
99
.7

0.
20

.4
5 

 0
1.

20
08

  
ve

rz
e 

02

ZPP O 2008/02 strana 1 z 3

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu  
pro provozní a individuální rizika (ZPP O 2008/02)

Článek 1
Úvodní ustanovení 
1.  Pro soukromé pojištění odpovědnosti za škodu, 

které sjednává Generali Pojišťovna a.s. jako po-
jištění škodové, platí příslušná ustanovení zákona 
o pojistné smlouvě, Všeobecné pojistné pod-
mínky pro pojištění odpovědnosti za škodu (VPP 
O 2008/02, dále jen VPP), tyto Zvláštní pojistné 
podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu 
pro provozní a individuální rizika (ZPP O 2008/02, 
dále jen ZPP) a pojistná smlouva.

2.  Ustanovení ZPP jsou nadřazena ustanovením 
VPP.

Článek 2
Předmět pojištění, pojištěné riziko
Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojiš-
těného za škodu, kterou způsobil jinému, vyplývající 
z existence a provozu provozovny, pokud za ni 
odpovídá v důsledku své činnosti a právních vztahů 
uvedených v pojistné smlouvě, k nimž je oprávněn 
na základě platných právních předpisů.

Článek 3
Věcný rozsah pojištění 
Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný právo, 
aby za něho pojistitel uhradil škodu vzniklou na životě, 
zdraví nebo věci jiného, za kterou pojištěný odpovídá 
podle právních předpisů v důsledku své činnosti nebo 
vztahu uvedeného v pojistné smlouvě. Pojištění se 
vztahuje na škody na životě, zdraví a věci. 
1. Škodou na životě se rozumí usmrcení, případně 

finanční škoda vyplývající z usmrcení.  
2. Škodou na zdraví se rozumí tělesné poškození či 

poškození zdraví, případně finanční škoda vyplý-
vající z tělesného poškození či poškození zdraví. 
Za finanční škodu vyplývající se považují i náklady 
zdravotních pojišťoven vynaložené na zdravotní 
péči poškozeného (regresní nároky).

3. Škodou na věci se rozumí poškození či zničení 
věci, případně finanční škoda vyplývající z poško-
zení či zničení věci. Škodou na věci není pohře-
šování, ztráta, krádež nebo loupež věci. Za věci 
nejsou považovány peníze, směnky, cenné papíry 
a ceniny.

4. Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný 
dále právo, aby za něho pojistitel v souvislosti 
s pojistnou událostí uhradil:
4.1.  náklady obhajoby do výše tarifní odměny 

advokáta v přípravném řízení a trestním řízení 
před soudem prvního stupně, vedeném proti 
pojištěnému;

4.2. náklady občanského soudního řízení o ná-
hradě škody, pokud bylo nutné ke zjištění 
odpovědnosti pojištěného za škodu nebo 
výše škody, je-li pojištěný povinen tyto 
náklady uhradit, a dále náklady právního za-
stoupení pojištěného v tomto řízení do výše 
tarifní odměny advokáta.

4.3. náklady ad) 4.1. a 4.2. se započítávají 
do limitu pojistného plnění a pojistitel není 
povinen tyto náklady uhradit, pokud pojiště-
ný poruší povinnosti uložené mu v článku 12. 
VPP nebo povinnosti uložené mu pojistitelem 

v souvislosti s uplatněným nárokem na po-
skytnutí pojistného plnění. 

5. Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojistník 
nebo pojištěný dále právo na náhradu zachraňo-
vacích nákladů. Zachraňovacími náklady se rozumí 
účelně vynaložené náklady, které pojistník nebo 
pojištěný vynaložili na: 
5.1. odvrácení vzniku bezprostředně hrozící 

pojistné události;
5.2. zmírnění následků již nastalé pojistné udá-

losti, pokud k vynaložení těchto nákladů byl 
pojistník či pojištěný povinen.

