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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění profesní odpovědnosti, které sjednává Česká podnikatelská 
pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel) se řídí po‑
jistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění 
odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), těmito Doplňkovými po‑
jistnými podmínkami pro pojištění profesní odpovědnosti DPPPROF 
P 1/18 (dále jen DPPPROF), ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., ob‑
čanského zákoníku, v platném znění a dále ustanoveními příslušného 
právního předpisu, který ukládá povinnost uzavřít pojištění odpověd‑
nosti.

2. Nestanoví ‑li tyto DPPPROF jinak, platí příslušná ustanovení VPPOD.

Článek 2
Předmět pojištění, rozsah pojistného krytí, pojištěné osoby

1. Předmětem pojištění profesní odpovědnosti je právním předpisem 
stanovená povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu, 
vznikla ‑li pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s vý‑
konem činnosti specifikované v pojistné smlouvě (dále jen činnost, 
u které zákon ukládá povinnost sjednat pojištění odpovědnosti).

2. Pouze je ‑li tak ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění profesní odpo‑
vědnosti se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost 
pojištěného nahradit poškozenému újmu, vznikla ‑li pojištěnému po‑
vinnost k její náhradě v souvislosti s:
a) dodáním vadného výrobku;
b) zavlečením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat 

nebo rostlin.
3. Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje na fyzické nebo právnic‑

ké osoby poskytující činnost, u které právní předpis ukládá povinnost 
uzavřít pojištění odpovědnosti, pokud je tato činnost vykonávaná 
v souladu s příslušným právním předpisem. Pojištění se rovněž vzta‑
huje na všechny zaměstnance pojištěného.

Článek 3
Územní platnost pojištění

Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje na škodné události, které nasta‑
nou na území specifikovaném v pojistné smlouvě.

Článek 4
Limit pojistného plnění

Pojištění profesní odpovědnosti se sjednává s limitem pojistného plnění uve‑
deným v pojistné smlouvě.

Článek 5
Pojistné plnění, pojistný princip

1. Pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých 
v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout výši limitu po‑
jistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

2. Mělo ‑li porušení povinností (pojistníka nebo pojištěného) uvedených 
ve VPPOD a v těchto DPPPROF vliv na vznik pojistné události, její prů‑
běh, 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.

3. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že pojiš‑
těný za újmu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby 
trvání pojištění a dále že:
a) příčina škodné události nastala v době trvání pojištění;
b) ke škodné události došlo v době trvání pojištění;
c) v době platnosti pojištění bylo pojištěnému poprvé doručeno písem‑

né uplatnění nároku na náhradu újmy.
 Všechny podmínky musí být splněny současně.

Článek 6
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

1. Vedle povinností stanovených právními předpisy, VPPOD, těmito 
DPPPROF a pojistnou smlouvou má pojistník nebo pojištěný tyto další 
povinnosti:
a) při sjednávání pojištění předložit platné oprávnění k výkonu činnosti, 

u které zákon ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti;
b) oznámit pojistiteli zahájení disciplinárního řízení a informovat po‑

jistitele o jeho výsledku nebo oznámit pojistiteli změnu či zrušení 
oprávnění k výkonu činnosti, u které zákon ukládá povinnost uzavřít 
pojištění odpovědnosti.

Článek 7
Speciální výluky z pojištění

1. Pojištění profesní odpovědnosti se nevztahuje na povinnost pojiště‑
ného nahradit poškozenému újmu vzniklou:
a) v době kdy pojištěný ještě neměl oprávnění k výkonu činnosti, u které 

zákon ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti;
b) porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnos‑

tech, o kterých se pojištěný nebo jeho zaměstnanci dozvěděli při 
výkonu činnosti, u které zákon ukládá povinnost uzavřít pojištění od‑
povědnosti;

c) v souvislosti s investováním a obchodováním s cennými papíry;
d) schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný po‑

věřen;
e) výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu právnic‑

ké osoby;
f) nedodržením lhůt dohodnutých s klientem včetně lhůt stanovených 

právním předpisem;
g) na převzaté věci;
h) na nehmotném majetku.

