	 čl.	 2	 bod	 3	 doplňkových	 pojistných	 podmínek	 se	
ujednává,	 že	 pojištění	 se	 vztahuje	 na	 odpovědnost	 pojištěného	
za	škodu	finanční,	pokud	spočívá	v	nákladech	léčení	vynaložených	
zdravotní	pojišťovnou	na	zdravotní	péči	ve	prospěch	třetích	osob	
v	 důsledku	 protiprávního	 jednání	 pojištěného	 při	 výkonu	 práva	
myslivosti.

4.	 Pojišťovna	má	právo	na	náhradu	částek,	které	vyplatila	z	důvodu	
škody	způsobené	při	výkonu	práva	myslivosti	proti	pojištěnému,	
který	v	době,	kdy	došlo	ke	škodě,	neměl	platný	lovecký	lístek.

5.	 Odchylně	od	čl.	10	bod	1	všeobecných	pojistných	podmínek	 se	
ujednává,	že	zachraňovací	náklady	na	záchranu	života	nebo	zdraví	
osob	nahradí	 pojišťovna	nejvýše	 do	30	%	 limitu	 nebo	 sublimitu	
pojistného	plnění	sjednaného	v	pojistné	smlouvě	pro	pojistné	ne-
bezpečí,	kterého	se	zachraňovací	náklady	týkají.
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