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ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

(ZPP ODP 01/2020) 
 
 
Článek 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
Tyto zvláštní pojistné podmínky tvoří spolu s pojistnou smlouvu, všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro pojištění odpovědnosti a popř. doplňkovými pojistnými podmínkami jeden nedílný celek.  
 
Článek 2. POJISTNÁ UDÁLOST 
 
Pojistnou událostí se pro účely těchto zvláštních pojistných podmínek rozumí událost spočívající ve 
vzniku škody či újmy třetí osobě, která vznikla v pojistné době sjednané v pojistné smlouvě v důsledku 
porušení právní povinnosti pojištěného v rámci pojištěné činnosti a kterou je pojistitel povinen 
poskytnutím pojistného plnění dle pojistné smlouvy nahradit. Škoda či újma, která má příčinu vzniku v 
době před uzavřením pojistné smlouvy, je pojištěním kryta pouze tehdy, pokud pojištěnému tato příčina 
v době uzavření pojistné smlouvy nebyla a ani nemohla být známa.  
 
Článek 3. ROZSAH POJIŠTĚNÍ  
 
1) Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného k náhradě 

škody či újmy způsobené třetí osobě, avšak pouze za předpokladu, že tato škoda či újma byla 
způsobena provozní činností, ke které je pojištěný na základě platných právních předpisů oprávněn 
a která je současně uvedena v pojistné smlouvě jako pojištěná činnost, anebo v souvislosti 
s takovou činností. 

 
2) Pojištěný má právo, aby za něho pojistitel uhradil:  

a) škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením; 
b) škodu na věci způsobenou jejím poškozením, zničením nebo ztrátou (na živé zvíře se použijí 

ustanovení o věci obdobně, avšak jen v rozsahu neodporujícím jeho povaze); 
c) újmu na jmění vyplývající z újmy na zdraví, z újmy při usmrcení a ze škody na věci (tzv. 

následnou finanční škodu); 
d) náklady právního zastoupení; 
e) další náklady a výdaje, které vznikly v souvislosti s pojistnou událostí, avšak pouze pokud 

k jejich vynaložení dal pojistitel předchozí písemný souhlas, 
to vše za předpokladu, že k takovým újmám či škodám a/nebo nákladům došlo v důsledku 
výkonu pojištěné činnosti. 

 
3) Pojištěný má dále právo, aby za něho pojistitel uhradil:  

a) škodu či újmu způsobené vadou výrobku po jeho dodání nebo vadou služby po jejím 
poskytnutí a převzetí, ke které došlo v důsledku výkonu pojištěné činnosti; 

b) škodu či újmu vyplývající z vlastnických, nájemních a jim obdobných vztahů týkajících se 
nemovitých věcí (např. škody způsobené držbou, správou nebo na najatých nemovitostech), 
ke které došlo v důsledku výkonu pojištěné činnosti; 

c) regresní náhradu za náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve 
prospěch třetí osoby v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného, ke 
kterému došlo při výkonu pojištěné činnosti; 

d) regresní náhradu za náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve 
prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání 
pojištěného, ke kterému došlo v souvislosti s výkonem pojištěné činnosti, to však pouze v 
případech, kdy se na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, v důsledku 
nichž tyto náklady vznikly, vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti pojištěného jako 
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; sublimit  činí  10 % 
z limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě, maximálně však 5.000.000 Kč, 
pokud není ujednáno jinak; 
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e) regresní náhradu nemocenského pojištění, pokud došlo ke skutečnostem rozhodným pro 
vznik nároku na dávku nemocenského pojištění a pojištěný je v důsledku zaviněného 
protiprávního jednání, ke kterému došlo v souvislosti s výkonem pojištěné činnosti a které 
bylo zjištěno pravomocným a vykonatelným rozsudkem soudu nebo pravomocným a 
vykonatelným rozhodnutím příslušného správního úřadu, povinen zaplatit orgánu 
nemocenského pojištění regresní náhradu; sublimit činí 10 % z limitu pojistného plnění 
sjednaného v pojistné smlouvě, maximálně však 5.000.000 Kč, pokud není ujednáno jinak; 

