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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti, které sjednává 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen 
pojistitel), se řídí příslušnou pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojist-
nými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen 
VPPOD), těmito Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění 
odpovědnosti při výkonu práva myslivosti DPPVPM O 1/16 (dále jen 
DPPVPM), případně Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP), 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoní-
ku, v platném znění a ustanoveními zákona č. 449/2001 Sb., o mysli-
vosti, v platném znění. 

2.  Nestanoví-li tyto DPPVPM jinak, platí příslušná ustanovení VPPOD.

Článek 2
Předmět pojištění, rozsah pojistného krytí

1. Předmět pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti je práv-
ním předpisem stanovená povinnost pojištěného nahradit poškoze-
nému dále specifikovanou újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost 
k její náhradě v souvislosti s výkonem práva myslivosti.

2.  Pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti se vztahuje na 
právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit po-
škozenému:
a)  majetkovou újmu na jmění včetně následné finanční újmy z toho 

vyplývající, a to do výše limitu pojistného plnění sjednaného v po-
jistné smlouvě;

b)  čistou finanční újmu, a to do výše 10 % z limitu pojistného plnění 
sjednaného v pojistné smlouvě;

c)  újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení, újmu na přirozených 
právech člověka související s  újmou při ublížení na zdraví a při 
usmrcení včetně následné finanční újmy z toho vyplývající, a to do 
výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

 Je-li tak výslovně ujednáno v pojistné smlouvě, lze pojištění sjednat 
i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu specifikova-
nou v odstavci 1 tohoto článku, vznikla-li pojištěnému povinnost k její 
náhradě v souvislosti s: 
a)  vlastnictvím loveckého psa při výkonu práva myslivosti (i mimo 

výkon práva myslivosti);
b)  vlastnictvím loveckého dravce při výkonu práva myslivosti.

Článek 3
Územní platnost pojištění

Pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti se vztahuje na škod-
né události, které nastanou na území České republiky, není-li v  pojistné 
smlouvě ujednáno jinak.

Článek 4
Limity pojistného plnění

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se sjednává s těmito 
limity pojistného plnění:

Kategorie limitů 
pojistného plnění

Limity pojistného plnění v Kč

Újma na jmění Újma při ublížení na zdraví 
a při usmrcení

I. 1 000 000 20 000 000

Článek 5
Pojistné plnění, spoluúčast, pojistný princip

1.  Pojistná plnění vyplacená ze všech  pojistných událostí nastalých 
v  průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout výši limitu 
pojistného plnění sjednaného v  pojistné smlouvě, není-li v  pojistné 
smlouvě ujednáno jinak. 

2.  Pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti se sjednává se 
spoluúčastí ve výši 1 000,- Kč.

3.  Mělo-li porušení povinností (pojistníka nebo pojištěného) uvedených 
ve VPPOD, v těchto DPPVPM nebo v příslušných ZPP vliv na vznik po-
jistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo 
na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel právo snížit 
pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah 
pojistitelovy povinnosti plnit.

4.  Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že pojištěný za 
újmu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání 
pojištění a dále, že: 
a)  příčina škodné události nastala během trvání pojištění;
b)  ke škodné události došlo v době trvání pojištění;
c)  v době platnosti pojištění bylo pojištěnému poprvé doručeno pí-

semné uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody.
 Všechny podmínky musí být splněny současně.

Článek 6
Speciální výluky z pojištění

1.  Pojištění odpovědnosti z  výkonu práva myslivosti se nevztahuje na 
povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou: 
a)  v době, kdy pojištěný neměl pro výkon práva myslivosti platný lo-

vecký lístek;
b)  z provozní činnosti nebo jakékoliv jiné podnikatelské či výdělečné 

činnosti pojištěného a spolupojištěného;
c)  na převzaté věci.

2.  Pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti se nevztahuje, po-
kud tak není ujednáno v pojistné smlouvě, na povinnost pojištěného 
nahradit poškozenému újmu vzniklou:
a)  na nehmotném majetku;
b)  na přirozených právech člověka nesouvisejících s újmou při ublíže-

ní na zdraví a při usmrcení;
c) informací nebo radou.

