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pojmy používané v textu těchto pojistných podmínek

ČÁST A. | OBECNÁ ČÁST

ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti VPP ODO 2022 (dále jen „VPP ODO 2022“) stanoví základní rozsah práv 
a povinností účastníků pojištění, kterými jsou pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany, pojištěný a každá další osoba, které z pojištění 
vznikne právo nebo povinnost. 

2. Pro všechna pojištění sjednaná dle těchto VPP ODO 2022 platí i příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

3. Pojištění sjednané dle VPP ODO 2022 je pojištěním škodovým.
4. VPP ODO 2022 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

ČLÁNEK 2 Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je nahodilá škodná událost krytá pojištěním.
2. Způsobila-li úmyslně pojistnou událost buď osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo z jejího podnětu osoba třetí, vzniká 

právo na pojistné plnění jen tehdy, bylo-li to výslovně ujednáno, anebo stanoví-li tak občanský zákoník nebo jiný zákon.
3. Pojistnou událost pro jednotlivá pojištění blíže vymezují zvláštní části VPP ODO 2022, případně doplňkové pojistné podmínky a ujednání 

pojistné smlouvy.
4. Věcné vymezení pojistné události:
 Pojistnou událostí je vznik právní povinnosti pojištěného nahradit újmu, za kterou pojištěný podle obecně závazných právních předpisů 

odpovídá a je povinen ji uhradit, za předpokladu, že vznikla povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.
5. Časové vymezení pojistné události:
 Za okamžik vzniku pojistné události je považován den, kdy vznikla újma, za kterou pojištěný podle obecně závazných právních předpisů 

odpovídá a je povinen ji uhradit.   
6. Místní vymezení pojistné události
 Za místo vzniku pojistné události se považuje místo, kde újma vznikla, nikoli místo, kde došlo k příčině vzniku újmy.
7. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je, že ke vzniku újmy došlo v době trvání pojištění u pojistitele.

ČLÁNEK 3 Povinnosti pojištěného, pojistníka a pojistitele

1. Vedle povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy je pojištěný dále povinen:
a) počínat si při veškerém svém jednání (právním i neprávním; při konání i případném opomenutí) tak, aby škodná událost nenastala, 

zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou pojištěnému uloženy právními 
předpisy nebo na jejich základě, nebo které na sebe vzal pojistnou smlouvou, a také nesmí trpět porušování těchto povinností 
ze strany třetích osob. Pokud již nastala škodná událost, je pojištěný povinen učinit opatření směřující k tomu, aby vzniklá újma 
nenarůstala. V případě porušení této povinnosti pojištěným má pojistitel právo úměrně krátit pojistné plnění, pouze však v té míře, 
v jaké porušení povinností přispělo ke vzniku nebo zvětšení následků škodné události;

b) je-li v souvislosti se škodnou událostí podezření ze spáchání trestného činu, správního deliktu nebo přestupku, bez zbytečného 
odkladu oznámit škodnou událost Policii České republiky nebo jinému příslušnému orgánu veřejné správy,

c) postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu újmy nebo jiné obdobné právo, které mu v souvislosti 
s  pojistnou událostí vzniklo,
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d) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že sjednal proti témuž pojistnému nebezpečí a  vztahující se na tutéž hodnotu 
pojistného zájmu po tutéž pojistnou dobu další pojištění u  jiného pojistitele a sdělit pojistiteli obchodní firmu nebo název tohoto 
pojistitele a výši sjednané horní hranice pojistného plnění,

e) pojistiteli písemně sdělit bez zbytečného odkladu, že v  souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu zahájeno řízení před 
orgánem veřejné moci nebo rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce a pojistitele informovat o průběhu a výsledcích 
tohoto řízení,

f) bez výslovného předchozího písemného souhlasu pojistitele neuznat vůči poškozenému dluh k náhradě újmy, za kterou pojištěný 
v souvislosti se škodnou událostí odpovídá,

g) v řízení o náhradě újmy ze škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejména se pojištěný nesmí bez souhlasu 
pojistitele zavázat k  náhradě promlčené pohledávky a  nesmí uzavřít bez souhlasu pojistitele soudní smír. Proti rozhodnutí 
příslušných orgánů, které se týkají náhrady újmy, je pojištěný povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě nedohodne jiný 
postup s pojistitelem,

h) pokud mu to pojistitel svým pokynem výslovně uloží, podat řádně a včas návrh na zrušení rozhodčího nálezu, jímž bylo rozhodnuto 
o náhradě újmy, za kterou pojištěný v souvislosti se škodnou událostí odpovídá, soudem.

2. Vedle povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy je oprávněná osoba dále povinna bez zbytečného odkladu, nejdéle 
však do 15 dnů od zjištění škodné události, oznámit pojistiteli, že škodná událost vznikla. Stejnou povinnost má jakákoliv osoba, která 
oznamuje pojistiteli vznik škodné události a která má na pojistném plnění právní zájem.

