
ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 2
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

ČLÁNEK 3
POJISTNÁ UDÁLOST

ČLÁNEK 4
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

1) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti je
upraveno příslušnými ustanoveními Všeobecných pojistných podmínek HVP, a.s.,
obecná část pro škodové pojištění, těmito smluvními ujednáními a ustanoveními
pojistné smlouvy.

2) Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

3) Pojištění sjednané dle těchto smluvních ujednání je pojištěním škodovým, není-li
dále uvedeno jinak

1) Toto pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou odpovědnost pojištěného za
škodu na životě, zdraví a majetku jiného, způsobenou při výkonu práva myslivosti
podle § 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a to i za škodu
způsobenou v důsledku neopatrného chování poškozeného.

2) Pojištěný má právo, aby za něho pojistitel nahradil škodu, která byla jím způsobena
třetím osobám při následující činnosti:

a) výkon práva myslivosti v rozsahu vymezeném zákonem o myslivosti a jeho
prováděcími předpisy,

b) výkon funkce mysliveckého hospodáře,
c) řízení a provádění lovů a honů,
d) vlastnictví nebo užívání mysliveckých zařízení uvedených, pokud jejich

používání není právními předpisy zakázáno,
e) vlastnictví, držení a nošení loveckých zbraní a střeliva pro vlastní potřebu a jejich

používání v honitbě, při lovu na nehonebních pozemcích nebo na schválené
střelnici,

f) vlastnictví, držení a používání látek a potřeb k výrobě loveckých nábojů pro
vlastní potřebu, pokud není jejich používání zakázáno předpisy o zbraních
a střelivu,

g) používání loveckých psů a psů loveckých plemen připravovaných na zkoušky
z výkonu práva myslivosti, loveckých dravců a pomocných zvířat při výkonu práva
myslivosti.

3) Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní
pojišťovnou na zdravotní péči v důsledku zaviněného protiprávního jednání
pojištěného, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví, ke které se tyto náklady
vážou, vznikl nárok na plnění z pojištění podle této smlouvy. Tyto náklady jsou
součástí škody na věci.

4) Pokud je tak v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění loveckých psů a psů
loveckých plemen připravovaných na zkoušky z výkonu práva myslivosti, loveckých
dravců a pomocných zvířat i na škody způsobené mimo výkon práva myslivosti. Toto
pojištění se řídí smluvními ujednáními o pojištění odpovědnosti občanů za škodu
způsobenou psem s limitem plnění kategorieA.

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu způsobenou jinému
v příčinné souvislosti s činností nebo vztahy uvedenými v článku 2 těchto ujednání,
jestliže ke škodě došlo v době trvání pojištění.

1) Vedle výluk uvedených ve Všeobecných pojistných podmínkách, obecná část, se
pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu:

a) způsobenou úmyslně,
b) uznanou nad rámec stanovený právními předpisy,
c) vzniklou nesplněním povinnosti k odvrácení škody,
d) způsobenou i z nedbalosti jinému zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby

lidí, zvířat nebo rostlin,
e) vzniklou působením teplot, plynů, par, vlhkosti, popílku, kouře, záření všeho

druhu, odpadů všeho druhu, nedošlo-li ke škodě v důsledku nenadálé poruchy
ochranného zařízení.

2) Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost:

a) vzniklou při plnění pracovních úkolů v pracovně právních vztazích (povinnosti člena
družstva) nebo v přímé souvislosti s ním,

b) způsobenou provozem letadla, motorového plavidla nebo obdobnými mechanizmy,

c) na věcech, které pojištěný dal jinému, pokud ke škodě došlo proto, že dodané věci
byly vadné jakosti a na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost,
pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla vadně provedena,

d) způsobenou na věcech, které:

- nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný oprávněně užívá, resp.
mu byly svěřeny, dojde-li k jejich poškození, zničení nebo odcizení,

- nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však převzal za účelem zpracování,
opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné
pomoci, dojde-li k jejich poškození, zničení nebo odcizení,

- pojištěný přepravuje dopravním prostředkem provozovaným ve vlastní režii
mimo rámec přepravních smluv,

e) na věcech vyplývající z přepravních smluv, dojde-li k jejich poškození nebo
zničení.