 Za bezprostředně hrozící pojistnou událost je po-
važován stav, kdy by bez zásahu pojistníka nebo 
pojištěného ke vzniku pojistné události muselo 
nevyhnutelně a nutně dojít, přičemž nebylo možné 
vzniku škody zabránit jiným způsobem. 

6.  Zachraňovací náklady hradí pojistitel do výše 10% 
limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné 
smlouvě, v jednom ročním pojistném období však 
max. do výše 100.000,- Kč. Náhrada zachraňo-
vacích nákladů se nezapočítává do pojistného 
plnění. Nárok na náhradu zachraňovacích nákladů 
nemá vůči pojistiteli jiná osoba než pojistník nebo 
pojištěný. Jiné škody a náklady pojistitel z pojištění 
odpovědnosti za škodu nehradí.

Článek 4
Časový rozsah pojištění 
1.  Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného 

za škodu, pokud za ní odpovídá v důsledku škod-
né události (jednání nebo opomenutí) z doby trvání 
pojištění.

2.  Odpovědnost za škodu, ke které dojde v době 
trvání pojištění, avšak škodná událost nastala 
v době před uzavřením pojistné smlouvy, je pojiš-
těním kryta pouze tehdy, pokud pojištěnému tato 
příčina v době uzavření pojistné smlouvy nemohla 
být známa.

Článek 5
Územní rozsah pojištění
1.  Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného 

za škodu pouze tehdy, pokud došlo na území 
České republiky současně:
a) ke škodné události a
b) ke vzniku škody a
c) k prvnímu písemnému uplatnění nároku na ná-

hradu škody poškozeným vůči pojištěnému
2.  Na základě ujednání mezi pojistitelem a pojist-

níkem lze rozšířit územní rozsah pojištění také 
na odpovědnost pojištěného za škodu způsobe-
nou v zahraničí.

Článek 6
Výluky z pojištění
Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu:
6.1. způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí
6.2. převzatou nebo uznanou pojištěným nad rámec 

stanovený právními předpisy, z příslibů záruky, 
smluvních pokut, penále, soudně nařízených 
pokut a plateb majících sankční povahu (např. 
penále, pokuty)   

6.3. vzniklou z vlastnictví, provozu a užívání letišť 

a leteckých ploch, držení, provozu, výroby 
a opravárenství jakýchkoliv letadel a vznášedel 
všeho druhu

6.4. vzniklou z vlastnictví, držení, užívání a pro-
vozu všech dopravních prostředků včetně 
přívěsů a plavidel, které mají registrační značku; 
vzniklou z vlastnictví, provozu a užívání železnic 
a tramvají a z dopravních a přepravních smluv 
a služeb

6.5. vzniklou v souvislosti nebo v důsledku působení 
magnetického nebo elektromagnetického pole, 
ionizujícího nebo radioaktivního nebo jaderného 
záření nebo zamoření

6.6. vzniklou působením formaldehydu a azbestu 
v jakékoliv formě

6.7. vzniklou v důsledku sesedání a sesouvání půdy, 
poddolování 

 6.8. znečištěním nebo otrávením vod všeho druhu, 
ovzduší, půdy nebo zemského povrchu, včetně 
ekologické újmy     

 6.9. způsobenou hospodářskými zvířaty nebo 
divokou zvěří na porostech a zemědělských 
kulturách

6.10. způsobenou zavlečením nebo rozšířením jaké-
koliv nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin, 
včetně provádění zkoušek z jakýchkoliv vzorků 
z lidského těla 

6.11. kterou by pojistitel jinak uhradil, avšak pojištěný 
bez jeho vědomí nevznesl námitku promlče-
ní, nepodal odvolání proti rozhodnutí nebo 
odůvodněný odpor proti platebnímu rozkazu, 
uzavřel dohodu o narovnání nebo soudní smír

6.12. vzniklou v důsledku válečných událostí, 
teroristických činů včetně bioterorismu, stávek, 
ozbrojených konfliktů a občanských nepokojů

6.13. vyplývající z pracovně-právních a služebních 
vztahů, z pracovních úrazů a nemocí z povolání,  
včetně regresních nároků