3. Vedle povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy je pojistník dále povinen:
a) pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit všechny změny ve skutečnostech, na které byl písemně tázán při sjednávání 

pojištění, 
b) pojistiteli bez zbytečného odkladu oznámit všechny změny týkající se skutečností, které jsou obsahem pojistné smlouvy, a všechny 

změny v identifikačních údajích pojistníka,
c) bez zbytečného odkladu pojištěnému (je-li odlišný od pojistníka) oznámit, že sjednal pojištění vztahující se na hodnotu pojistného 

zájmu pojištěného a seznámit pojištěného s právy a povinnostmi, které pro něho ze sjednaného pojištění vyplývají,
d) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že sjednal proti témuž pojistnému nebezpečí a  vztahující se na tutéž hodnotu 

pojistného zájmu po tutéž pojistnou dobu další pojištění u  jiného pojistitele a sdělit pojistiteli obchodní firmu nebo název tohoto 
pojistitele a výši sjednané horní hranice pojistného plnění.

 V případě, že se pojištění vztahuje na hodnotu pojistného zájmu pojištěného odlišného od pojistníka, má pojistník stejné povinnosti jako 
pojištěný.

4. Vedle povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy je pojistitel dále povinen:
a) vrátit osobě uplatňující právo na pojistné plnění doklady, které si vyžádá a které pojistiteli poskytla pro šetření existence a rozsahu 

jeho povinnosti plnit,
b) umožnit osobě uplatňující právo na pojistné plnění nahlédnout do podkladů, které pojistitel soustředil v průběhu šetření škodné 

události a pořídit si jejich kopii.

ČLÁNEK 4 Vznik, změny a zánik pojištění

1. Pojištění vzniká na základě písemné pojistné smlouvy. Pojištění vzniká prvním dnem následujícím po uzavření pojistné smlouvy, není-li 
v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

2. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.
3. Změn v pojistné smlouvě lze dosáhnout dohodou smluvních stran. Dohoda musí být písemná, jinak je neplatná.
4. Pojištění se z důvodu nezaplacení pojistného ve smyslu občanského zákoníku během pojistné doby nepřerušuje. 
5. Pojištění, vedle ostatních důvodů stanovených v obecně závazných právních předpisech, zaniká písemnou výpovědí pojistníka nebo 

pojistitele, kterou mohou smluvní strany po každé škodné události podat, a to do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku škodné 
události pojistiteli. Dnem doručení výpovědi počíná běžet měsíční výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká. V případě povinného 
pojištění lze podle tohoto odstavce postupovat pouze, pokud je takový postup v souladu s ustanovením § 2781 občanského zákoníku.

6. V případě nezaplacení pojistného pojistníkem ani v dodatečné lhůtě stanovené pojistitelem v upomínce, zanikne pojištění odchylně od 
ustanovení § 2804 občanského zákoníku dnem následujícím po marném uplynutí této dodatečné lhůty.

7. Pojistitel má právo v případě, že dojde změnou právní úpravy k rozšíření odpovědnosti za újmu nebo rozsahu náhrady újmy, pojištění 
odpovědnosti za újmu písemně vypovědět nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti právního předpisu, který tuto změnu zavádí. 
Dnem doručení výpovědi počíná běžet měsíční výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

8. V případě smrti pojistníka pojištění nezaniká, do pojištění vstupuje namísto pojistníka jeho dědic, a  to do konce pojistného období, 
v němž pojistník zemřel.

ČLÁNEK 5 Pojistné

1. Pojistník je povinen platit běžné pojistné. Délka pojistného období je stanovena na jeden pojistný rok.
2. Výše pojistného je uvedena v pojistné smlouvě. Pojistitel je oprávněn ověřit si u pojištěného správnost údajů rozhodných pro stanovení 

výše pojistného.
3. Běžné pojistné je splatné prvního dne pojistného období.
4. V  pojistné smlouvě je možné ujednat, že pojistník uhradí pojistné ve splátkách. V  tomto případě se ve smyslu ustanovení § 1931 

občanského zákoníku, ujednává, že pokud nebude některá ze splátek pojistného zaplacena nejpozději v den splatnosti této splátky, 
stává se tímto dnem splatnou zbývající část pojistného, pokud pojistitel písemně požádá o  její zaplacení nejpozději k datu splatnosti 
nejbližší příští splátky.

5. Je-li v pojistné smlouvě ujednáno placení běžného pojistného ve splátkách dle odst. 4. tohoto článku, je splatnost pojistného následující:
a) v případě pololetních splátek jsou splátky pojistného splatné prvního dne každého pojistného období a dne, na který připadá konec 

lhůty v délce 6 měsíců a počítané od prvního dne každého pojistného období,
b) v případě čtvrtletních splátek jsou splátky pojistného splatné prvního dne každého pojistného období a dne, na který připadá konec 

lhůty v délce 3, 6 a 9 měsíců a počítané od prvního dne každého pojistného období.
6. Nebylo-li v  pojistné smlouvě výslovně dohodnuto jinak nebo nejedná-li se o  případ úhrady pojistného prostřednictvím pojišťovacího 
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zprostředkovatele, pojistné se považuje za uhrazené okamžikem jeho připsání na účet pojistitele nebo jeho úhradou pojistiteli v hotovosti.
7. Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, není-li v občanském zákoníku, v těchto VPP ODO 2022 nebo v pojistné smlouvě 

stanoveno jinak.
8. Nastala-li pojistná událost, v důsledku které pojištění zaniklo, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v  němž pojistná 

událost nastala. 
9. V souladu s ustanovením § 2785 a § 2786 občanského zákoníku pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistitel má právo, v souvislosti 

se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, upravit výši běžného pojistného na další pojistné období. Změnami 
podmínek ve smyslu předchozí věty se pro účely těchto VPP ODO 2022 rozumí i:
a) změna ve škodném poměru, nebo
b) změna právní úpravy rozšiřující odpovědnost za újmu nebo rozsah náhrady újmy v pojištění odpovědnosti za újmu.

10. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného dle odst. 9. tohoto článku pojistníkovi sdělit nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před 
splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. 

11. Nesouhlasí-li pojistník se změnou pojistného dle odst. 9. a  10. tohoto článku, může tento svůj nesouhlas pojistiteli sdělit písemně 
nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V tomto případě pak pojištění zanikne uplynutím 
pojistného období bezprostředně předcházejícího pojistnému období, na které pojistitel nově stanovil výši pojistného. Neupozornil-li však 
pojistitel na tento následek pojistníka ve sdělení podle odst. 10. tohoto článku, trvá pojištění nadále a výše pojistného se při nesouhlasu 
pojistníka nezmění.

12. Pokud pojistník svůj písemný nesouhlas s nově stanovenou výší pojistného dle odst. 11. tohoto článku pojistiteli nedoručí, má se za to, 
že pojistník s novou výší pojistného souhlasí, a to i se všemi z toho vyplývajícími povinnostmi.

ČLÁNEK 6 Výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na škodné události vzniklé:
a) v důsledku válečných událostí, vzpour, povstání nebo jiných násilných nepokojů majících charakter povstání či revoluce,
b) v důsledku teroristických aktů, stávek nebo zásahem veřejné moci a v příčinné souvislosti s nimi, 
c) jadernou energií, zářením všeho druhu a radioaktivní kontaminací.

2. Pojištění se nevztahuje na škodné události, v  souvislosti s  kterými uvede oprávněná osoba při uplatňování práva na pojistné plnění 
vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této 
pojistné události zamlčí.

3. Další výluky z pojištění mohou být uvedeny v dalších částech těchto VPP ODO 2022.

ČLÁNEK 7 Čekací doba

Všechna jednotlivá pojištění sjednaná pojistnou smlouvou se sjednávají s čekací dobou. Pro všechna jednotlivá pojištění sjednaná pojistnou 
smlouvou se čekací doba sjednává v  délce ode dne počátku pojištění do dne řádného zaplacení první splátky pojistného za všechna 
jednotlivá pojištění sjednaná pojistnou smlouvou pojistiteli, maximálně však v délce 4 měsíců ode dne počátku pojištěni. Pojistitel není 
povinen poskytnout pojistné plnění ze škodných událostí nastalých v čekací době.

ČLÁNEK 8 Pojistné plnění

1. Veškeré ceny při poskytování pojistného plnění pojistitele nebo stupně opotřebení, budou vždy odborně stanoveny pojistitelem, případně 
stanoveny k tomu způsobilou osobou po dohodě s pojistitelem.

2. Pojistitel poskytne pojistné plnění v penězích v tuzemské měně (česká koruna), nevyplývá-li z obecně závazných právních předpisů jinak.
3. Je-li poškozeným v právním vztahu pojištění odpovědnosti, z něhož je pojistitelem poskytováno pojistné plnění, plátce daně z přidané 

hodnoty (dále také jen „DPH“), poskytne pojistitel pojistné plnění bez DPH s výjimkou případů, kdy poškozený, coby plátce DPH, nemůže 
z důvodů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů uplatnit nárok na odpočet DPH. Pravidlo vyplývající z předchozí věty není 
nijak dotčeno tím, zda poškozený je či není oprávněnou osobou.

ČLÁNEK 9 Náhrada nákladů řízení o náhradě újmy

1. Pokud pojištěný postupoval v řízení o náhradě újmy v souladu s pokyny pojistitele, náklady řízení hradí pojištěnému pojistitel.
2. Pojistitel nahradí tyto náklady řízení max. do výše 10 % z limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojištění, kterého 

se náklady řízení týkaly. Výše vyplacené náhrady nákladů řízení se do pojistného plnění, které je omezeno limitem pojistného plnění, 
nezapočítává.

ČLÁNEK 10 Spoluúčast

1. Spoluúčast je dohodnutá finanční částka, kterou se pojištěný podílí na pojistném plnění, stanoví se pevnou částkou, procentem nebo 
jejich kombinací; může být případně vyjádřena i jiným způsobem (dále také jen „spoluúčast“).

2. Spoluúčast se stanoví z hodnoty pojistného plnění, na které by po zohlednění všech ustanovení pojistné smlouvy upravujících pojistné 
plnění (např. ustanovení o  horní hranici pojistného plnění apod.) vzniklo oprávněné osobě jinak, právě před odečtením sjednané 
spoluúčasti, právo (dále také jen „hrubá výše pojistného plnění“). 

3. Spoluúčast pojistitel odečte od hrubé výše pojistného plnění. Rozdíl obou částek, tzn. hrubé výše pojistného plnění a spoluúčasti, je 
pojistným plněním, na něž vzniká oprávněné osobě za pojistnou událost právo.

4. Pokud hrubá výše pojistného plnění nepřesahuje sjednanou spoluúčast, pojistitel pojistné plnění neposkytne.
5. V pojistné smlouvě může být sjednána také spoluúčast – neodčetná, která  se od hrubé výše pojistného plnění neodečítá, do její výše 

se však pojistné plnění neposkytuje.
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ČLÁNEK 11 Zachraňovací náklady

1. Zachraňovacími náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na:
a) odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události,
b) zmírnění následků již nastalé pojistné události,
c) plnění povinnosti odklidit poškozený majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.