2. Je ‑li v pojistné smlouvě ujednáno pojištění právním předpisem stano‑
vené povinnosti pojištěného nahradit poškozenému újmu, vznikla ‑li 
pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s dodání vadného 
výrobku a se zavlečením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby 
lidí, zvířat nebo rostlin, tak se pojištění nevztahuje na újmu vzniklou:
a) na samotném výrobku;
b) vadou výrobku, která byla pojištěným při jeho dodání předem ozná‑

mena;
c) výrobkem, který byl na žádost poškozeného pojištěným změněn 

nebo instalován do jiných podmínek, než pro které je určen a v dů‑
sledku této skutečnosti došlo k újmě;

d) výrobkem, který nebyl dostatečně testován podle uznávaných pravi‑
del vědy a techniky nebo způsobem stanoveným závazným právním 
předpisem;

e) výrobkem, který je z technického hlediska bez vady, ale nedosahuje 
avizovaných funkčních parametrů

f) tabákem nebo tabákovým výrobkem nebo jinými výrobky používa‑
nými v souvislosti s tabákovými výrobky;

g) poškozením či narušením celistvosti výrobku nebo provedením ne‑
povolených změn;

h) výrobkem, jehož součástí jsou látky pocházející z lidského těla nebo 
z těchto látek získané deriváty nebo biosyntetické výrobky.

3. Pojistitel neposkytne pojistné plnění za újmu vzniklou:
a)  spolupojištěným právnickým nebo fyzickým osobám;
c)  společníkům pojištěného;
d)  právnické osobě, ve které má pojištěný majetkovou účast;
e)  právnické osobě, ve které pojištěný vykonává funkci statutárního or‑

gánu.

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
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Článek 8
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. 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 podstaty, například absolutní majetková práva (vlastnic‑
ká práva, věcná práva k cizím věcem, zástavní právo, dědické právo 
a další), relativní majetková práva (práva ze smlouvy a další) a další.

2. Profesní odpovědností se rozumí odpovědnost vyplývající z pod‑
nikatelské činnosti specifikované v pojistné smlouvě, pro jejíž výkon 
příslušný právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpověd‑
nosti za újmu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem této podni‑
katelské činnosti.

3. Převzatou věcí věc movitá, která není ve vlastnictví pojištěného, kte‑
rou však pojištěný převzal, a má být předmětem jeho závazku, tj.
a) věc, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti 

(zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí 
odborné pomoci, přeprava a další činnosti),

b) věc, kterou pojištěný převzal do oprávněného užívání.
 Za převzatou věc se nepovažuje majetek, který pojištěný převzal za 

účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo ze 
smlouvy o obstarání přepravy.

4. Uvedením na trh okamžik, kdy je výrobek na trhu poprvé úplatně 
nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribu‑
ce nebo používání nebo kdy jsou k němu převedena vlastnická práva.

5. Újmou
a) majetková újma (škoda) na jmění, která vznikla jeho poškozením, zni‑

čením nebo pohřešováním; majetková újma (škoda) na jmění, která 
vznikla jinak než poškozením, zničením nebo pohřešováním jmění 

a má původ v předcházející majetkové újmě (následná finanční újma) 
a majetková újma (škoda) na jmění, která vznikla jinak než poškoze‑
ním, zničením nebo pohřešováním jmění a nemá původ v předchá‑
zející majetkové újmě (čistá finanční újma);

b) majetková a nemajetková újma při újmě při ublížení na zdraví a při 
usmrcení; újma na přirozených právech člověka související s újmou 
při ublížení na zdraví a při usmrcení; duševní útrapy poškozeného 
rovněž i duševní útrapy vzniklé manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě 
blízké včetně následné finanční újmy vyplývající z újmy při ublížení na 
zdraví a při usmrcení.

6. Vadou výrobku vadný výrobek (věc movitá), který není tak bezpečný, 
jak 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 při‑
hlédnutím k době, kdy byl výrobek uveden na trh. Výrobek nelze 
považovat za vadný, jen protože byl později uveden na trh výrobek 
dokonalejší.

7. Výrobcem ten, kdo výrobek nebo jeho součást vyrobil, vytěžil, vypěs‑
toval nebo jinak získal, společně s ním i ten, kdo výrobek nebo jeho 
část označil svým jménem, ochrannou známkou nebo jiným způso‑
bem a dále i ten, kdo výrobek dovezl za účelem jeho uvedení na trh 
v rámci své podnikatelské činnosti.

8. Výrobkem movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena, vypěstována 
nebo jinak získána a je určena k uvedení na trh jako výrobek za účelem 
prodeje, nájmu nebo jiného použití. Za výrobek se považuje i elektři‑
na. Za výrobek se nepovažují výsledky duševní práce (například po‑
sudky, projekty, SW a další).

Článek 9
Závěrečné ustanovení

Tyto DPPPROF nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2018.