6.14. způsobenou poskytováním softwaru a jakých-
koliv internetových služeb

6.15. v důsledku odpovědnosti za vady
6.16. Pojištění se dále nevztahuje na nároky z titulu 

ochrany osobnosti 
6.17. Pojistitel nehradí škodu způsobenou:

- pojištěnému nebo pojištěným a osobám 
blízkým pojištěnému

- společníkům pojištěného a jejich blízkým 
osobám

- společnosti, ve které jsou pojištěný nebo 
osoby jemu blízké společníky,

 a to v rozsahu odpovídajícím procentní účasti 
na této společnosti

 Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, 
sourozenec a manžel, dále jiné osoby v poměru 
rodinném a obdobném, jestliže by újmu, kterou 
jedna utrpí, druhá důvodně pociťovala jako 
újmu vlastní (§ 16 Obč.z.)

 Osobou blízkou je dále právnická osoba, v níž 
je pojištěný, jemu blízká fyzická osoba nebo 
společník nebo statutární orgán společníkem. 

 Společníkem je fyzická nebo právnická osoba, 
která má ve společnosti podíl a jmění, které jí 
umožňuje rozhodovat.

 Jen pokud je v pojistné smlouvě výslovně 

Generali Poji‰Èovna a.s.

Generální fieditelství 

Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika

Generali Pojištovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866.
IČ: 61859869, DIČ: CZ61859869; klientský servis: 844 188 188, www.generali.cz, e-mail: servis@generali.cz
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uvedeno, vztahuje se pojištění na odpovědnost 
za škodu:

6.18.  na věcech, které si pojištěný vypůjčí, najme, uží-
vá na leasing, má v úschově, na nichž provádí 
objednanou činnost, které používá, přepravuje   
zpracovává nebo na nich nebo s nimi vykonává 
jinou činnost, a u nemovitostí na těch částech 
nemovitostí, které jsou předmětem zpracování 
nebo jiné činnosti na nich nebo s nimi

6.19.  způsobenou výrobkem a/nebo vadně prove-
denou prácí na převzatých věcech nebo vadně 
provedenou službou

6.20.  vzniklou v důsledku pozvolného vnikání vlhka 
a kapalin všeho druhu, působením plynů, 
par, vlhkosti nebo srážek; odkapáváním nebo 
únikem kapalin z nádob nebo nádrží

6.21. způsobenou při činnosti, na kterou se podle 
zvláštních zákonů nebo předpisů vztahuje 
povinnost uzavřít pojistnou smlouvu

V pojistné smlouvě lze ujednat další případy, na které 
se pojištění odpovědnosti za škodu nevztahuje.
           
Článek 7
Věcné rozšíření pojištění
1.  Pojištění se vztahuje také na odpovědnost pojiště-

ného za škodu vyplývající z: 
a)  držení pozemků, budov a prostor užívaných 

výlučně pro účely pojištěného provozu 
b)  držení služebních bytů a obytných domů užíva-

ných zaměstnanci pojištěného 
c)  předvádění výrobků a účasti na výstavách 

a veletrzích
d)  reklamních zařízení, i pokud se nacházejí mimo 

pozemek pojištěné provozovny
f)  činnosti firemního požárního sboru (nasazení 

a cvičení)
g)  držení a služebního použití bodných, sečných 

a střelných zbraní pojištěným a držení zvířat 
ke služebním účelům

h)  provozu sociálních zařízení pro zaměstnan-
ce (jako např. podnikové jídelny, rekreační 
zařízení, sportoviště apod.), i pokud jsou tato 
užívána také cizími osobami

i)  ze zvláštních firemních akcí pořádaných pojiš-
těným

k)  věcných škod způsobených na najatých či 
na leasing užívaných a provozním účelům 
sloužícím budovách a prostorách požárem, 
výbuchem nebo vodou z vodovodního potrubí 
(odchylně od čl. 6, odst. 6.18. těchto ZPP)

2.  Odpovědnost za škodu způsobenou výrob-
kem

 Pojištění se v odchylně od čl. 6, odst. 6.19. těchto 
ZPP vztahuje na odpovědnost za škodu způsobe-
nou výrobkem. Odpovědnost za vady jakýchkoliv 
výrobků, dodávek nebo plnění a stažení výrobku 
z trhu zůstávají z pojištění vyloučeny.

 Odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem 
zahrnuje škodu v rozsahu těchto ZPP, která je 
způsobena vadou výrobku po jeho dodávce nebo 
vadou vykonané práce po jejím převzetí.

 Výrobek je vadný,  jestliže z hlediska bezpečnosti 
jeho užití nezaručuje vlastnosti, které lze od něj 
oprávněně očekávat; tyto vady spočívají přede-
vším v koncepci, výrobě, zpracování, opravě, 
skladování, dodávce (včetně vadné dodávky) a ná-
vodu k použití výrobku, dále příbalových letácích 
a v reklamě. 

      Výrobkem je jakákoliv movitá věc, která byla 
vyrobena, vytěžena nebo jinak získána, a je určena 
k uvedení na trh. Výrobkem jsou rovněž součásti 
a příslušenství věcí movitých i nemovitostí, případ-
ně věc specifikovaná v pojistné smlouvě. 

      Uvedením výrobku na trh se rozumí okamžik, kdy 
výrobek poprvé přechází z fáze výroby nebo do-
vozu do fáze distribuce jako zboží určené k prodeji 
nebo do provozu.

      Dodávkou se rozumí fyzické předání výrobku 
pojištěným subjektem třetí osobě, bez ohle-
du na právní důvod. Dodávka je uskutečněna 
v okamžiku, kdy pojištěný subjekt ztrácí možnost 
s výrobkem disponovat (možnost vlivu na výrobek 
a jeho použití)

      Převzetí vykonané práce je její skutečné převzetí 
(po dokončení) ze strany zadavatele (objednatele), 
nebo ze strany jiného oprávněného subjektu.
2.1. Výluky z pojištění
 Pojištění se nevztahuje na:

- čistě finanční škodu (škoda, které nevyplý-
vají ze škody na životě, na zdraví a na věci)

- vadu výrobku nebo vadné plnění (zmetek) 
- náklady na stažení vadných výrobků z trhu 
- škodu způsobenou vydíráním pod hrozbou 

poškození výrobků (např. porušením  obalu 
výrobku, jeho poškozením nebo proniknu-
tím do jeho obalu a obsahu)     

-  škodu způsobenou těmito výrobků:
-  trhaviny, ohňostroje, plyny a lehce těkavé 

ropné výrobky; 
-  léčiva, léky a farmaceutika 
-  hubící prostředky proti škůdcům a pleve-

lu, insekticidy apod.
 - geneticky změněné organismy (GMO) 

a jakékoli škody vzniklé v souvislosti 
s GMO

- škodu, vyplývající z výroby a projektování 
takových výrobků, které se  jakýmkoliv 
způsobem týkají letadel a dílů letadel

- škodu způsobenou zbraněmi, válečným 
zařízením a municí všeho druhu

- škodu, která  vznikne vznesením nároků, 
žalob nebo rozsudků, a zakládá se 
na údajném rozvíjení, zhoršení nebo rozší-
ření karcinomu nebo se zakládá na jakém-
koliv jiném poškození zdraví v důsledku 
konzumování (aktivního nebo pasivního) 
nebo jiného použití tabákových výrobků, 
které pojištěný vyrábí, prodává, zpeněžuje 
nebo distribuuje 

- škodu, způsobenou výrobky, které nejsou 
řádně registrovány, ačkoliv to zákon nebo 
jiné právní předpisy ukládají 

- škodu způsobenou výrobkem, jehož výro-
ba byla pojistníkem svěřena třetí osobně 
na základě licenční smlouvy 

- za škody na věci, která vznikne teprve 
spojením, smísením, zabudováním nebo 
zapracováním vadných výrobků dodaných 
pojištěným s jinými výrobky, s výjimkou 
škody způsobené konečnému uživateli 
v důsledku vady výrobku dodaného pojiš-
těným. 