2. Pojistitel nahradí:
a) zachraňovací náklady vynaložené na záchranu života nebo zdraví osob max. do výše 30 % z  horní hranice pojistného plnění 

stanovené pro hodnotu pojistného zájmu (předmět pojištění) a pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkaly, 
b) ostatní zachraňovací náklady max. do 10 %, vždy z  horní hranice pojistného plnění stanovené pro hodnotu pojistného zájmu 

(předmět pojištění) a pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkaly, nejvýše však do celkové výše 5 000 000 Kč ze 
všech pojištění sjednaných dle těchto VPP ODO 2022 jednou pojistnou smlouvou.

 Výše vyplacené náhrady zachraňovacích nákladů se do pojistného plnění nezapočítává.

ČLÁNEK 12 Zvláštní ustanovení o formě právních jednání týkajících se pojištění

1. Pro účely právních jednání týkajících se pojištění učiněných způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě pojistitel a pojistník sjednávají 
následující: 
a) Pojistitel a pojistník sjednávají, že prostřednictvím internetové aplikace mohou účastníci pojištění činit pouze taková právní jednání 

týkající se pojištění, která tato aplikace v čase učinění právního jednání technologicky umožňuje.
b) Aktivačním klíčem se pro účely pojištění sjednaného podle těchto pojistných podmínek rozumí číselný nebo alfanumerický 

kód doručený pojistitelem účastníkovi pojištění, jehož správné zadání je nepřekročitelnou technologickou podmínkou každého 
jednotlivého přístupu do internetové aplikace. Je-li prostřednictvím internetové aplikace učiněno jakýkoliv právní jednání adresované 
pojistiteli za použití aktivačního klíče, má se za to, že toto právní jednání činil účastník pojištění, jemuž byl aktivační klíč pojistitelem 
poskytnut. V zájmu právní jistoty účastníků pojištění může být učinění právního jednání účastníka pojištění adresovaného pojistiteli 
prostřednictvím internetové aplikace kromě použití aktivačního klíče podmíněno i dalším bezpečnostním prvkem (např. dalším, tedy 
druhým, číselným či alfanumerickým kódem zaslaným k učinění právního jednání pojistitelem účastníkovi pojištění např. formou 
SMS zprávy na jeho mobilní komunikační zařízení). 

c) Právní jednání učiněná účastníkem pojištění prostřednictvím internetové aplikace se považují za doručená pojistiteli, bez ohledu 
na to, zda se s  jejich obsahem pojistitel skutečně seznámil, okamžikem zobrazení obsahu právního jednání účastníka pojištění 
v  internetové aplikaci na straně pojistitele, které pojistitel účastníkovi pojištění elektronicky prostřednictvím této aplikace potvrdí 
informativním textem potvrzujícím doručení právního jednání pojistiteli.

d) Právní jednání učiněná pojistitelem prostřednictvím internetové aplikace se považují za doručená účastníkovi pojištění, bez ohledu 
na to, zda se s jejich obsahem účastník pojištění skutečně seznámil, okamžikem jejich doručení do datového prostoru účastníka 
pojištění v internetové aplikaci.

e) Povinnosti všech účastníků pojištění související s využíváním internetové aplikace:
• Účastník pojištění odpovídá za to, že právní jednání nebo oznámení týkající se pojištění adresovaná pojistiteli bude 

prostřednictvím internetové aplikace činit pouze osobně.
• Účastník pojištění je povinen neopouštět počítač nebo jiné komunikační zařízení, jehož prostřednictvím využívá internetovou 

aplikaci, během přihlášení účastníka pojištění k  internetové aplikaci, zejména během činění právních jednání či oznámení 
týkajících se pojištění prostřednictvím internetové aplikace.

• Účastník pojištění je povinen chránit svůj aktivační klíč, držet ho v tajnosti, nesdělit ho či nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě 
a činit obvyklá bezpečnostní opatření před přístupem třetích osob k aktivačnímu klíči.

• Účastník pojištění je povinen neprodleně po zjištění podezření na to, že by jeho aktivační klíč mohl být vyzrazen či zpřístupněn 
jakékoliv třetí osobě nebo zneužit jakoukoliv třetí osobou oznámit toto své podezření pojistiteli a postupovat dále dle jeho 
pokynů (zejména např. na výzvu pojistitele a dle jeho pokynů změnit aktivační klíč apod.).

• Účastník pojištění je povinen při využívání internetové aplikace používat pouze jím vlastněné nebo jím oprávněně užívané 
počítače nebo jiná komunikační zařízení vybavené či vybavená pouze oprávněně (legálně) získaným a instalovaným softwarem.

f) Je-li zájemcem o  pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným spotřebitel, má právo na tzv. 
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých 
z  jiných druhů pojištění, než ze životního pojištění, je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České obchodní inspekce:   
„http://www.coi.cz“ www.coi.cz nebo Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. (internetová adresa Kanceláře 
ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú.: https://www.ombudsmancap.cz).

g) Je-li zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným spotřebitel, má právo na tzv. alternativní 
řešení sporu týkajícího se smluvního závazku vyplývajícího z pojistné smlouvy uzavřené on-line prostřednictvím platformy pro řešení 
sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. E-mailová 
adresa samotné ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, která coby pojistitel pojistné smlouvy uzavírá, je: info@csobpoj.cz.