3) Při pojistné události nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout za pojištěného plnění
v případě škody:

a) za kterou pojištěný odpovídá svému manželu nebo příbuzným v řadě přímé nebo
osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, nebo spolupojištěným osobám.
Tato výluka se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu
práva myslivosti,

b) kterou by jinak byl povinen uhradit, avšak pojištěný bez souhlasu pojistitele
nevznesl námitku promlčení, nebo uzavřel dohodu o vyrovnání nebo soudní smír,

c) na jejíž úhradu byl nárok po právu promlčen a pojištěný se přesto zavázal ji
uhradit,

d) na věcech, za kterou pojištěný odpovídá v důsledku pozvolného působení teploty,
plynů, vlhkosti, par usazenin (kouř, rez, prach. apod.), odpadních vod, tvoření
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houby, klesání půdy a na ní umístěného zařízení nebo jeho části, sesuvu půdy,
otřesů v důsledku demoličních prací, v důsledku záplavy stojatými nebo volně
tekoucími vodami,

e) na lukách, stromech, zahradních, polních i lesních kulturách, kterou způsobila při
pastvě zvířata, a škody způsobené volně žijící zvěří,

f) na nemovitostech a jejich příslušenství, které pojištěný užívá protiprávně,
g) za kterou pojištěný odpovídá v důsledku aktivní závodní účasti na sportovních

podnicích všeho druhu, jakož i na přípravě k nim, pokud není v pojistné smlouvě
ujednáno jinak,

h) za kterou pojištěný odpovídá, protože strpěl porušení jemu právními předpisy
uložených povinností,

i) způsobené v době, kdy pojištěný neměl pro výkon práva myslivosti platný lovecký
lístek.

1) Z jedné pojistné události je pojistitel povinen plnit do výše pojistné částky uvedené v
tabulce. To platí i pro součet všech plnění poskytnutých z jedné pojistné události,
nebo z více časově spolu souvisejících pojistných událostí.

ČLÁNEK 5
POJISTNÉ ČÁSTKY A LIMITY PLNĚNÍ

Odpovědnost Pojistná částka

Za újmu na zdraví 25.000.000 Kč

Za škodu na věci 1.000.000 Kč

Za finanční škodu 500.000 Kč

2) Ze všech pojistných událostí, k nimž došlo v období jednoho pojistného období popř.
pojistné doby, je pojistitel povinen v úhrnu plnit do výše dvojnásobku pojistné částky
uvedené v odst. 1.

3) Pokud současně uplatňuje nárok více poškozených a úhrn plnění pojistnou částku
přesahuje, odškodní pojistitel nároky poškozených poměrně.

Právo pojistitele na náhradu pojistného plnění dle čl. 15 Všeobecných pojistných
podmínek, obecná část, se rozšiřuje i na případy, kdy byla škoda způsobená při
úmyslném porušením právních povinností, a to ve výši, jaký vliv mělo toto úmyslné
jednání na rozsah povinnosti pojistitele plnit.

V pojistné smlouvě a v každém doplňku, který bude do tohoto ujednání včleněn, budou
následující slova a výrazy mít význam, který je jim v tomto článku přiřazen, ledaže by
z kontextu vyplynulo něco jiného.
1) škoda - újma, která nastala (projevuje se) jako následek protiprávního stavu nebo

chování pojištěného v majetkové sféře poškozeného, je objektivně vyjádřitelná
v penězích a tedy i napravitelná poskytnutím peněz.

2) finanční škoda - majetková újma vyčíslitelná penězi, která poškozenému vznikla tím,
že v důsledku pojistné události nemohl realizovat původní záměr (např. storno
poplatky, náklady na zakoupení jízdenky na cestu, kterou neuskutečnil).

1) Toto pojištění je sjednáno současně s pojištěním odpovědnosti dle čl. 2. těchto
smluvních ujednání.

2) Toto pojištění se vztahuje na úhyn psa s loveckou upotřebitelností, loveckého dravce
nebo pomocného zvířete ve vlastnictví pojištěného v souvislosti s úrazem při
provádění výkonu práva myslivosti.

3) Horní hranicí pojistného plnění je cena znovupořízení vycvičeného zvířete,
maximálně však 50.000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události v pojistném
období.

1) Toto pojištění je sjednáno současně s pojištěním odpovědnosti dle čl. 2. těchto
smluvních ujednání.

2) Úrazové pojištění při výkonu práva myslivosti je pojištění obnosové a řídí se
Všeobecnými pojistnými podmínkami, obecná část pro obnosové pojištění
a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro úrazové pojištění.

3) Pojištění se vztahuje pouze na úrazy vzniklé v přímé souvislosti s výkonem práva
myslivosti.

4) Horní hranice pojistného plnění se stanovuje pro toto pojištění ve výši:

a) pro případ smrti způsobené úrazem pojistnou částkou 100.000,- Kč,
b) pro případ trvalých následků způsobených úrazem příslušné procento z pojistné

částky 150.000,- Kč,
c) pro případ doby nezbytného léčení tělesného poškození v důsledku úrazu podle

rozsahu poškození příslušné procento z pojistné částky 50.000,- Kč.

Pojistitel poskytne pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k pojistné události na území České
republiky, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti dnem 1.1. 2014.
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