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obecně závazných právních předpisů. Plnění pojistitel poskytne
v rozsahu právních předpisů, které upravují náhradu škody nebo
újmy, a za podmínek stanovených všeobecnými a doplňkovými pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou.
2.

Pojistitel poskytne pojistné plnění v tuzemské měně, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

3.

Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění, který
se ujednává v pojistné smlouvě na návrh pojistníka.

4.

V pojistné smlouvě mohou být v rámci limitu pojistného plnění
stanoveny pro sjednaná pojistná nebezpečí sublimity pojistného plnění. Plnění z jedné škodné události, které je poskytováno
z důvodu pojistného nebezpečí omezeného sublimitem pojistného
plnění, nesmí přesáhnout tento sublimit. To platí i pro plnění z tzv.
sériové škodné události. Sublimit pojistného plnění se vždy sjednává v rámci sjednaného limitu pojistného plnění, a to v nižší nebo
stejné výši.

5.

Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, celkové plnění z jedné škodné
události nesmí přesáhnout limit, sublimit pojistného plnění
stanovený v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech
plnění ze sériové škodné události. Pro vznik sériové škodné
události je rozhodující vznik první události v sérii.

6.

Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné
smlouvě ujednáno jinak, plnění vyplacená pojistitelem ze všech
škodných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného
roku (případně v průběhu platnosti pojištění sjednaného na kratší
období) nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu, sublimitů
pojistného plnění pro sjednaná pojistná nebezpečí.

7.

Jestliže skutečnosti rozhodné pro plnění pojistitele (škodná událost,
vznik škody nebo újmy, případně uplatnění nároku na náhradu škody
nebo újmy) spadají do různých pojistných roků, jsou pro plnění
z pojištění rozhodující parametry pojištění platné v době vzniku škody
nebo újmy (limit, sublimit pojistného plnění, spoluúčast, územní
platnost).

8.

Pojistitel za pojištěného rovněž uhradí částku, kterou je pojištěný povinen uhradit:

a)

pojistiteli v případě přechodu práva poškozeného na pojištěného
z důvodu pojistitelem poskytnutého pojistného plnění nebo
vynaložených zachraňovacích nákladů,

b)

v důsledku vypořádání škůdců podle jejich účasti na způsobení
vzniklé škody nebo újmy,

c)

v případě postihu, tj. uplatnění práva na úhradu toho, co byl povinen hradit poškozenému ten, kdo byl povinen k úhradě škody nebo
újmy, která vznikla zaviněním pojištěného, to vše za předpokladu,
že z povinnosti pojištěného hradit škodu a při ublížení na zdraví
a při usmrcení též újmu, ke které se tyto částky vážou, vznikl nárok
na pojistné plnění podle všeobecných a doplňkových pojistných
podmínek a pojistné smlouvy.

9.

Náklady právní ochrany
Pojistitel uhradí v rámci stanoveného limitu pojistného plnění za
pojištěného náklady:

a)

řízení o náhradě škody nebo újmy před příslušným orgánem, pokud
toto řízení bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo
výše náhrady škody nebo při ublížení na zdraví a při usmrcení též
újmy, a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení,
a to ve všech stupních;

b)

na obhajobu v trestním řízení (tj. v přípravném řízení i v řízení před

Článek 1
Úvodní ustanovení
Pojištění je upraveno touto zvláštní částí všeobecných pojistných
podmínek pro pojištění odpovědnosti (dále jen „UCZ/Odp/14“),
Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část – UCZ/14 (dále jen
„VPP UCZ/14“), doplňkovými pojistnými podmínkami pro jednotlivé
druhy pojištění odpovědnosti a pojistnou smlouvou, které spolu tvoří
nedílnou součást. Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové.
Článek 2
Škodná událost, pojistná událost, pojistné riziko, pojistné nebezpečí
1.

Škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda a při ublížení
na zdraví a při usmrcení též újma, která by mohla být důvodem
vzniku práva na pojistné plnění a která je blíže specifikována
v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.

2.

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojistitele nahradit vzniklou
škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu. Pokud o náhradě této škody nebo újmy rozhoduje oprávněný orgán, platí,
že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto
orgánu nabylo právní moci.

3.

Pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné
události v souvislosti s činností pojištěného a je blíže specifikováno
v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.

4.

Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události.
V doplňkových pojistných podmínkách pro jednotlivé druhy pojištění jsou definována základní pojistná nebezpečí (základní
pojištění) a další pojistná nebezpečí a rizika (dodatková
pojištění)

Článek 3
Územní platnost pojištění

EU 6095/1

Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě
ujednáno jinak, platí, že pojištění se sjednává s územní platností Česká
republika. Právo na pojistné plnění vzniká za předpokladu, že škodná
událost (příčina vzniku škody nebo při ublížení na zdraví a při usmrcení
též újmy) i škoda a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újma samotná vznikly na tomto území.
Článek 4
Plnění pojistitele, náklady právní ochrany, zachraňovací náklady
1.

UCZ/Odp/14

Pojistné plnění se stanoví jako náhrada škody nebo při ublížení na
zdraví a při usmrcení též újmy, za kterou pojištěný odpovídá podle

soudem ve všech stupních) vedeném proti pojištěnému v souvislosti
se škodnou událostí;
c)

na právní zastoupení při mimosoudním projednávání nároku
na náhradu škody nebo újmy, které vznikly poškozenému, pokud se
k tomu pojistitel písemně zavázal.
Náklady právního zastoupení a obhajoby podle tohoto
odstavce, které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta
v České republice stanovenou příslušnými právními předpisy,
pojistitel uhradí pouze v případě, že se k tomu písemně zavázal.
Podmínkou pro úhradu nákladů uvedených v tomto odstavci je
splnění povinností pojištěného uložených mu v čl. 7 odst. 1 těchto
pojistných podmínek.
Pojistitel nehradí náklady podle tohoto odstavce, jestliže
byl pojištěný v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným úmyslným trestným činem. Pokud již pojistitel tyto náklady
uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení vyplacené částky.

10.

Pojistitel uhradí tyto zachraňovací náklady:

a)

účelně vynaložené náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události nebo zmírnění následků již nastalé pojistné
události;

b)

vynaložené náklady z důvodů hygienických, ekologických či bezpečnostních při odklízení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho
zbytků.
Úhrada zachraňovacích nákladů, které byly vynaloženy
na záchranu života a zdraví, se omezuje do výše 30 % ze
sjednaného limitu pojistného plnění. Úhrada ostatních
vynaložených zachraňovacích nákladů podle písm. a), b)
tohoto odstavce se omezuje do výše 5 % ze sjednaného
limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného pro
pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.
Zachraňovací náklady, které pojistník, pojištěný vynaložil na základě
písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.

5.

Má-li pojištěný vůči oprávněné osobě nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo na zastavení jeho
výplaty, přechází toto právo na pojistitele, pokud za pojištěného
tuto částku uhradil nebo za něj vyplácí důchod.

6.

Na pojistitele přechází právo na úhradu nákladů řízení o náhradě
škody nebo újmy, které pojištěnému bylo přiznáno proti odpůrci,
pokud je pojistitel za něj zaplatil.

7.

Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že
nastaly okolnosti odůvodňující práva uvedená v odstavcích 5 a 6 tohoto článku a odevzdat mu doklady potřebné k uplatnění těchto
práv.

Článek 7
Povinnosti pojistníka, pojištěného a pojistitele
1.

Pojistník, pojištěný je kromě povinností stanovených ve VPP UCZ/14
povinen:

a)

oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny ve
skutečnostech, které uvedl při sjednávání pojištění a které nastaly v době trvání pojištění (včetně zvýšení či rozšíření pojistného
rizika). Za změnu pojistného rizika se považuje i změna základny
pro výpočet pojistného, která je uvedena v pojistné smlouvě
(např. výše ročních příjmů pojištěného, počet lůžek, stravovacích
míst, žáků, zaměstnanců);

b)

umožnit pojistiteli provést kontrolu podkladů potřebných pro
výpočet pojistného a umožnit prohlídku věcí, s nimiž pojištění
souvisí, pokud si pojistitel takovou prohlídku vyžádá;

c)

bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že má sjednané další
pojištění proti témuž pojištěnému riziku pro stejné pojistné období;
sdělit jméno pojistitele a výši limitu, sublimitů pojistného plnění;

d)

dbát, aby škodná událost nenastala, především nesmí porušovat
povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které
jsou mu právními předpisy uloženy nebo které vzal na sebe pojistnou smlouvou, ani strpět jejich porušování osobami, které jsou pro
něho činné;