ČLÁNEK 13 Společná ustanovení

1. Písemná právní jednání, která se týkají pojištění, musí být učiněna v českém jazyce. 
2. Adresná právní jednání pojistitele týkající se pojištění učiněná v písemné listinné formě a oznámení pojistitele učiněná v písemné listinné 

formě (dále také jen „písemnosti“) se účastníkům pojištění doručují na jimi posledně uvedenou adresu místa skutečného či uváděného 
bydliště, respektive na adresu skutečného či ve veřejném rejstříku zapsaného sídla. Uvedl-li pojistník v pojistné smlouvě korespondenční 
adresu (v  poli nadepsaném „Korespondenční adresa“), projevuje tím svou vůli, aby mu písemnosti byly doručovány právě na tuto 
korespondenční adresu se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími, a písemnosti se doručují na tuto adresu, vždy však pouze na 
adresu v České republice.

3. Pojistná smlouva a pojištění v ní sjednaná se řídí českým právním řádem.
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4. Všechny spory vyplývající z pojištění nebo v souvislosti s ním vzniklé budou, nedojde-li k dohodě, řešeny u příslušného soudu v České 
republice podle českého práva.

5. Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od VPP ODO 2022.
6. Tyto VPP ODO 2022 nabývají účinnosti dne 1. října 2022.

ČÁST B. | POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

ČLÁNEK 14 Rozsah pojištění

1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného nebo spolupojištěných osob 
(dále jen „pojištěný“) za újmu způsobenou jinému, která není dále v těchto VPP ODO 2022 nebo v pojistné smlouvě vyloučena 
(odpovědnost za způsobenou újmu na zdraví nebo na životě, odpovědnost z vlastnictví movitých nebo nemovitých věcí, atd.).

2. Dále se pojištění vztahuje i na újmu způsobenou jinému použitím osob, jimž pojištěný svěřil opatrování dítěte nebo zvířete nebo 
běžnou údržbu domácnosti, a to při výkonu této činnosti, kromě škod vzniklých této osobě (opatrovateli).

3. Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění odpovědnosti nájemce stavby, pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou 
odpovědnost spolupojištěného uživatele nemovitosti (nájemce) za újmu způsobenou jinému (včetně pojištěné osoby uvedené v pojistné 
smlouvě – pronajímateli nemovitosti) v souvislosti s oprávněným užíváním nemovitosti, která je v rámci tohoto pojištění specifikována 
v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK 15 Výluky z pojištění

1. Vedle výluk uvedených v článku 6 se pojištění nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou:
a) převzetím odpovědnosti nad rámec stanovený právními předpisy, 
b) pohřešováním nebo ztrátou věci,
c) běžným opotřebením movitých nebo nemovitých věcí vzniklých jejich dlouhodobým užíváním,
d) na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, ale pojištěný s nimi nikoliv po právu nakládá jako s věcmi vlastními, 
e) poškozením nebo zničením následujících užívaných věcí:

- motorových vozidel,
- jakýchkoli plavidel,
- jakéhokoliv létajícího zařízení,

f) při profesionální sportovní činnosti nebo veškeré přípravě k ní, s výjimkou profesionální sportovní činnosti, ze které má pojištěný 
prokazatelné roční příjmy v posledním kalendářním roce maximálně do výše 1.000 euro,

g) při provozování nebo řízení plavidla, k jehož vedení je požadován průkaz plavební způsobilosti a při provozu nebo řízení letadla,
h) zničením, poškozením nebo pohřešováním záznamů na zvukových, obrazových a datových nosičích,
i) následkem požití alkoholu nebo návykových látek,
j) z výkonu práva myslivosti, 
k) úmyslným trestným činem, přestupkem proti občanskému soužití nebo porušením patentových či autorských práv, 
l) informací nebo radou,
m) při výkonu obchodního vedení společnosti, je-li tato činnost (obchodní vedení společnosti) vykonávána pojištěným v pracovně-

právním vztahu na základě pověření obchodním vedením,
n) prodlením se splněním zákonné nebo smluvní povinnosti spočívajícím v tom, že pojištěný nesplnil svou zákonnou nebo smluvní 

povinnost včas,
o) pojištěným jako podnikatelem při jeho podnikání,
p) pojištěným jako zaměstnavatelem jeho zaměstnanci podle pracovněprávních předpisů (vč. služebního zákona),
q) při plnění pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích nebo v přímé souvislosti s nimi, za něž pojištěný odpovídá svému zaměstnavateli.

2. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností, vztahem nebo postavením pojištěného, u nichž:
a) obecně závazný právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu a sjednat pojištění odpovědnosti (povinné pojištění), 

bez ohledu na to, zda je tato povinnost uložena pojištěnému nebo jiné osobě odlišné od pojištěného,
b)  pojištění odpovědnosti vzniká na základě skutečnosti stanovené obecně závazným právním předpisem (zákonné pojištění).

3. Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za újmu, za níž pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému, 
kromě újmy způsobené osobám, které sice jsou v relevantním vztahu k pojištěnému, ale újma vznikla v důsledku požáru nebo vodovodní 
škody při společném bydlení v jednom domě v oddělených domácnostech.

