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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění, které sjednává Česká pod‑
nikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se 
řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro ces‑
tovní pojištění VPPCP/U 1/18 (dále jen VPPCP/U), těmito Doplňkovými 
pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění 
DPPODC/U 1/19 (dále jen DPPODC/U) a příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, dále ustanoveními zá‑
kona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění.

2. Pojištění odpovědnosti je pojištěním škodovým.
3. Nestanoví ‑li tyto DPPODC/U jinak, platí příslušná ustanovení VPPCP/U.

Článek 2
Předmět pojištění a rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění je právním 
předpisem stanovená povinnost pojištěného nahradit poškozenému 
újmu, vznikla ‑li pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s čin‑
ností během jeho cesty.

2. Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění, se dále vztahuje na právním 
předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu 
na:
a) věci nemovité sloužící k přechodnému pobytu během cesty nebo na 

převzaté věci movité, jež je její nedílnou součástí, vznikla ‑li pojištěnému 
povinnost k její k náhradě, a to do výše sjednaného limitu pojistného pl‑
nění pro odpovědnost v cestovním pojištění, který je uveden v pojistné 
smlouvě;

b) věci zapůjčené, vznikla ‑li pojištěnému povinnost k její k náhradě, sublimit 
pojistného plnění činí 10 % ze sjednaného limitu pojistného plnění pro 
odpovědnost v cestovním pojištění maximálně však do výše sublimitu 
uvedeného v pojistné smlouvě.

3. Je ‑li v pojistné smlouvě ujednáno pojištění pracovních cest, pojištění se vzta‑
huje na zákonem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému 
újmu na věci svěřené, pokud újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo 
v přímé souvislosti s nimi, vznikla ‑li pojištěnému povinnost k její k náhradě 
v souvislosti s jeho cestou.

Článek 3
Územní platnost pojištění

1. Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění se vztahuje na škodné události, 
které nastanou na území uvedeném v pojistné smlouvě.

2. V případě škodné události vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem 
malého plavidla se pojištění vztahuje na vnitrozemské vodní toky a plochy na 
území uvedeném v pojistné smlouvě.

Článek 4
Limity pojistného plnění

1. Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění se sjednává s limitem pojistné‑
ho plnění uvedeným v pojistné smlouvě a platí pro jednu a všechny pojistné 
události vzniklé v pojistné době.

Článek 5
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

1. Pojistník nebo pojištěný má povinnost bezodkladně, prostřednictvím asis‑
tenční služby sdělit pojistiteli, že:
a) nastaly skutečnosti či okolnosti, které by mohly být příčinou vzniku škod‑

né události;
b) poškozený uplatňuje právo na náhradu újmy přímo proti němu nebo 

u soudu nebo u jiného příslušného orgánu.

 V řízení o náhradě újmy ze škodné události je pojistník nebo pojištěný povi‑
nen postupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejména se pojištěný nesmí 
bez souhlasu pojistitele zavázat k náhradě promlčeného nároku nebo uzavřít 
soudní smír.

2. Pojistník nebo pojištěný je povinen v případě vzniku škodné události před‑
ložit pojistiteli doklady ke škodné událostí dále vymezené těmito pojistnými 
podmínkami.

Článek 6
Pojistné plnění, spoluúčast, pojistný princip

1. Pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu 
jednoho pojistného období nesmí přesáhnout limit pojistného plnění sjed‑
naného v pojistné smlouvě, není ‑li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

2. Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
3. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že ke škodné 

události došlo v době trvání pojištění a pojištěný za způsobenou újmu odpo‑
vídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

Článek 7
Výluky z pojištění

1. Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění se nevztahuje na povinnost po‑
jištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou:
a) uložením nebo uplatňováním finančních sankcí;
b) v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává neoprávněně;
c) v souvislosti s činností, u které právní předpis ukládá povinnost uzavřít 

pojištění odpovědnosti, z provozní činnosti nebo jakékoliv jiné výdělečné 
činnosti;

d) převzetím nad rámec stanovený právními předpisy;
e) prodlením se splněním smluvní povinnosti;
f) v souvislosti s nárokem na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za‑

městnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání;
g) na majetku, který pojištěný užívá neoprávněně;
h) postupným znečištěním životního prostředí.

2. Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění se dále nevztahuje na povin‑
nost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou v souvislosti s:
a) vlastnictvím nebo provozem vozidel nebo plavidel, pokud je tato povin‑

nost k náhradě předmětem povinného pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla nebo plavidla;

b) vlastnictvím nebo provozem letadel a vozidel na vzduchovém polštáři 
včetně konstrukce, oprav nebo instalačních prací na letadlech;

c) vlastnictvím nebo provozem ostatních plavidel.
3. Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění se dále nevztahuje na povin‑

nost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou:
a) v souvislosti s držbou zchátralých nebo neudržovaných nemovitých věcí 

sloužící k přechodnému pobytu během cesty;
b) na převzaté věci s výjimkou majetkové újmy na převzaté věci nemovité 

sloužící k přechodnému pobytu během cesty a věci movité, jež je její ne‑
dílnou součástí nebo na převzaté věci zapůjčené;

c) ztrátou s výjimkou ztráty nastalé v důsledku smrti, ztráty vědomí nebo 
úrazu pojištěného;

d) plavidlem na jiném plavidle nebo na věcech přepravovaných plavidlem 
nebo při společné havárii plavidel;

e) vlastnictvím nebo provozem rádiem řízených modelů na plochách 
k tomu nevhodných nebo na plochách, které nejsou k provozu modelů 
určené;

f) v důsledku toho, že provozování rádiem řízených modelů není v souladu 
s místními právními předpisy;

g) provozováním motoristické a letecké sportovní činnosti nebo profesio‑
nální sportovní činností;

h) poškozením, zničením nebo pohřešováním záznamů na zvukových, ob‑
razových a datových nosičích;

i) na nehmotném majetku;
j) na přirozených právech člověka nesouvisejících s újmou při ublížení na 

zdraví a při usmrcení.
4. Pojistitel neposkytne pojistné plnění za újmu vzniklou:

a) osobám blízkým pojištěnému a osobám jim blízkým;
b) osobám zaměstnaným nebo vypomáhajícím v domácnosti pojištěného 

při výkonu této činnosti;
c) právnické osobě, ve které má pojištěný nebo osoby jemu blízké majetko‑

vou účast, nebo ve které vykonává funkci statutárního orgánu, nebo ve 
které je v pozici společníka.

5. Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě, že by jeho poskytnutí bylo 
v rozporu s právními předpisy jakéhokoliv státu (včetně mezinárodních 
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úmluv) upravujícími mezinárodní sankce za účelem udržení nebo obnovení 
mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje 
proti terorismu.

Článek 8
Výklad pojmů

Nad rámec výkladu pojmů uvedených v čl. 16, VPPCP/U se pro účely tohoto po‑
jištění rozumí:
1. Bytem místnost nebo soubor místností, které jsou součástí stavby, tvoří obyt‑

ný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.
2. Činnostmi vykonávanými během cesty činnosti vykonávané pojištěným 

během jeho cesty, jedná se zejména o následující činnosti:
a) vedení domácnosti a provoz jejího zařízení;
b) pracovní činnost, pokud se nejedná o podnikatelskou či jinou výděleč‑

nou činnost;
c) držba převzaté věci nemovité sloužící k přechodnému pobytu během 

cesty;
d) činnosti při rekreaci a zábavě;
e) provozování sportů;
f) vlastnictví a provozování malého plavidla na základě příslušného platné‑

ho oprávnění, pokud bylo takového oprávnění podle právních předpisů 
k této činnosti zapotřebí;

g) jízda na koni;
h) vlastnictví nebo opatrování zvířat;
i) vlastnictví nebo provoz rádiem řízených modelů;

 a další činnosti konané během cesty, pokud nejsou pojistnými podmínkami 
vyloučené.

3. Čistou finanční újmou majetková újma na jmění (škoda), která vznikla jinak 
než jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním a nemá původ v před‑
cházející majetkové újmě na jmění.

