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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění, které sjedná-
vá Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance 
Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou smlouvou, 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění 
VPPCP 1/14 (dále jen VPPCP), těmito Doplňkovými pojist-
nými podmínkami pro pojištění odpovědnosti v cestovním 
pojištění DPPOC 1/14 (dále jen DPP) a příslušnými ustano-
veními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v plat-
ném znění.

2. Pojištění odpovědnosti je pojištěním škodovým.

Článek 2
Předmět a rozsah pojištění

1. Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost 
pojištěného nahradit poškozenému újmu, došlo-li k poruše-
ní povinnosti stanovené zákonem a vznikla-li pojištěnému 
povinnost k její náhradě v souvislosti s jeho cestou, ma-
ximálně však do výše limitu pojistného plnění sjednaného 
v pojistné smlouvě.

2. Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost 
pojištěného nahradit poškozenému majetkovou újmu na 
věci zapůjčené, která vznikla poškozením, zničením nebo 
pohřešováním, vznikla-li pojištěnému povinnost k její k ná-
hradě v souvislosti s jeho cestou, maximálně však do výše 
limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

3. Je-li v pojistné smlouvě ujednáno pojištění pracovních cest, 
pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost 
pojištěného nahradit poškozenému majetkovou újmu na 
věci svěřené, která vznikla jejím poškozením, zničením 
nebo pohřešováním při plnění pracovních úkolů nebo v pří-
mé souvislosti s nimi, vznikla-li pojištěnému povinnost k její 
k náhradě v souvislosti s jeho cestou, maximálně však do 
výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlou-
vě.

Článek 3
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

Pojistník nebo pojištěný má povinnost bezodkladně, prostřed-
nictvím asistenční služby sdělit pojistiteli, že poškozený uplat-
ňuje 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 povinen postupovat 
v souladu s pokyny pojistitele, zejména se pojištěný nesmí bez 
souhlasu pojistitele zavázat k náhradě promlčeného nároku 
nebo uzavřít soudní smír. 

Článek 4
Pojistné plnění, pojistný princip 

1. Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění je možno 
sjednat s následujícími limity pojistného plnění na jednu 

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
Doplňkové pojistné podmínky 

pro pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění DPPOC 1/14

a všechny pojistné události, které nastanou v době účin-
nosti pojištění:

Standard Standard 
plus

Nad- 
standard

Nadstan-
dard plus

Újma při 
ublížení 

na zdraví 
nebo při 
usmrcení

1 500 000 Kč 2 000 000 Kč 2 500 000 Kč 3 500 000 Kč

Újma na 
majetku 300 000 Kč 500 000 Kč 1 000 000 Kč 1 300 000 Kč

Věci zapůj-
čené, věci 
svěřené 

0 Kč 0 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč

Náklady 
na právní 

zastoupení 
a obhajobu 
pojištěného

0 Kč 0 Kč 250 000 Kč 500 000 Kč

2. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skuteč-
nost, že ke škodné události došlo v době trvání pojištění 
a pojištěný za způsobenou újmu odpovídá v důsledku své-
ho jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

3. Pojistitel nahradí pojištěnému účelně vynaložené 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 odpo-
vědnosti pojištěného nebo výše náhrady vzniklé újmy, 
pokud je pojištěný povinen tyto náklady nahradit;

c) za obhajobu pojištěného před odvolacím soudem, 
náklady mimosoudního projednávání nároku poškoze-
ného na náhradu újmy a jiné náklady, pouze za před-
pokladu, že se pojistitel k úhradě takovýchto nákladů 
písemně zavázal.

Článek 5
Výluky z pojištění

1. Mimo výluk uvedených ve VPPCP se pojištění dále nevzta-
huje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu 
vzniklou:
a) uložením nebo uplatňováním finančních sankcí;
b) v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává neo-

právněně;
c) převzetím nad rámec stanovený právními předpisy 

nebo převzetím ve smlouvě; 
d) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem vozidel;  
e) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových 

a nemotorových plavidel, letadel a sportovních létají-
cích zařízení;

f) z výkonu práva myslivosti;
g) z provozní činnosti nebo jakékoliv jiné podnikatelské 

činnosti pojištěného;
h) provozováním motoristické a letecké sportovní činnosti 

nebo profesionální sportovní činnosti;
i) na majetku, který pojištěný nebo oprávněná osoba uží-

vá neoprávněně;
j) na jiném plavidle nebo na přepravovaných věcech nebo 

při společné havárii;
k) sesedáním, sesouváním půdy, erozí, poddolováním, 

odstřelem nebo otřesy v důsledku demoličních prací;
l) postupným znečištěním životního prostředí; 
m) ekologickou újmou;
n) kybernetickým nebezpečím;
o) na věci převzaté; 
p) ztrátou majetku.

2. 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) členům domácnosti, kterou pojištěný navštívil během 
své cesty s výjimkou újmy při ublížení na zdraví nebo 
při usmrcení; to však neplatí v případě au pair.

Článek 6
Výkladová ustanovení

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. AU pair pomocnou osobou zaměstnanou v domácnosti, 

která na prokazatelně smluvním základě, dočasně nebo 
dlouhodobě a za úplatu vykonává v domácnosti v zahraničí 
sjednané činnosti.