e)

oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná
událost a že proti němu poškozený uplatnil právo na náhradu škody nebo újmy, kterou má uhradit pojistitel, a vyjádřit se
k požadované náhradě a její výši; postupovat podle pokynů pojistitele a pojistitele pověřit, aby za něj škodnou událost projednal.
Tato povinnost se vztahuje i na případy, kdy poškozený uplatňuje
náhradu škody nebo újmy u soudu nebo jiného příslušného orgánu;

f)

neprodleně informovat pojistitele o tom, že proti pojištěnému
nebo tomu, koho pojištěný ke své činnosti použil, bylo zahájeno
trestní řízení v souvislosti se vzniklou škodou nebo újmou, sdělit
jméno zvoleného obhájce a informovat o průběhu a výsledku tohoto řízení;

g)

oznámit neprodleně orgánům činným v trestním řízení škodu nebo
újmu, jež vznikla za okolností vzbuzujících podezření z trestného
činu či pokusu o něj;

h)

učinit opatření, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práva
na náhradu škody nebo újmy nebo jiného obdobného práva,
které podle obecně závazných právních předpisů přechází na pojistitele;

i)

učinit opatření, aby škoda nebo újma vzniklá škodnou událostí
nebo v souvislosti s ní byla co nejmenší; vyčkat s opravou věci
poškozené škodnou událostí nebo odstraňováním zbytků takto
zničené nebo poškozené věci na písemný pokyn pojistitele, a to
nejdéle do doby 30 dnů od nahlášení škodné události, pokud
z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných důvodů není
nutno s opravou nebo odstraňováním zbytků začít neprodleně;

j)

zabezpečit vůči jinému práva, která předcházejí na pojistitele, zejm. právo na náhradu škody nebo újmy způsobené
škodnou událostí, jakož i právo na postih a vypořádání;

k)

nesmí zcela ani zčásti uznat nebo uspokojit jakýkoliv nárok
z titulu odpovědnosti bez předchozího souhlasu pojistitele,
stejně tak uzavřít dohodu o narovnání nebo umožnit uznání dluhu,
s výjimkou nároku na náhradu škody na věcech, která nepřesahuje
výši spoluúčasti; dále se nesmí zavázat k úhradě promlčené
pohledávky nebo ji uhradit, uzavřít soudní smír, zapříčinit vydání
rozsudku pro uznání nebo zmeškání; proti rozhodnutím příslušných

Článek 5
Spoluúčast
Pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události částkou sjednanou
v pojistné smlouvě jako spoluúčast. Na plnění ze sériové škodné události se
pojištěný podílí spoluúčastí jen jednou bez ohledu na počet událostí v sérii.
Je-li v rámci jedné škodné události plněno z více pojistných nebezpečí, podílí
se pojištěný na plnění ze škodné události nejvyšší sjednanou spoluúčastí.
Článek 6
Přechod práva na pojistitele
1.

2.

3.

4.

Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí
osobě, která má právo na pojistné plnění, pojištěnému nebo osobě,
která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo újmy nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou
plnění z pojištění tato pohledávka včetně příslušenství, zajištění
a dalších práv s ní spojených na pojistitele, a to až do výše částek,
které pojistitel z pojištění oprávněné osobě vyplatil.
Na pojistitele nepřecházejí práva uvedená v odstavci 1 tohoto článku proti osobám, které s oprávněnou osobou,
pojištěným nebo osobou, která vynaložila zachraňovací
náklady, žijí ve společné domácnosti nebo které jsou na
ni odkázány výživou. To však neplatí, jestliže tyto osoby
způsobily pojistnou událost úmyslně.
Vzdal-li se pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, svého práva na náhradu škody nebo újmy nebo jiného obdobného práva nebo toto právo včas neuplatnil anebo jinak zmařil
přechod svých nároků na pojistitele, má pojistitel právo postihu.
Projeví-li se následky takovéhoto jednání až po výplatě pojistného
plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojistného
plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat.
Jestliže pojištěný nebo ten, koho pojištěný ke své činnosti použil,
způsobil škodu svým jednáním, které bylo ovlivněno požitím alkoholu nebo požitím návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahujícího, má pojistitel proti němu právo na náhradu toho, co za
něho plnil.

orgánů, které se týkají náhrady škody nebo újmy, je povinen se včas
odvolat nebo podat odpor, pokud v odvolací lhůtě neobdrží jiný
pokyn od pojistitele. Dále se nesmí zavázat k prodloužení promlčecí
lhůty bez souhlasu pojistitele;
l)

plnit další povinnosti, které byly ujednány v pojistné smlouvě.