3.  Náklady zdravotních pojišťoven při pracov-
ních úrazech a nemocech z povolání

Odchylně od ustanovení čl. 6, odst. 6.13. těchto ZPP 
se pojištění vztahuje také na náhradu nákladů vynalo-
žených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve pro-
spěch pracovníka pojištěného v důsledku nedbalost-
ního protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění 
se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost 
za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým 
se tyto náklady vážou, se vztahuje zákonné pojištění 
odpovědnosti organizace za škodu při pracovním 
úrazu nebo nemoci z povolání.
4.  Čistě finanční škoda

4.1. Odchylně od  čl. 3 těchto ZPP je pojištěna 
i čistě finanční škoda, která nevyplývá ze 
škody na životě, zdraví nebo věci. 

4.2. Nepojištěna zůstává čistě finanční škoda 
vzniklá
- v důsledku odpovědnosti za škodu způso-

benou výrobkem
- na životním prostředí
- porušením práv duševního vlastnictví
- výkonem odborných a poradenských 

služeb, které jsou poskytovány za úplatu 
 a jsou charakteristické svojí duševní pova-

hou a/nebo na kterou se podle zvláštních 
zákonů nebo předpisů vztahuje povinnost 
uzavřít pojistnou smlouvu

- prohlášením o délce jakékoli dodávky např. 
stavby nebo dodacích lhůt

- nedodržením lhůt a termínů
- překročením rozpočtu nákladů a úvěrů
- nesplněním nebo včasným nesplněním 

smluv
- činností v souvislosti s peněžními, úvě-

rovými, pojišťovacími obchody, obchody 
s nemovitostmi, leasingovými obchody 
nebo podobnými hospodářskými obchody, 
dále z platebních postupů všeho druhu, 
z vedení pokladny, stejně jako ze zprone-
věry a zatajení

- činností v souvislosti se zpracováním dat, 
racionalizací a automatizací

- ztrátou věcí, také např. peněz, šeků, 

cenných papírů a cenností
 Čistě finanční škoda v tomto rozsahu je pojiš-

těna do výše sjednaného limitu pojistného pl-
nění pro základní rozsah pojištění, max. však 
do výše 30 miliónů Kč pro jednu a všechny 
pojistné události v rámci ročního pojistného 
období.

 
Článek 8
Rozsah plnění pojistitele, limit pojistného plnění
1.  Rozsah pojistného plnění pojistitele je omezen 

rozsahem odpovědnosti za škodu, za kterou pojiš-
těný dle právních předpisů odpovídá poškozené-
mu, a sjednaným rozsahem pojištění.

2. Plnění pojistitele z jedné pojistné události, včetně 
náhrady nákladů dle čl. 3 těchto ZPP nepřesáhne 
limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě, 
a to i tehdy, vztahuje-li se pojistná ochrana na ně-
kolik osob povinných nahradit škodu. 

3. Celkové plnění pojistitele ze všech pojistných udá-
lostí, včetně náhrady nákladů dle čl. 3 těchto ZPP, 
v jednom ročním pojistném období nepřesáhne 
dvojnásobek limitu pojistného plnění sjednaného 
v pojistné smlouvě, není-li ujednáno jinak.

4.  Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden 
rok, nepřesáhne celkové plnění pojistitele ze všech 
pojistných událostí, včetně náhrady nákladů dle 
čl. 3 těchto ZPP, limit pojistného plnění sjednaný 
v pojistné smlouvě.

5.  Limit pojistného plnění je stanoven jako paušální – 
vztahuje se na škody na životě, zdraví, poškození 
či zničení věci, a na škody z nich vyplývající, pří-
padně na jiné škody uvedené v pojistné smlouvě 
dohromady. 

6. Má-li pojištěný vyplácet důchod a finanční hodnota 
důchodu přesahuje limit pojistného plnění (nebo 
obnos, který ještě z limitu pojistného plnění zbývá 
po odečtení případných ostatních plnění z téže 
pojistné události), pak bude důchod vyplácen 
pouze do vyčerpání limitu pojistného plnění (nebo 
obnosu, který ještě z limitu pojistného plnění 
zbývá).