4. Z pojištění nevzniká nárok na plnění v případě jakékoliv náhrady újmy přisouzené soudem Spojených států amerických nebo Kanady 
nebo v případě jakékoliv náhrady újmy přisouzené na základě jurisdikce Spojených států amerických nebo Kanady.

ČLÁNEK 16 Pojistné plnění

1. Pojistné plnění za jednu pojistnou událost nesmí přesáhnout limity pojistného plnění sjednané v pojistné smlouvě. To platí i pro součet 
všech pojistných plnění za sériovou pojistnou událost. Na pojistném plnění za více pojistných událostí tvořících sériovou pojistnou událost 
se pojištěný podílí jen jednou spoluúčastí, bez ohledu na počet pojistných událostí v sériové pojistné události.

2. Součet pojistných plnění vyplacených za pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (je-li pojištění sjednáno na dobu 
kratší, v průběhu doby trvání pojištění) nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

3. V případě poškození nebo zničení elektroniky, telefonů a kuchyňských spotřebičů pojistitel poskytne pojistné plnění max. do 
výše 3 000 Kč na jednu pojistnou událost, v případě sjednání pojištění s limitem pojistného plnění 10 mil. Kč a vyšším max. do výše 
10 000 Kč. Tento limit pojistného plnění se nevztahuje na pojistné události, kdy dojde k poškození nebo zničení elektroniky, telefonů 
a kuchyňských spotřebičů v důsledku požáru způsobeného pojištěným, výbuchu způsobeného pojištěným nebo úniku vody, jiné kapaliny 
nebo páry z vodovodních nebo kanalizačních potrubí, topných, klimatizačních, solárních nebo hasících systémů, včetně připojených 
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zařízení nebo armatur, nebo z akumulačních nádrží způsobeného (míněn unik vody nebo páry) pojištěným. Tento limit pojistného plnění 
se rovněž nevztahuje na pojistné události spočívající v poškození nebo zničení zboží pojištěným v obchodech a na pojistné události 
spočívající v  odpovědnosti pojištěného žáka nebo studenta za škodu způsobenou poškozením nebo zničením elektroniky nebo 
přístrojového vybavení právnické osobě vykonávající činnost jakéhokoliv druhu školy, včetně vysoké školy, nebo školského zařízení nebo 
právnické nebo fyzické osobě, na jejíchž pracovištích se uskutečňuje praktické vyučování nebo praxe, za škodu, kterou jí způsobili při 
teoretickém nebo praktickém vyučování, při studiu nebo praxi, nebo při výchově mimo vyučování anebo v přímé souvislosti s nimi.

4. V případě škody, které nepředchází vznik škody na věci nebo na zdraví, tzv. čistá finanční škoda, poskytne pojistitel pojistné plnění 
do sjednaného limitu pojistného plnění, max. však do výše 30 mil. Kč (dle toho, který limit je nižší).

ČLÁNEK 17 Územní rozsah pojištění

1. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastaly na území Evropy. 
2. Pojištění odpovědnosti nájemce stavby se vztahuje pouze na stavby na území České republiky. 

ČÁST C. | POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PŘI VÝKONU POVOLÁNÍ

ČLÁNEK 18 Rozsah pojištění

1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené obecné odpovědnosti pojištěného, coby zaměstnance, za škodu 
způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, která není dále v těchto VPP ODO 2022 nebo 
v pojistné smlouvě vyloučena.

2. Pouze je-li tak výslovně ujednáno v  textu pojistné smlouvy, pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou 
v souvislosti s řízením dopravního prostředku.

3. Pouze je-li tak výslovně ujednáno v textu pojistné smlouvy, pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou na 
dopravním prostředku jinak, než při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

ČLÁNEK 19 Výluky z pojištění

1. Vedle výluk uvedených v článku 6 se pojištění dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:
a) úmyslně nebo převzetím odpovědnosti nad rámec stanovený právními předpisy, 
b) pohřešováním nebo ztrátou věci,
c) na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, ale pojištěný s nimi nikoliv po právu nakládá jako s věcmi vlastními,
d) zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin,
e) viry, hackerstvím,
f) následkem požití alkoholu nebo návykových látek,
g) schodkem na svěřených hodnotách, které je povinen vyúčtovat, 
h) vadnou manuální prací při výrobě, montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích, pokud škoda vznikla pouze zaměstnavateli, 

aniž by náhradu škody na zaměstnavateli nárokovala jiná osoba,
i) chybným zaměřením věci, nastavením nebo zadáním věci ve výrobě, při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích,
j) pochybením při ekonomických nebo nákladových kalkulacích s výjimkou škod způsobených při účetní, daňové nebo auditorské 