2.

Porušil-li pojistník nebo pojištěný povinnosti uvedené v odstavci 1
tohoto článku, má pojistitel právo pojistné plnění přiměřeně snížit
podle závažnosti tohoto porušení.

3.

Mělo-li porušení povinností stanovených v odstavci 1 tohoto článku podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na
zvětšení rozsahu jejích následků, nebo ztížilo-li zjištění právního
důvodu plnění či šetření rozsahu škody nebo újmy, nebo zmařiloli možnost pojistitele s úspěchem uplatnit práva, která na něj
přecházejí, je pojistitel oprávněn plnění z pojistné smlouvy snížit
podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti
plnit.

4.

5.

Bylo-li v důsledku porušení povinnosti pojistníka nebo pojištěného
při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký
je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet.
Jestliže pojistitel požadoval vypořádání nároků poškozeného na
náhradu škody nebo újmy uznáním závazku nebo narovnáním,
k tomu však pro nesouhlas pojištěného nedošlo, může pojistitel
pojištěnému odmítnout další úhradu nákladů, s výjimkou nákladů
obhajoby, jakož i plnění toho, oč se povinnost pojistitele plnit
v důsledku tohoto jednání pojištěného zvýšila.

6.

Pojistitel je povinen:

a)

po skončení šetření nutného ke zjištění existence a rozsahu povinnosti plnit sdělit jeho výsledky osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění; na žádost této osoby pojistitel písemně zdůvodní výši
pojistného plnění, popř. důvod zamítnutí;

b)

do 15 dnů ode dne skončení šetření poskytnout pojistné plnění, není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak;

c)

vrátit pojistníkovi, pojištěnému na jejich žádost doklady, které pojistiteli zaslali nebo předali.

Článek 8
Obecné výluky z pojištění
1.

Kromě výluk uvedených ve VPP UCZ/14, doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě se pojištění
odpovědnosti dále nevztahuje na povinnost nahradit škodu a při
ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu:

a)

způsobenou úmyslně, ze svévole, lstí, škodolibostí;

b)

v případě odpovědnosti převzaté nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzaté ve smlouvě;

c)

vzniklou porušením práv duševního vlastnictví;

d)

způsobenou neúplnou nebo nesprávnou informací nebo
škodlivou radou poskytnutou osobou, která se hlásí k odbornému
výkonu;

e)

způsobenou provozem dopravního prostředku v rozsahu, v jakém
vznikl nárok na plnění z příslušného právního předpisu;

f)

způsobenou činnostmi, u kterých český právní předpis ukládá
povinnost uzavřít povinné pojištění;

g)

v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z příslušného právního
předpisu při pracovním úrazu a nemoci z povolání;

h)

způsobené formaldehydem, azbestem a účinky atomové (jaderné) energie, jaderným zářením, radioaktivní kontaminací; vyvolané válečnými událostmi, teroristickými činy, stávkami, jinými
ozbrojenými konflikty a vnitrostátními nepokoji, jakož i s tím spojenými vojenskými, policejními a úředními opatřeními;

i)

související s účinky elektromagnetického pole;

j)

způsobenou šířením poplašné zprávy;

k)

která se projevuje genetickými změnami organismu nebo která

je způsobena geneticky modifikovanými organismy nebo toxickými
plísněmi;
l)

vzniklou při profesionální sportovní činnosti aktivním účastníkům organizované soutěže;

m) vzniklou na vadném výrobku dodaném pojištěným;
n)

způsobenou na věcech dodaných pojištěným nebo na věcech, na
nichž pojištěný prováděl objednanou činnost, jestliže ke škodě došlo
proto, že dodané věci byly vadné nebo objednaná činnost
byla vadně provedena (pojištěný nedodržel předepsaný nebo
běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje,
věci).

2.

Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné
smlouvě ujednáno jinak, pojištění odpovědnosti se dále nevztahuje
na povinnost nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení
též újmu:

a)

způsobenou na věcech, které pojištěný převzal ke zpracování,
opravě, úpravě, prodeji, úschově nebo z jiného obdobného důvodu
za účelem provedení objednané činnosti;

b)

způsobenou leteckým provozem, leteckým zařízením včetně jeho
modelů nebo plavidlem;

c)

vzniklou na movitých věcech, které pojištěný oprávněně užívá;

d)

vzniklou na životním prostředí;

e)

spočívající v ekologické újmě;

f)

způsobenou provozováním zařízení k čištění vody, k čištění odpadních vod, k nakládání s odpady a k zneškodňování odpadů;

g)

porušením právní povinnosti pojištěným v době před uzavřením pojištění;

h)

z přepravních a zasílatelských smluv; na věcech, které pojištěný
přepravuje dopravním prostředkem ve vlastní režii mimo rámec
přepravních smluv;

i)

z projektové a inženýrské činnosti, z činnosti geologického
průzkumu a zeměměřičství;

j)

sesedáním a sesouváním půdy, poddolováním, erozí, vibracemi, průmyslovým odstřelem a pozvolným vnikáním vlhka;

k)

na loukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách, kterou způsobila při pastvě zvířata, jejichž chovatelem je pojištěný,
a škodu nebo újmu způsobenou divokou zvěří;

l)

jinak než ublížením na zdraví a usmrcením, poškozením,
zničením nebo pohřešováním věcí;

m) vzniklou v rámci pracovněprávních vztahů (odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci a naopak);
n)

vzniklou zavlečením, rozšířením, přenosem nakažlivé choroby
lidí, zvířat nebo rostlin;

o)

způsobenou přenosem viru HIV.

3.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit:

a)

nemajetkovou újmu způsobenou z hrubé nedbalosti porušením důležité právní povinnosti nebo pohnutky zvlášť zavrženíhodné;

b)

nemajetkovou újmu, která byla ujednána nebo která vznikla
jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcením.

4.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu
a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu způsobenou
osobám příbuzným či subjektům majetkově propojeným,
a to:

a)

svému manželu, registrovanému partnerovi, příbuzným v řadě
přímé, osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, společníkům
obchodních korporací nebo manželům, registrovaným partnerům
či příbuzným v řadě přímé těchto společníků nebo osobám, které
žijí se společníkem ve společné domácnosti;

b)

podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho manžel,
registrovaný partner, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která žije
s pojištěným ve společné domácnosti, majetkový podíl, a to v rozsahu odpovídajícímu poměru podílů jeho samého nebo těchto
osob k základnímu kapitálu společnosti.

5.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu
a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu způsobenou osobám
pojištěným v rámci téže pojistné smlouvy (křížová odpovědnost).

6.

Z pojištění nevzniká nárok na plnění:

a)

za pojištěnému uložené nebo proti němu uplatňované pokuty,
penále či jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter;

b)

za platby náležející v rámci práv z vadného plnění, odpovědnosti
za prodlení a práv z bezdůvodného obohacení;

c)

za ztráty, náklady nebo jiná vydání vzniklá jiným v souvislosti se
stažením výrobku z trhu;

d)

v případě práva na náhradu škody nebo újmy přisouzené soudy
USA nebo Kanady.

7.

Je-li v pojistné smlouvě pojištěno některé pojistné nebezpečí uvedené v odstavcích 1 až 6 tohoto článku, platí i pro toto pojištění, že se
nevztahuje na odpovědnost za škodu nebo újmu způsobenou ostatními pojistnými nebezpečími vyloučenými v odstavcích 1 až 6 tohoto
článku. V pojistné smlouvě lze ujednat, že se pojištění nevztahuje
i na odpovědnost za škodu nebo újmu vzniklou jinak než způsoby
uvedenými v odstavcích 1 až 6 tohoto článku.

Článek 9
Pojistné
Podmínky pro úpravu výše pojistného
Článek 5 odst. 5.5. VPP UCZ/14 se doplňuje tak, že pojistitel je oprávněn
upravit výši pojistného v případech:
a)

kdy dojde ke změně právních předpisů majících vliv na plnění
pojistitele nebo na jeho odvodové povinnosti vůči státu či jeho
organizačním složkám nebo

b)

kdy z pohledu pojistné matematiky dojde z jiných důvodů k ohrožení
splnitelnosti závazků pojistitele nebo

c)

kdy dojde k růstu indexů vývoje cen pojištěných věcí, případně cen
prací na jejich reprodukci, jež zveřejňuje Český statistický úřad,
pokud za sledované období tento růst činí vice než 5%.