4. Dokladem ke škodné události např. protokol policie, písemný nárok poško‑
zené strany o náhradě újmy, faktura za opravu věci nebo nabývací doklad od 
zničené věci, podrobný popis události, fotodokumentace, bankovní spojení 
(IBAN, SWIFT, název a adresa banky, název a adresa příjemce) na poškozené‑
ho (cizince), v případě neuhrazení škody pojištěným na místě.

5. Držbou nemovité věci:
a) nájem nebo provoz nemovité věci sloužící k přechodnému pobytu bě‑

hem cesty;
b) provádění činnosti běžné údržby.

6. Finanční sankcí jakákoliv pokuta, penále či jiná smluvní, správní nebo trestní 
sankce s výjimkou sankcí uložených v souvislosti s výpočtem a poukazy daní 
a poplatků nebo pojistného na veřejné pojištění (například zdravotní, sociální).

7. Jměním souhrn majetku (hmotný a nehmotný majetek) a dluhů patřící jedné 
právnické nebo fyzické osobě. Hmotný majetek je hmotná věc, jež je ovla‑
datelnou částí vnějšího světa, a která má povahu samostatného předmětu 
(věc movitá a věc nemovitá). Nehmotný majetek jsou práva, jejichž povaha 
to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty, například absolutní majetková 
práva (vlastnická práva, věcná práva k cizím věcem, zástavní právo, dědické 
právo a další), relativní majetková práva (práva ze smlouvy a další) a další.

8. Limitem pojistného plnění maximální horní hranice pojistného plnění, 
která je stanovena pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu 
pojistného období.

9. Majetkovou újmou na jmění škoda, která vznikla jeho poškozením, zniče‑
ním nebo pohřešováním.

10. Náklady na právní zastoupení a obhajobu pojištěného účelně vynalože‑
né náklady odpovídající nejvýše mimosmluvní odměně advokáta:
a) za obhajobu pojištěného v přípravném řízení a před soudem prvního 

stupně v trestním řízení vedeném proti němu v souvislosti se vznikem 
újmy;

b) občanského soudního řízení o náhradě újmy v prvním stupni, jestliže toto 
řízení bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše náhra‑
dy vzniklé újmy, pokud je pojištěný povinen tyto náklady nahradit;

c) za obhajobu pojištěného před odvolacím soudem, náklady mimosoud‑
ního projednávání nároku poškozeného na náhradu újmy a jiné náklady, 
pouze za předpokladu, že se pojistitel k úhradě takovýchto nákladů pí‑
semně zavázal.

11. Následnou finanční újmou majetková újma na jmění nebo újma při ublíže‑
ní na zdraví a při usmrcení, která má původ v předcházející majetkové újmě 
na jmění nebo újmě při ublížení na zdraví a usmrcení (například ušlý zisk, 
regresní nároky zdravotní pojišťovny nebo orgánu nemocenského pojištění 
a další).

12. Neudržovanými nemovitými věcmi sloužícími k přechodnému pobytu 
během cesty nemovité věci, u nichž jsou v dobrém technickém stavu rozho‑
dující konstrukční systémy, ale v důsledku zanedbání údržby lze předpoklá‑
dat, 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).

13. Osobou blízkou fyzická osoba, která je s pojištěným v poměru rodinném či 
obdobném (osoba blízká pojištěnému); rovněž se jedná o fyzickou osobu, 
která je v poměru rodinném či obdobném k osobě blízké pojištěnému.

14. Osobou zaměstnanou v domácnosti pojištěného během jeho cesty fy‑

zická osoba, která na prokazatelně smluvním základě, dočasně, nebo dlou‑
hodobě a za úplatu vykonává v domácnosti pojištěného sjednané činnosti.

15. Osobou vypomáhající v domácnosti pojištěného během jeho cesty fy‑
zická osoba, která dočasně, nebo dlouhodobě a bez úplaty vykonává pro 
pojištěného činnosti, jimiž byla pojištěným pověřena; jedná se zejména o ná‑
sledující činnosti: činnosti vykonávané v domácnosti, hlídání dětí, zvířat, opa‑
trování nebo běžná údržba nemovité věci, čištění a údržba chodníků, scho‑
dišť, chodeb a prostranství patřících k nemovité věci, stavební dozor, činnosti 
při výstavbě a další činnosti.