3.  Pojistitel neposkytne pojistné plnění za újmu vzniklou:
a)  osobám blízkým pojištěnému;
b)  spolupojištěným právnickým nebo fyzickým osobám, osobám jim 

blízkým nebo osobám, které s nimi trvale žijí ve společné domác-
nosti; 

c)  společníkům pojištěného, osobám jim blízkým nebo osobám, kte-
ré s nimi trvale žijí ve společné domácnosti;

d)  právnické osobě, ve které má pojištěný nebo osoby jemu blízké 
majetkovou účast;

e)  právnické osobě, ve které pojištěný vykonává funkci statutárního 
orgánu.

Článek 7
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1.  Čistou finanční újmou majetková újma na jmění, která vznikla jinak 

než jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním a nemá původ 
v předcházející majetkové újmě na jmění.

2. Informací nebo radou poskytnutí neúplné nebo nesprávné infor-
mace nebo škodlivé rady za odměnu tím, kdo se hlásí jako příslušník 
určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystu-
puje jako odborník, pokud informaci nebo radu poskytne v záležitosti 
svého vědění nebo dovednosti.

3.  Jměním souhrn majetku (hmotný a nehmotný majetek) a dluhů pat-
řící jedné právnické nebo fyzické osobě. Hmotný majetek je hmotná 
věc, jež je ovladatelnou částí vnějšího světa, a která má povahu samo-
statného předmětu (věc movitá a věc nemovitá). Nehmotný majetek 
jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné pod-
staty, 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.
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4.  Loveckým dravcem dravec chovaný k  sokolnickému využití, jehož 
použití v  sokolnictví povoluje orgán státní správy myslivosti. Držitel 
loveckého dravce musí mít složeny sokolnické zkoušky a musí být čle-
nem sokolnické organizace.

5.  Loveckým psem pes loveckého plemene uznávaného Mezinárodní 
kynologickou federací s  průkazem původu, který složil příslušnou 
zkoušku z výkonu.

6.  Majetkovou újmou na jmění újma na jmění (škoda), která vznikla 
jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním.

7.  Následnou finanční újmou újma způsobená poškozenému jinak než 
jako majetková újma na jmění nebo újma při ublížení na zdraví a při 
usmrcení, která má původ v předcházející majetkové újmě na jmění 
nebo újmě při ublížení na zdraví a při usmrcení (například ušlý zisk, 
regresní nároky zdravotní pojišťovny nebo orgánu nemocenského 
pojištění a další).

8.  Osobou blízkou příbuzný v  řadě přímé, sourozenec, manžel nebo 
partner a další osoby v  poměru rodinném či obdobném, osoby se-
švagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí ve společné domácnosti.

9.  Pojistným rokem doba dvanácti měsíců po sobě jdoucích; první pojist-
ný rok začíná dnem určeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.

10.  Provozní činností provozování závodu nebo jiného zařízení včetně 
zařízení zvlášť nebezpečného, které slouží k výdělečné činnosti pojiš-
těného. 

11.  Převzatou věcí věc movitá a nemovitá, která není ve vlastnictví po-
jištěného, kterou však pojištěný převzal, a má být předmětem jeho 
závazku, tj. 

a)  věc, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané čin-
nosti (zpracování, oprava, úprava, úscho va, prodej, uskladnění, 
poskytnutí odborné pomoci apod.),

b)  věc, kterou pojištěný převzal do oprávněného užívání. 
12.  Přirozenými právy člověka základní lidská práva a svobody chrá-

něné Listinou základních práv a svobod České republiky a upravené 
první částí zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v  platném 
znění, například právo na život, právo na lidskou důstojnost a osobní 
čest, právo na dobrou pověst, právo na ochranu před neoprávněným 
zásahem do soukromého a rodinného života, právo vlastnit majetek 
a další. 

13.  Společnou domácností domácnost tvořená fyzickými osobami, kte-
ré spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby (splněny 
musí být současně obě tyto podmínky).

14.  Újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení majetková a nemajet-
ková újma při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně duševní útrapy, 
rovněž i duševní útrapy vzniklé manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě 
blízké.  

15.  Výdělečnou činností jakákoliv jiná činnost, z níž má pojištěný příjem, 
který podléhá dani z příjmu.

Článek 8
Závěrečné ustanovení

Tyto DPPVPM nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.