činnosti, 
k) nezískáním dotací, grantů či jakékoli jiné formy finanční podpory nebo jejich použitím k jinému účelu, než pro jaký byly uděleny,
l) uložením majetkových sankcí (penále, pokuty či jiné zákonné nebo smluvní sankce) udělenými zaměstnavateli v důsledku jednání 

pojištěného, s výjimkou sankcí uložených v souvislosti s výpočtem a poukazy daní a poplatků nebo pojistného na veřejné pojištění 
(zdravotní, sociální apod.),

m) prodlením se splněním zákonné nebo smluvní povinnosti spočívajícím v tom, že pojištěný nesplnil svou zákonnou nebo smluvní 
povinnost včas,

n) na movitých věcech, svěřených nebo užívaných k výkonu práce, pokud ke škodě došlo zanedbáním předepsané obsluhy nebo 
údržby,

o) na pneumatikách, discích kol a přepravovaných věcech, včetně nakládky a vykládky věcí (ani na úhradu spoluúčasti, pokud je 
škoda nahrazena z  jiného druhu pojištění), ani další škody s těmito škodami související, s výjimkou škod vzniklých při dopravní 
nehodě, kdy zároveň došlo k poškození i  jiných věcí, než v tomto písmenu jmenovaných, a tato dopravní nehoda byla šetřena 
policií,

p) úmyslným trestným činem, přestupkem proti občanskému soužití nebo porušením patentových či autorských práv,
q) při výkonu obchodního vedení společnosti, je-li tato činnost (obchodní vedení společnosti) vykonávána pojištěným  

v pracovněprávním vztahu na základě pověření obchodním vedením,
r) výkonem činnosti v obchodních korporacích, se kterou je podle právních předpisů spojena povinnost péče řádného hospodáře.

2. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností, vztahem nebo postavením pojištěného, u nichž:
a) obecně závazný právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu a sjednat pojištění odpovědnosti (povinné pojištění), 

bez ohledu na to, zda je tato povinnost uložena pojištěnému nebo jiné osobě odlišné od pojištěného,
b)  pojištění odpovědnosti vzniká na základě skutečnosti stanovené obecně závazným právním předpisem (zákonné pojištění).

3. Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu, za níž pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému.
4. Z pojištění nevzniká nárok na plnění v případě jakékoliv náhrady škody přisouzené soudem Spojených států amerických nebo Kanady 

nebo v případě jakékoliv náhrady škody přisouzené na základě jurisdikce USA nebo Kanady.
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ČLÁNEK 20 Pojistné plnění

1. Pojistné plnění za jednu pojistnou událost nesmí přesáhnout limit pojistného plnění stanovený v pojistné smlouvě.
2. Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho 

pojistného roku (je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, v  průběhu doby trvání pojištění), nesmí přesáhnout limit pojistného plnění 
stanovený v pojistné smlouvě.

3. Bez ohledu na to, právním řádem jakého státu se řídí pracovní poměr mezi pojištěným a  zaměstnavatelem, pojistitel poskytne za 
pojistnou událost pojistné plnění nejvýše do rozsahu náhrady škody, která by v souvislosti s pojistnou událostí byla poskytnuta podle 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), a s ním souvisejících obecně závazných právních 
předpisů, nebo podle obecně závazných právních předpisů České republiky upravujících služební poměr. Pro stanovení výše pojistného 
plnění za pojistnou událost nastalou v rozsahu pojištění podle čl. 18 odst. 3. se předchozí věta nepoužije.

ČLÁNEK 21 Územní rozsah pojištění

1. Pojištění se vztahuje na pojistné události nastalé kdekoli na území celého světa.

ČÁST D. | VÝKLAD POJMŮ

1. Dopravním prostředkem se rozumí zařízení, které je určeno pro dopravu osob nebo dopravu a manipulaci věcí po zemi, ve vzduchu, 
na vodě nebo pod zemí, včetně vysokozdvižných, nízkozdvižných, paletovacích, plošinových vozíků, tahačů, letadel, plavidel, kolejových 
vozidel, mostových jeřábů, manipulačních pomůcek na strojní pohon (vrátky, kladkostroje, navijáky, hydraulické plošiny apod.), jedno nebo 
víceosých podvozků sloužících výlučně k přemísťování speciálních zařízení, a dále pro účely pojištění se sem řadí i pojízdné pracovní stroje, 
zametací a úklidové motorové stroje, pojízdné sekačky, regálové zakladače, speciální manipulační rámy. Naopak za dopravní prostředky 
ve smyslu pojištění se nepovažují stavební kolečko, rudl, postele nebo křesla na převoz pacientů, schodolez, trakař, japonka, ruční úklidový 
vozík, stěhovací pomůcky – podvozky, skříně na kolečkách s nářadím nebo materiálem, manipulační pomůcky na ruční pohon sloužící ke 
zvedání břemen (hydraulické, řetězové, lanové) a další prostředky výše nevyjmenované, poháněné většinou lidskou silou.

2. Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. 
Pro účely pojištění se za letadlo nepovažuje model letadla do váhy 20 kg a dron do váhy 0,91 kg.

3. Létajícím zařízením se rozumí jakékoli zařízení konstruované, vyrobené a určené k létání v vzduchu za účelem sportu, rekreace nebo vzdělávání.
4. Motorovým vozidlem se rozumí takový dopravní prostředek, kterýb ke svému pohonu využívá síly některého druhu motoru a který je 

využíván k přepravě lidí nebo materiálu po komunikacích nebo v terénu.
5. Odpovědností převzatou nad rámec stanovený právními předpisy se rozumí odpovědnost za škodu převzatá ve větším 

rozsahu, než stanoví obecně závazný právní předpis, odpovědnost za škodu převzatá v případě, kdy ji obecně závazný právní předpis 
nestanoví nebo odpovědnost za škodu vyplývající z porušení závazku převzatého nad rámec dispozitivního právního ustanovení. 

