Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Doplňkové pojistné podmínky
pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/14
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Článek 1

b) vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu podnikatelské činnosti
pojištěného uvedené v pojistné smlouvě;
c) vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání, pouze však je-li
ujednáno.

Článek 3

Územní platnost pojištění
Pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou na území
České republiky, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Úvodní ustanovení
1. Pojištění odpovědnosti podnikatele, které sjednává Česká
podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále
jen pojistitel) se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/14
(dále jen VPPOD), těmito Doplňkovými pojistnými podmínkami
pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/14 (dále
jen DPPOP), příslušnými Zvláštními pojistnými podmínkami
(dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Nestanoví-li tyto DPPOP jinak, platí příslušná ustanovení
VPPOD.

Článek 2

Rozsah pojistného krytí
1. Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému:
a) majetkovou újmu na hmotném majetku, která vznikla jeho
poškozením, zničením nebo pohřešováním včetně následné majetkové újmy z toho vyplývající, a to do výše limitu
pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě;
b) majetkovou újmu na hmotném majetku, která vznikla jinak
než jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním, a to
do výše 10 % z limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě;
c) majetkovou a nemajetkovou újmu při ublížení na zdraví
a při usmrcení včetně následné újmy z toho vyplývající,
případně duševní útrapy, a to do výše limitu pojistného
plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
2. Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojištěného nahradit majetkovou újmu na hmotném majetku zaměstnance vzniklou při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě.
3. Pojištění se vztahuje na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou
poškozenému v důsledku zaviněného protiprávního jednání
pojištěného, jestliže z nemajetkové újmy při ublížení na zdraví
a při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na
pojistné plnění.
4. Pojištění se vztahuje na náhradu nákladů léčení vynaložených
zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl nemajetkovou újmu při ublížení
na zdraví nebo při usmrcení v důsledku pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání.
5. Pojištění se dále vztahuje na náhradu regresních nároků
uplatněných orgánem nemocenského pojištění v souvislosti
s nemajetkovou újmou při ublížení na zdraví nebo při usmrcení poškozeného, jestliže z nemajetkové újmy při ublížení na
zdraví nebo při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl
nárok na pojistné plnění.
6. Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému účelně vynaložené náklady
spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete při jeho poranění,
vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě.
7. Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmy specifikované
v tomto článku, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:
a) podnikatelskou činností pojištěného nebo vztahem pojištěného uvedenými v pojistné smlouvě;

Článek 4

Pojistné plnění, pojistný princip
1. Pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout
dvojnásobek limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné
smlouvě, není-li ujednáno jinak.
2. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost,
že ke škodné události došlo v době trvání pojištění a pojištěný za újmu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu
z doby trvání pojištění, není-li ujednáno jinak.

Článek 5

Speciální výluky z pojištění
1. Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit
újmu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím či oprávněným užíváním zchátralých nebo neudržovaných nemovitých věcí včetně
jejich součástí a příslušenství.
2. Není-li ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se nevztahuje na
povinnost pojištěného nahradit vzniklou újmu:
a) na převzaté věci, na převzaté přepravované věci;
b) na majetku, který pojištěný převzal za účelem splnění
závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo ze
smlouvy o obstarání přepravy;
c) na nehmotném majetku;
d) na přirozených právech člověka odlišných od článku 2,
odst. 1, písm. c) těchto DPPOP;
e) informací nebo radou;
f) v souvislosti s činností, u které právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti;
g) zavlečením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin.
3. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistitel neposkytne
pojistné plnění za újmu vzniklou:
a) manželu pojištěného nebo příbuzným v řadě přímé
nebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti;
b) společníkům pojištěného, ovládající právnické osobě,
spolupojištěným osobám a osobám jim blízkým nebo osobám, které s nimi žijí ve společné domácnosti;
c) podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný nebo
osoby jemu blízké většinovou majetkovou účast nebo vykonávají funkci statutárního orgánu.

Článek 6

Výklad pojmů
Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Hmotným majetkem hmotná věc, jež je ovladatelnou částí
vnějšího světa a která má povahu samostatného předmětu
(věc movitá a věc nemovitá).
2. Majetkem hmotný majetek a nehmotný majetek.
3. Majetkovou újmou újma na majetku (škoda).
4. Nehmotným majetkem práva, jejichž povaha to připouští
a jiné věci bez hmotné podstaty.
5. Nemajetkovou újmou újma, která vznikla poškozenému jinak,
než jako újma na majetku.