f) peněžitou náhradu za nemajetkovou újmu uplatněnou v souvislosti s utrpěnými duševními 
útrapami, pokud tato peněžitá náhrada byla stanovena pravomocným a vykonatelným 
rozhodnutím orgánu veřejné moci vydaným v souvislosti s pojištěnou činností a pokud se 
tato peněžitá náhrada nemajetkové újmy váže k právu na pojistné plnění, které vzniklo v 
důsledku povinnosti pojištěného k náhradě při ublížení na zdraví nebo při usmrcení; 

g) škody na hmotných věcech movitých s výjimkou dopravních prostředků (kromě jejich 
nakládky a vykládky) a s výjimkou peněz, platebních karet, cenin či jiných cenností, které 
jsou předmětem díla či schovacích smluv nebo které byly přenechány pojištěnému k užití či 
jiné oprávněné činnosti na nich nebo s nimi; sublimit činí 10 % z limitu pojistného plnění 
sjednaného v pojistné smlouvě, maximálně však 1.000.000 Kč, pokud není ujednáno jinak; 

h) škody na odložených a vnesených věcech včetně věcí zaměstnanců pojištěného a 
návštěvníků místa výkonu činnosti pojištěného (zejména, nikoliv však výlučně, návštěvníků 
provozovny, sídla, místa podnikání, odštěpného závodu, závodu, kanceláří či jakéhokoliv 
jiného místa, kde pojištěný vykonává svou činnost), avšak s výjimkou dopravních prostředků, 
peněz, platebních karet, cenin a jiných cenností; sublimit činí 50.000 Kč a spoluúčast činí 
1.000 Kč, pokud není ujednáno jinak. 

 
Článek 4. ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ  
 
Pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak, vztahuje se pojištění na škody a újmy, které vznikly na 
území členských států Evropské Unie a které je pojištěný povinen nahradit podle právních řádů 
členských států Evropské Unie.  
 
Článek 5. VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 
 
1) Pojištění se nevztahuje na škody či újmy vzniklé: 

 
a) přímo či nepřímo, v souvislosti s či jako důsledek války (včetně nevyhlášené), válečných či 

nepřátelských operací, ozbrojených konfliktů, občanské války, občanských nepokojů, stávky, 
invaze, vzpoury, povstání, vojenského převratu, revoluce, vyhlášení stanného práva, 
terorismu (terorismem se rozumí použití násilí nebo jeho hrozby osobou nebo skupinou osob 
jednajících samostatně nebo jménem či za podpory jakékoli organizace nebo vlády z 
politických, náboženských, ideologických nebo podobných důvodů, a to včetně záměru 
ovlivnit jakoukoli vládu anebo zastrašit veřejnost či jakoukoli vrstvu obyvatelstva);  

b) přímo či nepřímo, v souvislosti či jako důsledek konfiskace, znárodnění, převzetí kontroly či 
zabavení vládou či orgánem veřejné moci, jakéhokoli jiného zásahu státní či úřední moci; 

c) přímým či nepřímým působením, za přispění či v důsledku působení jaderné energie, 
ionizujícího či radioaktivního záření nebo kontaminace či jakkoli související s výrobou 
jaderné energie nebo výrobou či užíváním či skladováním jaderného materiálu všeho druhu 
(vč. paliva, odpadu, zbraní) anebo v souvislosti s:  
i) věcmi nacházejícími se v areálu jaderné elektrárny,  
ii) jadernými reaktory, budovami reaktorů vč. jejich zařízení a vybavení na jakémkoli místě,  
iii) věcmi na jakémkoli místě, které se využívají či využívaly k výrobě jaderné energie anebo 
k výrobě, zpracování, použití nebo skladování jaderného materiálu, 
iv) zbraněmi, zařízeními či jinými věcmi využívajícími jaderného štěpení nebo fúze nebo jiné 
podobné reakce nebo radioaktivní látky, 
v) věcmi způsobilými k pojištění v rámci pojištění jaderných rizik místním jaderným poolem 
a/nebo asociací; 

d) jakýmkoliv znečištěním či kontaminací životního prostředí nebo z něj vyplývající; 