16. Plavidlem malé plavidlo a ostatní plavidlo. Malé plavidlo je plavidlo:
a) podléhající evidenci v plavebním rejstříku Státní plavební správy, je‑

hož délka trupu nepřesahuje 20 m. Jeho celková hmotnost přesahuje 
1 000 kg včetně povoleného zatížení a s vlastním strojním pohonem 
o výkonu větším než 4 kW nebo s celkovou plochou plachet přesahující 
12 m2, a nebo

b) nepodléhající evidenci v plavebním rejstříku Státní plavební správy, jehož 
délka nepřesahuje 20 m.

 Ostatní plavidlo je loď, plovoucí stroj, plovoucí zařízení, plovoucí těleso, dále 
pak převozní loď, tlačný člun, plavidlo určené k přepravě více než 12 cestují‑
cích, plavidlo určené k vlečení nebo tlačení, plavidlo určené k vedení bočně 
svázané sestavy.

17. Pohřešováním majetku:
a) odcizení majetku krádeží tj. přivlastnění si pojištěného majetku, jeho části 

nebo příslušenství v případech, kdy ke vniknutí do místa, kde byl majetek 
uložen, došlo zjištěným způsobem (např. se stopami násilí);

b) odcizení majetku loupeží tj. přivlastnění si pojištěného majetku, jeho čás‑
ti nebo příslušenství tak, že pachatel použil proti pojištěnému nebo jiné 
osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí;

c) ztrátou majetku nebo jeho části.
18. Plochou nevhodnou nebo plochou, která není určená k provozu modelů 

veřejná prostranství a plochy s častým pohybem osob, zvířat a věcí.
19. Pojištěným osoba, na jejíž odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zá‑

jmu se pojištění vztahuje.
20. Podnikatelskou činností výdělečná činnost, kterou osoba vykonává sa‑

mostatně na vlastní účet a odpovědnost, živnostenským nebo obdobným 
způsobem se záměrem činit tak soustavně (stále) za účelem dosažení zisku 
(činnost podléhá dani z příjmu).

21. Poškozením majetku změna stavu majetku, kterou je objektivně možno 
odstranit opravou nebo taková změna stavu majetku, kterou objektivně není 
možno odstranit opravou, přesto je však majetek použitelný k původnímu 
účelu.

22. Poškozeným právnická nebo fyzická osoba, která utrpěla újmu, a které v dů‑
sledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

23. Převzatou věcí věc movitá a nemovitá, která není ve vlastnictví pojištěného, 
kterou však pojištěný převzal, a má být předmětem jeho závazku, tj.
a) věc, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti 

(zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí od‑
borné pomoci apod.);

b) věc, kterou pojištěný převzal do oprávněného užívání.
 Za převzatou věc se nepovažuje věc zapůjčená a věc nemovitá sloužící k pře‑

chodnému pobytu během cesty.
24. Přirozenými právy člověka základní lidská práva a svobody chráněné Lis‑

tinou základních práv a svobod České republiky a jsou upravena první částí 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, například právo na 
život, právo na lidskou důstojnost a osobní čest, právo na dobrou pověst, prá‑
vo na ochranu před neoprávněným zásahem do soukromého a rodinného 
života, právo vlastnit majetek a další.

25. Příslušenstvím stavby vedlejší věc u věci hlavní, jež je určena, aby se jí trvale 
užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení.

26. Rádiem řízený modelem model letecký, automobilový, lodní nebo železnič‑
ní, který není určený k přepravě a pohybu osob, zvířat a věcí, je používán pro 
soutěžní, sportovní nebo rekreační účely, není vybaven žádným zařízením 
umožňujícím automatický pohyb na zvolené místo a je po celou dobu pohy‑
bu pomocí vysílače přímo řízený fyzickou osobou v jejím vizuálním dohledu.