Článek 10
Výkladová ustanovení

okolnosti, závady či jiného nebezpečí. Takové události se považují za
jednu škodnou událost.
6.

Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrhu směrem do
centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

7.

Sesouváním půdy se rozumí její posun po zemském povrchu
způsobený geologickými nebo atmosférickými podmínkami.

8.

Šířením poplašných zpráv se rozumí znepokojení alespoň části
obyvatelstva nějakého místa tím, že někdo rozšiřuje poplašnou
zprávu, která je nepravdivá.

9.

Škodou vzniklou jinak než ublížením na zdraví a usmrcením,
poškozením, zničením nebo pohřešováním věcí se rozumí
finanční škoda, tj. škoda, která nespočívá v újmě při ublížení na
zdraví a při usmrcení nebo ve škodě na věci.

10. Škodou a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmou způsobenou úmyslně se rozumí škoda nebo újma způsobená úmyslným konáním či opomenutím, které lze přičíst pojištěnému, jeho
statutárnímu zástupci nebo kompetentnímu řídícímu pracovníkovi,
nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly. Při dodávkách věcí
nebo prací je škoda nebo újma způsobená úmyslně také tehdy,
když tyto osoby o závadách věcí nebo služeb věděly. O škodu nebo
újmu způsobenou úmyslně jde také v případě, že pojištěný, jeho
statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník nebo fyzická
nebo právnická osoba činná pro pojištěného, zaměstnanec nebo
pomocník úmyslně nedodrželi právní předpisy a závazné normy
pro výrobu, prodej a distribuci výrobků, nebo úmyslně nedodrželi
instrukce a pokyny dané pojištěným, jeho statutárním zástupcem
nebo kompetentním řídícím pracovníkem.
11. Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou či
budovu nebo pozemek po právu ve své moci a je oprávněn využívat
její užitné vlastnosti.
12. Věcí se rozumí hmotná věc, tedy ovladatelná část vnějšího světa,
která má povahu samostatného předmětu.
13. Výrobkem se rozumí jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena,
vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování
a je určena k uvedení na trh za účelem prodeje, nájmu nebo jiného
použití. Za škodu způsobenou vadou výrobku se považuje i škoda
vzniklá vadou vykonané práce po jejím předání.
Dodávkou výrobku se rozumí skutečné předání výrobku pojištěným jinému, a to bez ohledu na právní důvod. Dodávka je
uskutečněna v okamžiku, kdy pojištěný ztrácí reálnou možnost disponovat výrobkem, tedy možnost mít vliv na výrobek a jeho použití.
Předáním vykonané práce je její dokončení a skutečné převzetí ze
strany objednatele nebo jiného oprávněného subjektu.

1.

Ekologickou újmou se rozumí nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo

a)

na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích
rostlin nebo přírodních stanovištích;

b)

na podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod;

c)

na půdě jejím znečištěním.

2.

Pohřešováním věci se rozumí stav, kdy pojištěný, příp. poškozený
nezávisle na své vůli pozbyl možnost s věcí nebo s částí věci nakládat, neví, kde se věc nachází, popřípadě zda věc ještě vůbec existuje
(včetně ztráty a odcizení věci). Platí rovněž pro pohřešování části
věci.

3.

Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je možno
objektivně odstranit opravou, nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není možné odstranit opravou, přesto je však věc
použitelná k původnímu účelu.

4.

Profesionální sportovní činností se rozumí sportovní činnost
prováděná za úplatu, včetně přípravy k této činnosti.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

5.

Sériovou škodnou událostí se rozumí více časově spolu souvisejících událostí, které vyplývají ze stejného zdroje, příčiny, události,

Tyto pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014.

14. Výrobek je vadný, není-li tak bezpečný, jak to od něho lze rozumně
očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, zejména ke způsobu,
jakým je výrobek na trh uveden nebo nabízen, k předpokládanému
účelu, jemuž má výrobek sloužit, jakož i s přihlédnutím k době, kdy
byl výrobek uveden na trh, a dále nesplňuje-li další podmínky bezvadného výrobku.
15. Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možné odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat
k původnímu účelu.
16. Životním prostředím se rozumí vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich
dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny,
půda, organismy, ekosystémy a energie.