 
 

Pojistitel: HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Podbielskistraße 396, 30659 Hannover, Německo, IČO: 5299004VW9WNRHTLF050 registrovaná                          

v Německu u místního soudu v Hannoveru pod číslem HRB 211924, jednající prostřednictvím švédské pobočky se sídlem Hantverkargatan 25,                  
106 50 Stockholm, Švédsko; v České republice pojistitel sjednává pojištění prostřednictvím společnosti CEE Specialty s.r.o., Francouzská 171/28, 
Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 079 47 208, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 310327 
                            Stránka 3 z 4 

e) jakýmkoliv prosakováním nebo jiným pozvolným znečištěním či kontaminací životního 
prostředí nebo z něj vyplývající; 

f) ekologickou újmou nebo závažnou havárií ve smyslu příslušných obecně závazných 
právních předpisů; 

g) chemickými, biologickými, biochemickými a elektromagnetickými zbraněmi;  
h) působením elektromagnetického pole, olova, formaldehydu, plísněmi, genetickou modifikací 

organismu a způsobené přímo či nepřímo azbestem (v jakékoli formě či množství) nebo 
tabákovými výrobky vč. elektronických cigaret; 

i) čistou finanční škodou anebo v podobě pokuty či penále;  
j) z obchodů finančních, úvěrových, investičních, kapitálových, obchodů s cennými papíry, 

bondů či záruk; 
k) nedodáním výrobku či neuskutečněním služby, v souvislosti se stažením výrobku z trhu, 

způsobené výrobky bez řádné registrace nebo neoprávněnou úpravou výrobku;  
l) na výrobku, díle či službě samotném nebo vadným plněním (záruka za výrobek či jeho výkon, 

dílo či službu včetně záruky za jakost, skryté vady či tzv. „Decennial liability“); 
m) spojením, smísením nebo zpracováním vadných výrobků dodaných pojištěným s jinými 

výrobky; vyrobením vadných výrobků nebo vadným zpracováním jiných výrobků pomocí 
vadně vyrobených strojů dodaných pojištěným; 

n) z přepravních, zasilatelských a obdobných smluv; 
o) provozem dopravních prostředků, které mají registrační, popř. poznávací či jinou evidenční 

značku či číslo a/nebo které podléhají povinné registraci či evidenci;  
p) úmyslně, svévolně nebo ze škodolibosti, zpronevěrou či jinou trestnou činností, hrubě 

nedbalým jednáním či opomenutím, přičemž hrubá nedbalost je dána tehdy, je-li porušena 
zásada náležité či obvyklé pečlivosti zvlášť závažným způsobem;  

q) činností nebo právním vztahem, ke kterým nemá pojištěný příslušné oprávnění či licenci; 
r) převzetím nebo uznáním povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy nad rámec stanovený 

právními předpisy, včetně smluvních pokut či penále, smluvní náhrady škody, smluvních 
úroků z prodlení či jiných smluvních ujednání nebo nad rámec dohodnuté limitace škody či 
újmy mezi pojištěným a poškozeným;  

s) na přirozených právech člověka s výjimkou nemajetkové újmy způsobené ublížením na 
zdraví nebo usmrcením; 

t) při pracovním úraze a nemoci z povolání; 
u) sesedáním a sesouváním půdy, erozí, poddolováním a vibracemi; 
v) v přímé či nepřímé souvislosti s infekčními a/nebo nakažlivými nemocemi lidí, zvířat nebo 

rostlin včetně související kontaminace, dekontaminace, dezinfekce anebo souvisejících 
opatření příslušných orgánů; 