7. Je-li v pojistné smlouvě sjednáno na základě 
doplňkových pojistných podmínek nebo zvláštních 
ujednání rozšíření rozsahu pojištění nad rámec 
těchto ZPP, limity pojistného plnění stanovené pro 
tato rozšíření činí částku uvedenou v doplňkových 
pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě 
a sjednávají se jako sublimity k limitu pojistného 
plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění, tj. 
v jeho rámci (nesčítají se). Není-li sjednáno jinak, 
sjednávají se tyto sublimity pro jednu a všechny 
pojistné události v ročním pojistném období.

Článek 9
Pojistné
Ustanovení čl. 9 VPP se doplňují následovně:
1. Je-li podle smlouvy pojistné vypočítáváno na zá-

kladě výše obratu nebo jiného měřitelného údaje, 
bude základem pro výpočet pojistného především 
očekávaná výše obratu nebo jiného měřitelného 
údaje. Po uplynutí každého pojistného období je 
pojištěný povinen sdělit pojistiteli skutečnou výši 
rozhodných údajů za uplynulé pojistné období. 
Na vyžádání pojistitele je pojištěný povinen tyto 
údaje do jednoho měsíce po obdržení dotazu 
doložit.

2. Pojistitel je po obdržení údajů pojištěného 
oprávněn provést konečné vyúčtování pojistného, 
přeplatek či nedoplatek na pojistném je splatný 
do jednoho měsíce od obdržení údajů.

Ročním obratem se rozumí součet všech hrubých 
příjmů z dodávek a jiných plnění, které pojištěný dodal 
odběratelům s výjimkou výnosů z licencí, prodeje 
podniku nebo jeho části. Obrat se počítá bez DPH.

Článek 10
Změna vlastnictví majetku
1.  Pokud je pojištěna odpovědnost za škodu, jež 

vyplývá z vlastnictví věci patřící do společného 
jmění  manželů, vstupuje po smrti nebo prohlášení 
za mrtvého toho z manželů, jež uzavřel smlouvu 
o pojištění odpovědnosti za škodu, na jeho místo 
pozůstalý manžel nebo manželka, pokud je nadále 
vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětné věci.

2.  Pokud je pojištěna odpovědnost za škodu, která 
vyplývá z vlastnictví věci patřící do společného 
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jmění  manželů a společné jmění manželů zaniklo 
jinak než z důvodů uvedených v odst. 1.), vstupuje 
do pojištění ten z manželů, jemuž věc připadla při 
vypořádání podle příslušných ustanovení občan-
ského zákoníku.

3.  Pokud je pojištěna odpovědnost za škodu 
vyplývající z vlastnictví nemovitosti, vstupuje nový 
vlastník nabytím vlastnictví do pojištění na mís-
to dosavadního vlastníka. Převedení vlastnictví 
musí být pojistiteli neprodleně  oznámeno. Byla-li 
nemovitost ve společném jmění manželů, vstupuje 
v případě zániku společného jmění do pojištění 
ten z manželů, který je nadále vlastníkem nebo 
spoluvlastníkem nemovitosti. 

4.  Pokud je pojištěna výlučně odpovědnost za škodu 
vyplývající z vlastnictví věci movité, zaniká pojištění 
dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví této věci.

5.  Za změnu vlastnictví nebo spoluvlastnictví není pro 
účely tohoto článku považována pouhá změna 
podílů jednotlivých spoluvlastníků.