27. Součástí stavby vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci 
odděleno, aniž se tím stavba znehodnotí.

28. Stavbou veškerá stavební díla (včetně bytu), která vznikají stavební nebo 
montážní technologií bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, po‑
užité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání, 
včetně jejich součástí a příslušenství.

29. Sublimitem pojistného plnění maximální horní hranice pojistného plnění, 
která je stanovena pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu 
pojistného období a je zahrnuta v rámci limitu pojistného plnění.

30. Újmou
a) majetková újma na jmění včetně následné finanční újmy z toho vyplývající 

(plnění do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě);
b) čistá finanční újma (plnění do výše 10 % z limitu pojistného plnění sjedna‑

ného v pojistné smlouvě);
c) újma při ublížení na zdraví a při usmrcení, újma na přirozených právech 

člověka související s újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně ná‑
sledné finanční újmy z toho vyplývající (plnění do výše limitu pojistného 
plnění sjednaného v pojistné smlouvě).
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31. Újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení majetková a nemajetková 
újma při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně duševních útrap rovněž 
i duševních útrap vzniklých manželu, rodiči dítěti nebo jiné osobě blízké.

32. Věcí nemovitou sloužící k přechodnému pobytu během cesty stavba 
včetně jejich součástí a příslušenství, která není ve vlastnictví pojištěného, 
kterou však pojištěný oprávněně na základě smluvního vztahu (smlouva 
o pronájmu) užívá k přechodnému pobytu během cesty.

33. Věcí svěřenou věc movitá, která není ve vlastnictví pojištěného, která však 
byla zaměstnavatelem pojištěnému svěřena, a kterou pojištěný užívá při pl‑
nění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

34. Věcí zapůjčenou věc movitá, která není ve vlastnictví pojištěného, kterou 
pojištěný převzal do oprávněného užívání od osoby, jejíž podnikatelskou čin‑
ností je půjčování věcí.

35. Vozidlem silniční vozidlo, zvláštní vozidlo, historické a sportovní vozidlo ve 
smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komu‑
nikacích, v platném znění. Silniční vozidlo je motorové a nemotorové vozi‑
dlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro 
přepravu osob, zvířat nebo věcí (motocykly, osobní automobily, autobusy, 
nákladní automobily, speciální vozidla, přípojná vozidla – nemotorová vozi‑
dla určená k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy, ostatní 
silniční vozidla). Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než 
k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek 
stanovených zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno 
(zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, pracovní stroje 
samojízdné, pracovní stroje přípojné, nemotorové pracovní stroje, nemo‑
torová vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí osobou, vozík pro invalidy 
s motorickým pohonem, pokud jejich šířka přesahuje 1 m, rychlost převyšuje 
6 km/h nebo jejich hmotnost převyšuje 450 kg). Historické vozidlo (spor‑
tovní vozidlo) vozidlo zapsané v registru historických vozidel (sportovních 

vozidel), a ke kterému byl vydán průkaz historického vozidla (sportovního 
vozidla).

36. Výdělečnou činností jakákoliv právem povolená činnost, která je pojiště‑
ným vykonávána soustavně za účelem dosažení majetkového prospěchu 
(činnost podléhá dani z příjmu).

37. Zchátralými nemovitými věcmi sloužícími k přechodnému pobytu bě-
hem cesty 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.

38. Znečištěním životního prostředí jakékoliv poškození životního prostředí 
či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových nebo 
podzemních vod, živých organismů). Za újmu způsobenou na životním pro‑
středí se považuje i jakákoliv následná újma, která vznikla v příčinné souvis‑
losti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku 
kontaminace vody, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy). 
Kontaminací se rozumí jakékoliv zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, 
bonity, kvality.

39. Zničením majetku změna stavu majetku, kterou objektivně není možno od‑
stranit opravou, a proto majetek již nelze dále používat k původnímu účelu.

40. Ztrátou majetku nebo jeho části stav, kdy pojištěný nezávisle na své vůli 
pozbyl možnost s majetkem nakládat, neví, kde se majetek nachází, popřípa‑
dě zda majetek ještě vůbec existuje.

Článek 9
Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2019.