2. Cestou přeprava a pobyt pojištěného. Cesta je započata 
okamžikem opuštění místa bydliště či místa pobytu a končí 
dosažením místa určení nebo návratem do místa bydliště či 
pobytu.

3. Cizí věcí věc, která není ve vlastnictví pojištěného, kterou 
však pojištěný oprávněně užívá, v souvislosti s výkonem 
pracovní činnosti. Jsou to zejména pracovní nástroje a po-
můcky svěřené zaměstnavatelem zaměstnanci k výkonu 
jeho pracovní činnosti (telefon, notebook, fotoaparát, nářa-
dí, nástroje apod.).

4. Činností vykonávanou v rámci pojištění odpovědnosti 
v cestovním pojištění například činnost pojištěného v běž-
ném občanském životě, při rekreaci a zábavě, provozování 
sportů z důvodů zdravotních nebo rekreačních, jízda na 
koni, vlastnictví a opatrování psa, kočky a fretky a další 
běžné činnosti.

5. Ekologickou újmou ztráta nebo oslabení přirozených funk-
cí ekosystémů, vznikajících poškozením jejich složek nebo 
narušením vnitřních vazeb a procesů v lidské činnosti.

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, sociál-
ní).

7. Kybernetickým nebezpečím jakékoliv ztráty, pozměnění 
či poškození nebo snížení funkčnosti, dostupnosti nebo 
provozuschopnosti výpočetních systémů, hardwaru, pro-
gramů, softwaru, dat, data skladů, mikročipů, integrovaných 
obvodů nebo podobných prvků, bez ohledu na to, zda tvoří 
nebo netvoří součást počítačového vybavení poškozeného 
v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného.

8. Opatrovatelem domácího a drobného hospodářského zví-
řete fyzická osoba, které vlastník psa, kočky a fretky trvale 
nebo dočasně svěřil tohoto psa, kočku nebo fretku k opat-
rování.

9. Osobou blízkou příbuzný v řadě přímé, sourozenec, man-
žel/ka nebo partner podle zákona upravujícího registrované 
partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném 
se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, 
kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako 
újmu vlastní. Dále to jsou osoby sešvagřené nebo osoby, 
které spolu trvale žijí ve společné domácnosti.

10. 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 zjiš-
těným způsobem (např. se stopami násilí);

b) odcizení majetku loupeží tj. přivlastnění si pojištěného 
majetku, jeho části nebo příslušenství tak, že pachatel 
použil proti pojištěnému nebo jiné osobě pověřené po-
jištěným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí;

c) ztrátou majetku nebo jeho části tj. stav, kdy pojištěný 
nezávisle na své vůli pozbyl možnost s majetkem na-
kládat, neví, kde se majetek nachází, popřípadě zda 
majetek ještě vůbec existuje.

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

12. Poškozeným právnická nebo fyzická osoba, která utrpěla 
újmu na majetku nebo jinou újmu, a které v důsledku pojist-
né události vznikne právo na pojistné plnění.

13. Profesionální sportovní činností jakákoliv sportovní čin-
nost, kterou sportovci provádějí za úplatu, jakož i veškerá 
příprava k této činnosti.
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14. Provozní činností provozování závodu nebo jiného zaříze-
ní včetně zařízení zvlášť nebezpečného, které slouží k vý-
dělečné činnosti pojištěného. 

15. Újmou (a) újma na majetku (škoda), která vznikla jeho po-
škozením, zničením nebo pohřešováním včetně následné 
finanční újmy z toho vyplývající; (b) nemajetková újma při 
ublížení na zdraví a usmrcení včetně následné finanční 
újmy z toho vyplývající, případně i duševní útrapy způsobe-
né manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké.

16. Věcí převzatou věc movitá nebo nemovitá, která není ve 
vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný převzal, a má 
být předmětem jeho závazku tj. věc, kterou pojištěný pře-
vzal za účelem provedené objednané činnosti (zpracování, 
oprava, úprava, úscho¬va, prodej, uskladnění, poskytnutí 
odborné pomoci apod.), anebo věc, kterou pojištěný převzal 
do oprávněného užívání. S výjimkou věci zapůjčené.

17. Věcí svěřenou věc movitá, která není ve vlastnictví pojiš-
těného, která však byla zaměstnavatelem pojištěnému svě-
řena, a kterou pojištěný užívá při plnění pracovních úkolů 
nebo v přímé souvislosti s nimi.

18. Věcí zapůjčenou věc movitá a nemovitá, která není ve 
vlastnictví pojištěného, kterou pojištěný převzal do opráv-
něného užívání od osoby, jejíž podnikatelská činnost je 
určena k půjčování věcí.

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

20. Zničením majetku změna stavu majetku, kterou objektiv-
ně není možno odstranit opravou, a proto majetek již nelze 
dále používat k původnímu účelu.

21. Ztrátou majetku nebo jeho části tj. stav, kdy pojištěný nezá-
visle na své vůli pozbyl možnost s majetkem nakládat, neví, 
kde se majetek nachází, popřípadě zda majetek ještě vůbec 
existuje.

Článek 7
Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 
1. ledna 2014. 