6.  Převzetí provozu
a)  Dojde-li během trvání pojištění ke zcizení pod-

niku např. prodejem podniku, fúzí, převodem 
většinového podílu v podniku apod., přecházejí 
práva a povinnosti pojištěného z pojistné 
smlouvy na nabyvatele. Nabyvatel má právo 
vypovědět pojištění do 1 měsíce ode dne pře-
chodu vlastnictví a pojistitel do 1 měsíce ode 
dne, kdy se o přechodu dozvěděl. Výpovědní 
lhůta je jednoměsíční.

b)  Dojde-li během trvání pojištění na základě 
smlouvy o pronájmu nebo jiného obdobného 
právního vztahu ke změně provozovatele pod-
niku (ne změně vlastnictví), jedná se o zvýšení 
rizika ve smyslu VPP a pojistitel je oprávněn 
pojištění vypovědět do jednoho měsíce ode 
dne, kdy se o takové změně dověděl. Výpo-
vědní lhůta činí jeden měsíc.

c)  Pojištěný je povinen pojistiteli neprodleně 
oznámit změnu vlastníka nebo provozovatele 
podniku. Neučiní-li tak, pojištění zanikne jeden 
měsíc od okamžiku, kdy mohla být tato změna 
oznámena pojistiteli poprvé.

Článek 11
Zvláštní ustanovení pro vybrané činnosti a rizika:
1. Stavebnictví 
Pojištění se rozšiřuje i na odpovědnost za škodu 
a)  na životě a zdraví a na věcech vzniklé v důsledku 

stavebního plánování pojištěného; tímto je dotčeno 
ustanovení čl. 6, odst. 6.21. těchto ZPP

b)  na podzemních zařízeních (plynová a vodní po-
trubí, elektrické a telefonní kabely, kanalizační síť 
apod.); tímto jsou dotčena ustanovení čl. 6, odst. 
6.18. těchto ZPP

c)  vzniklé v důsledku poddolování staveb; ustanovení 
čl. 6, odst. 6.7. těchto ZPP se nepoužije;

d)  vzniklé v důsledku sesednutí pozemků a na nich 
stojících staveb nebo jejich částí, jakož i škody 
způsobené sesunutím zeminy; ustanovení čl. 6, 
odst. 6.7. těchto ZPP se nepoužije;

2. Spoluúčast 
Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, činí spoluúčast 
pojištěného na každé pojistné události u:
a)  škod na podzemních zařízeních 20% škody, 

nejméně však 5 000 Kč, 
b)  ostatních škod 10 % škody, nejméně však  

5 000 Kč.

Pořádání akce 
Pro pojištění odpovědnosti z pořádání akce platí 
odchylně od čl. 3 a čl. 9 VPP následující:

Pokud není pojistné za pojištění odpovědnosti za ško-
du z pořádání akce uhrazeno před začátkem akce, 
pojištění nenabývá účinnosti.

Pojistné je pro účely tohoto pojištění považová-
no za uhrazené uhrazením pojistného v hotovosti 
oprávněnému zástupci pojistitele, podáním platebního 
příkazu bance, pokud byla platba řádně a včas 
provedena na účet pojistitele nebo pojišťovacího zpro-
středkovatele nebo uhrazením pojistného na základě 
složenky. 

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného 
za škodu vyplývající z pořádání ve smlouvě uvedené 
akce.
Odchylně od ustanovení čl. 7, odst. 1, písm. a) těchto 
ZPP se pojištění vztahuje i na případy, kdy jsou po-
zemky, budovy nebo prostory užívány částečně také 
k jiným účelům. Spolupojištěny jsou rovněž stavba 
a bourání stánků, kójí, tribun, stanů apod. Pojištění 
se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škody 
na vystavovaných věcech. 

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu 
poškozením prostor, ploch, zahrad, pozemků 
a předmětů sloužících k jejich zařízení nebo vybavení, 
které byly dány pořadateli k dispozici, pronajaty nebo 
propůjčeny za účelem pořádání akce způsobenou 
pouze požárem, výbuchem nebo vodou z vodovod-
ního potrubí.
Pouze na základě zvláštního ujednání v pojistné 
smlouvě se pojištění vztahuje také na odpovědnost 
pojištěného za škody způsobené ohňostrojem

Odpovědnost za škody z držení nebo použití motoro-
vých vozidel, lodí, letadel a leteckých  přístrojů zůstává 
z tohoto pojištění vyloučena.