6. Osobou, která je v relevantním vztahu k pojištěnému, se pro účely pojištění sjednaného podle těchto ODO 2022 rozumí:
a) příbuzný pojištěného v řadě přímé, sourozenec či manžel pojištěného nebo partner pojištěného podle jiného zákona upravujícího 

registrované partnerství a  jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá 
důvodně pociťovala jako újmu vlastní, osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale žijí,

b) osoba, ve které je pojištěný společníkem, akcionářem nebo členem s podílem ve výši 50 % a vyšším.
7. Plněním pracovních úkolů se rozumí i činnost vykonávaná ve služebním poměru i činnost vykonávaná na základě dohody o pracích 

konaných mimo pracovní poměr.
8. Pohřešováním se rozumí stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.
9. Pojistným plněním se pro účely výpočtu škodného poměru rozumí suma pojistných plnění, na která vznikl oprávněným osobám nárok 

za pojistné události nastalé ve všech pojištěních podle těchto VPP ODO 2022 sjednaných všemi pojistníky u pojistitele a která (míněna 
pojistná plnění) byla za tyto pojistné události pojistitelem vyplacena.

10. Pojistný rok je časový interval, který začíná v 00 hod dne označeného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí uplynutím 365 
kalendářních dnů (v případě přestupného roku 366 kalendářních dnů) od počátku pojištění.

11. Poškozením věci se rozumí taková změna stavu věci, kterou lze objektivně odstranit opravou nebo úpravou nebo taková změna věci, 
kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je věc použitelná k původnímu účelu.

12. Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a  vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a  šíří 
se vlastní silou nebo pachatelem. Pojištění se vztahuje i  na škody vzniklé hasební látkou použitou při zásahu proti požáru a  škody 
způsobené zplodinami hoření při požáru.

13. Pracovním poměrem se rozumí i služební poměr vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů i práce vykonávané na dohody 
o pracích konaných mimo pracovní poměr.

14. Profesionální sportovní činností se rozumí sportovní činnost vykonávaná pojištěným za úplatu, bez ohledu na typ právního vztahu, 
jenž je titulem vzniku nároku pojištěného na úplatu (pracovněprávní vztah, obchodněprávní vztah atd.).

15. Předepsanou obsluhou a údržbou se rozumí činnosti prováděné za účelem bezpečné a bezporuchové funkce věci, za účelem 
využití užitných vlastností věci, za účelem udržení technické způsobilosti věci, hospodárnosti provozu apod., vyplývající z obecně platných 
zásad pro obsluhu věci, z návodu k použití nebo obsluze věci, z plánu údržby nebo z dalších pokynů vydaných zaměstnavatelem.

16. Předepsaným pojistným se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP ODO 2022 rozumí suma běžného pojistného za 
všechna pojištění podle těchto VPP ODO 2022 sjednaná všemi pojistníky u pojistitele.

17. Přepravovanými věcmi se rozumí věci přepravované na základě SMLOUVY O PŘEPRAVĚ uzavírané mezi dopravcem a odesílatelem.
18. Rezervou na pojistná plnění se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP ODO 2022 rozumí suma rezervy na pojistná 

plnění stanovená pojistitelem ve smyslu ustanovení § 52 a násl. zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a vztahující se ke všem pojištěním podle těchto VPP ODO 2022 sjednaným všemi pojistníky u pojistitele.

19. Sériová pojistná událost je více spolu souvisejících pojistných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejné příčiny např. 
zdroje, události, okolnosti, závady.
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20. Spolupojištěnou osobou se rozumí fyzické osoby, které spolu s pojištěným trvale žijí v jedné domácnosti a společně uhrazují náklady 
na své potřeby. 

21. Spolupojištěným uživatelem nemovitosti se rozumí oprávněný uživatel nemovitosti výslovně specifikované v pojistné smlouvě ve 
vlastnictví pojištěného nebo spolupojištěných osob.

22. Škodným poměrem se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP ODO 2022 rozumí poměr, vyjádřený v procentech, mezi 
–  pojistným plněním a rezervou na pojistná plnění, v čitateli, a

 –  předepsaným pojistným, ve jmenovateli,
 ze všech pojištění podle těchto VPP ODO 2022 sjednaných všemi pojistníky u pojistitele.
23. Užívanými věcmi se rozumí věci, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly mu však zapůjčeny nebo je užívá nebo provozuje z jiného 

právního důvodu.
24. Vodovodní škodou se rozumí nečekaný a náhlý únik vody, páry nebo kapaliny uvnitř stavby z pevně a řádně instalovaných vodovodních 

nebo kanalizačních potrubí, topných, klimatizačních, solárních nebo hasicích systémů, včetně připojených sanitárních zařízení nebo armatur 
nebo zařízení připojených na tyto systémy, dále z vnitřních potrubí určených pro odvod dešťové vody, dále z nádrží, které nejsou součástí 
systémů uvnitř stavby, a také unik z vodovodních, teplovodních, horkovodních, parovodních nebo kanalizačních řádů a přípojek na ně.

25. Zaměstnancem se rozumí i vojáci ve služebním poměru ve smyslu zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších 
předpisů, a dále i příslušníci bezpečnostních sborů ve služebním poměru ve smyslu zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnancem se rozumí i osoba vykonávají práci na základě některé 
z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

26. Zaměstnavatelem se rozumí i stát v případě vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů.
27. Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit ekonomicky účelnou opravou, a proto věc již nelze 

dále používat k původnímu účelu.