w) ztrátou, poškozením, zničením, zkreslením, vymazáním, záměnou anebo jinou škodou na 
elektronických datech (tj. údaje a informace převedené do formy použitelné pro komunikaci, 
interpretaci nebo zpracování elektronickým a elektromechanickým zpracováním dat nebo 
elektronicky řízeným zařízením a zahrnují programy, software a další kódované příkazy pro 
zpracování a manipulaci s daty nebo pro řízení a obsluhu takových zařízení) z jakékoli příčiny 
včetně, nikoli však výhradně, počítačovým virem (tj. soubor poškozujících, škodlivých nebo 
jinak neoprávněných pokynů nebo kódu, včetně úmyslně implementovaných 
neautorizovaných, programových nebo jiných pokynů nebo kódů, které se šíří 
prostřednictvím výpočetního systému nebo sítě jakéhokoli druhu; např. „Trojan Horses“, 
„worms“, „time or logic bombs“), a dále ztrátou možnosti je využívat, snížením jejich 
funkčnosti, na souvisejících nákladech či výdajích jakékoli povahy, a to bez ohledu na 
jakoukoli jinou příčinu nebo událost, která současně, anebo v jakémkoli jiném pořadí, 
přispěla k takové škodě, a dále na škody či újmy vyplývající z poskytování odborných služeb 
při zpracování elektronických dat;  

x) při činnosti nebo vztahu, které podléhají povinnému pojištění; 
y) v přímé či nepřímé souvislosti s HIV, hepatitidou, CFJ (Creutzfeldtova–Jakobova choroba / 

nemoc šílených krav). 
 
2) Pojistitel neposkytne pojistné krytí, nevyplatí pojistné plnění a neuhradí žádné benefity, pohledávky 

či platby z pojištění, pokud by poskytnutím pojistného krytí, výplatou pojistného plnění či úhradou 
benefitů, pohledávek či plateb z pojištění pojistitel porušil jakékoli sankce, zákazy nebo omezení 
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podle rezolucí Organizace spojených národů nebo obchodních či ekonomických sankcí, zákonů 
nebo nařízení Evropské unie, Spojeného království nebo Spojených států amerických. 

 
3) Pojištění se nevztahuje na škody či újmy vzniklé pojištěnému, osobám blízkým pojištěnému a 

osobám majetkově propojeným s pojištěným, a to do výše jejich procentuálního spoluvlastnického 
podílu. 

 
4) Toto pojištění se nevztahuje na žádné škody, poškození, nároky, náklady nebo výdaje přímo či 

nepřímo způsobené či vzniklé za přispění anebo v důsledku kybernetických incidentů, a to bez 
ohledu na jakoukoli jinou příčinu nebo událost, která současně, anebo v jakémkoli jiném pořadí, 
přispěla k takové škodě, poškození, nároku, nákladům nebo výdajům. Za kybernetický incident se 
považuje porušení zásad bezpečnosti výpočetního systému či narušení jeho bezpečnosti za 
účelem ovlivnění jeho integrity či dostupnosti či neoprávněného přístupu či pokusu o přístup k 
výpočetnímu systému nebo systémům. Všeobecně se za činnosti porušující zásady bezpečnosti 
výpočetního systému či narušení jeho bezpečnosti považují tyto: 

a) pokusy o získání neoprávněného přístupu k výpočetnímu systému nebo k datům; 
b) neoprávněné použití výpočetních systémů ke zpracování nebo ukládání dat; 
c) změny firmwaru, softwaru nebo hardwaru výpočetních systémů bez souhlasu vlastníka 

systému; 
d) úmyslné přerušení nebo odmítnutí služby. 

 

5) Pokud je jednotlivá výluka zahrnuta do pojištění doplňkovými pojistnými podmínkami či jiným 
ujednáním, platnost ostatních výluk zůstává zachována. V pojistné smlouvě lze ujednat další 
výluky. 

 
 


