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Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění – UCZ/Ces/05     
 
Zvláštní část     

 
Část D - Pojištění odpovědnosti za škodu 
 
Článek 1 - Předmět pojištění 
1. Předmětem pojištění jsou škody na zdraví nebo věci třetí osoby, které vznikly během pojištěné cesty a za které pojištěný 

právně odpovídá podle občanskoprávních předpisů státu, na jehož území k těmto škodám došlo. 
2. Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou činností v běžném občanském životě při 

provozování běžných turistických činností.    
  

Článek 2 – Pojistná událost 
1. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojistitele nahradit škodu za pojištěného, pokud je pojištěný povinen vzniklou škodu 

uhradit. Pokud o náhradě škody rozhoduje soud, platí, že pojistitel je povinen plnit teprve dnem, kdy rozhodnutí soudu 
nabude právní moci. 

 
Článek 3 - Pojistné plnění 
1. Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný právo, aby za něj pojistitel uhradil do výše pojistné částky, sjednané 

v pojistné smlouvě : 
a) skutečnou škodu vzniklou na zdraví a věci třetí osoby, pokud za škodu odpovídá; 
b) náklady nutné k právní ochraně pojištěného před nárokem, který pojištěný i pojistitel považuje   za neoprávněný. 

2. Pojistitel uhradí za pojištěného náklady : 
a) které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za obhajobu v přípravném řízení a v řízení před soudem 

prvního stupně v trestním řízení vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodou, kterou má pojistitel uhradit;  
b) řízení o náhradě škody před soudem prvního stupně, pokud toto řízení bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného 

nebo výše škody a pojištěný je povinen tyto náklady uhradit; náklady právního zastoupení pojištěného však uhradí 
pojistitel za předpokladu, že se k tomu písemně zavázal; 

c) mimosoudního projednávání nároku na náhradu škody, které vznikly poškozenému; 
d) obhajoby pojištěného před odvolacím soudem v trestním řízení, řízení o náhradu škody před odvolacím soudem, 

případně jeho vlastní výlohy vzniklé při tomto řízení za předpokladu, že se pojistitel k jejich úhradě písemně zavázal. 
3. Uvede-li pojištěný pojistitele vědomě v omyl o podstatných okolnostech, týkajících se oprávněnosti nároku na náhradu 

škody nebo její výše, má pojistitel právo náhradu škody odmítnout. 
4. Pojistitel má proti pojištěnému právo na vrácení náhrady škody, pokud byla pojistná událost způsobena pod vlivem alkoholu 

nebo požití návykových látek. 
 
Článek 4  - Výluky z pojištění 
1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu : 

a) způsobenou úmyslně, přičemž úmyslu naroveň je postaveno jednání nebo opomenutí pojištěného, při kterém musel být 
vznik škody předpokládán nebo očekáván;   

b) převzatou nebo uznanou pojištěným nad rámec stanovený právními předpisy; 
c) způsobenou provozem dopravních prostředků a dalšími činnostmi, u kterých právní předpis ukládá povinnost uzavřít 

pojištění nebo se na ně vztahuje pojištění ze zákona; 
d) způsobenou provozem nebo řízením motorového i nemotorového vzdušného či vodního plavidla, k jehož vedení je 

požadován v ČR nebo v zemi, kde ke škodě došlo, průkaz letecké nebo plavební způsobilosti;   
e) způsobenou znečištěním vody, půdy, ovzduší resp. životního prostředí všeho druhu; 
f) způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin; 
g) způsobenou v souvislosti s válečnými událostmi, občanskými nepokoji, vzpourami nebo represivními zásahy státních 

orgánů; 
h) způsobenou na věcech, které pojištěný užívá (s výjimkou najatých prostor), a na věcech, které převzal za účelem 

provedení objednané činnosti; 
i) při podnikatelské činnosti pojištěného včetně odpovědnosti za škodu vzniklou jeho pracovníkovi podle 

pracovněprávních předpisů a odpovědnosti za výrobek; 
j) při plnění pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích nebo v přímé souvislosti s nimi, za něž pojištěný odpovídá 

svému zaměstnavateli; 
k) za níž pojištěný odpovídá svému manželovi, příbuzným v řadě přímé, osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, 

a osobám spolupojištěným; 
l) způsobenou zvířaty; 
m) za kterou pojištěný odpovídá v důsledku své aktivní účasti na závodech a sportovních soutěžích včetně přípravy na ně, 

pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak; 
n) způsobenou na věci, kterou pojištěný užívá protiprávně. 
 

Článek 5 - Povinnosti pojištěného 
1. Pojištěný je povinen vedle povinností stanovených právními předpisy a vedle povinností uvedených v obecné části těchto 

VPP : 
a) doložit škodu na věci třetí osoby protokolem mezi pojištěným a poškozeným, kde musí být uvedeno, jak ke škodě došlo, 

kdy a kde k ní došlo, co bylo poškozeno, v jakém  rozsahu, jaká byla pořizovací cena věci a jak byla věc stará; dále 
musí být uvedena výše škody; protokol musí být podepsán pojištěným a poškozeným a nejméně dvěma svědky, kteří 
nesmí být v příbuzenském poměru s pojištěným ani s poškozeným; u svědků musí být uvedeno čitelně jméno a 
příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a telefon; v případě škody do 10.000,-Kč lze škodu vyrovnat – v tom 
případě je pojištěný povinen přiložit doklad o úhradě škody;      

b) doložit škodu na zdraví třetí osoby protokolem policie a lékařskou zprávou s podrobnou diagnózou poranění 
poškozeného; 
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c) neprodleně oznámit pojistiteli, že v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno nebo v nejbližší době s největší 
pravděpodobností bude zahájeno trestní řízení; 

d) v případě, že dojde k události, která by mohla být důvodem vzniku práva na náhradu škody, neprodleně toto písemně 
oznámit pojistiteli; 

e) učinit veškerá možná opatření, aby se rozsah škody nezvětšoval; 
f) poskytnout pojistiteli v případě pojistné události potřebnou součinnost ke zjištění příčin a výše škody, podat pravdivé 

vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu a předložit v dohodnuté lhůtě doklady, které si pojistitel vyžádá; 
g) oznámit neprodleně pojistiteli, že 

- byl proti pojištěnému uplatněn nárok na náhradu škody 
- právo na náhradu škody bylo uplatněno u soudu nebo u jiného příslušného orgánu 
- proti pojištěnému bylo zahájeno trestní řízení a sdělit, kdo je jeho obhájcem; 

h) v řízení o náhradě škody postupovat dle pokynů pojistitele mj. podat dle pokynu pojistitele opravný prostředek (v tom 
případě náklady odvolacího řízení nese pojistitel); 

i) uznat nebo vyrovnat škodu pouze s předběžným písemným souhlasem pojistitele s výjimkou škody do 10.000,-Kč na 
věci třetí osoby viz bod 1a) tohoto článku.       

 
Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2005.  
 