6. Nemovitými věcmi pozemky, podzemní stavby se samostatným
účelovým určením a stavby zřízené na pozemku, který není ve
vlastnictví pojištěného, včetně jejich součástí a příslušenství.
7. Neudržovanými nemovitými věcmi nemovité věci, u nichž
jsou v dobrém technickém stavu rozhodující konstrukční
systémy, ale v důsledku zanedbání údržby lze předpokládat,
že jejich stav se bude zhoršovat (např. podmáčením objektu,
zatékáním do objektu střechou, podmáčení objektu dlouhodobým působením vody z technických instalací, chybějící
dveře nebo okna a přetěžování konstrukce objektu).
8. Pojistným rokem doba dvanáct měsíců po sobě jdoucích; první pojistný rok začíná dnem určeným v pojistné smlouvě jako
počátek pojištění.
9. Pozemkem:
a) ohraničený prostor, na kterém je stavba umístěna a je
s ním pevně spojena;
b) ohraničený prostor přináležející k jinému ohraničenému
prostoru, na kterém je stavba umístěna a spolu tvoří jeden
ohraničený prostor náležející jedné fyzické nebo právnické osobě;
c) ohraničený prostor určený k výstavbě (stavební pozemek).
Pozemek musí být označen parcelním číslem pozemku nebo
číslem stavební parcely.
10. Převzatou věcí věc movitá nebo nemovitá, která není ve
vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný převzal a má být
předmětem jeho závazku, tj. (a) věc, kterou pojištěný převzal
za účelem provedené objednané činnosti (zpracování, oprava,
úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.) anebo (b) věc, kterou pojištěný převzal do oprávněného užívání. Za převzatou věc se nepovažuje majetek, který pojištěný převzal za účelem splnění závazku vyplývajícího
ze smlouvy o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy.
11. Součástí pozemku je prostor nad i pod povrchem, stavba
včetně jejich součástí a příslušenství s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno
ve zdech; dále i rostlinstvo na něm vzešlé.
12. Součástí stavby je vše, co k ní podle její povahy náleží a co
nemůže být od věci odděleno, aniž se tím stavba znehodnotí.
13. Stavbou dočasnou objekt a zařízení sloužící účastníkům
výstavby v době provádění stavby k provozním a sociálním
účelům, umístěné na pozemku, který je zajištěn souvislým
nepoškozeným oplocením s min. výškou 150 cm, s vraty uzamčenými minimálně jedním funkčním zámkem.
14. Stavbou veškerá stavební díla (včetně bytového domu), která
vznikají stavební nebo montážní technologií bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky,
materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání, včetně
jejích součástí s příslušenství:
a) stavba zřízená na pozemku ve vlastnictví pojištěného;
b) stavba zřízená na pozemku, která není ve vlastnictví pojištěného;
c) jiná zařízení (vedlejší stavba, drobná stavba, stavba ve
výstavbě).
15. Stavbou drobnou přízemní stavba, která plní doplňkovou
funkci k pojištěné stavbě a neslouží k bydlení, zastavěná plocha je do 16 m2, výška činí maximálně 4,5 m a hloubka podzemní stavby nepřesahuje 3 m.
16. Stavbou vedlejší stavba, která tvoří příslušenství stavby
hlavní nebo doplňuje užívání pozemku a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 100 m2 (například garáž, stodola, oplocení,
opěrná zeď, bazén, studna, septik, kůlna, plynový zásobník,
fotovoltaická elektrárna a jiné).
17. Stavbou ve výstavbě nově zahajovaná, rozestavěná nebo
rekonstruovaná stavba.
18. Účelně vynaloženými náklady spojenými s péčí o zdraví
zraněného zvířete náklady vynaložené na péči o zdraví zraněného zvířete, a to i když podstatně převyšují cenu zvířete, pokud
by je vynaložil rozumný chovatel v postavení poškozeného.
19. Zchátralými nemovitými věcmi stavby s poruchami a vadami
na hlavních konstrukčních prvcích jako například trhliny v nosných stěnách nebo na nosném skeletu, propadlé, prohnilé či
škůdci napadené konstrukce krovů, trvalé deformace stropních a schodišťových konstrukcí a další.

Článek 7

Závěrečné ustanovení
Tyto DPPOP nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.
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