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DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 

pro pojištění odpovědnosti za újmu podnikatelů FORTEL 

ČLÁNEK 1 
Úvodní ustanovení 

1. Pojištění odpovědnosti podnikatele za újmu způsobenou  jinému 
se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 
a dalšími  obecně  závaznými  právními  předpisy,  je  upraveno 
příslušnými  ustanoveními  všeobecných  pojistných  podmínek  ‐ 
obecná  část  pro  škodové  pojištění  (dále  jen  VPPŠ),  těmito 
doplňkovými  pojistnými  podmínkami  pojištění  odpovědnosti 
podnikatele za újmu (dále jen „DPPOPF“) a ustanoveními pojistné 
smlouvy.  Ujednání  pojistné  smlouvy  mají  přednost  před 
ustanoveními pojistných podmínek s tím, že doplňkové pojistné 
podmínky mají přednost před všeobecnými. 

2. Tyto DPPOPF jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.  

3. Pojištění sjednané dle těchto DPPOPF je pojištěním škodovým. 

4. Pojistná  smlouva  a  právní  vztahy  z  ní  vyplývající  nebo  s  ní 
související se řídí právním řádem České republiky, ať již bude tento 
vztah posouzen z jakéhokoli právního titulu. 

ČLÁNEK 2 
Rozsah pojištění ‐ Základní pojištění, Dodatková pojištění 

1. Pojištění sjednané v rámci těchto DPPOPF se sjednává pro případ 
právními předpisy stanovené povinnosti pojištěného nahradit jím 
způsobenou újmu poškozenému dle příslušných ustanovení VPPŠ, 
DPPOPF a pojistné smlouvy. Pojištění se vztahuje   na povinnost 
pojištěného nahradit újmu dle první věty tohoto odstavce, kterou 
způsobil    svým  konáním  nebo opomenutím  nebo  protiprávním 
stavem  v rámci  své  podnikatelské  činnosti  v důsledku  svých 
aktivit  nebo  právních  vztahů,  které  jsou  uvedeny  v  pojistné 
smlouvě  a  ke  kterým  je  oprávněn  podle  platných  právních 
předpisů. 

2. Rozsah pojištění  – základní pojištění 

Pojištění  sjednávané  dle  DPPOPF  se  vztahuje  na  povinnost 
pojištěného nahradit  

2.1. újmu způsobenou ublížením na zdraví a/nebo životě 

2.2. škodu  na  hmotné  movité  věci  nebo  věci  nemovité, 
ustanovení o věci se na živé zvíře použijí obdobně a to 
v tom  rozsahu,  ve  kterém  to  neodporuje    povaze 
zvířete; 

2.3. škodu, která vyplývá z předcházející škody na věci nebo 
újmy na životě nebo zdraví ‐ následnou finanční škodu; 

2.4. újmu  vyplývající  z  vlastnictví  nemovitosti,  jiného 
oprávněného  užívání  nemovitosti  včetně  újmy 
způsobené pronajímatelem nájemci. 

(dále jen„základní pojištění“) 

3. Rozsah pojištění – dodatková pojištění 

V rámci  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  sjednávaného  dle 
DPPOPF  jsou  do  pojistného  krytí  zahrnuta  pojistná  nebezpečí 
uvedena v bodech 4.1. až 4.4. v článku DPPOPF. Jiné rozšíření ani 
zúžení pojistného krytí sjednat nelze. 

4. Dodatková  pojištění,  která  jsou  zahrnuta  v produktu  FORTEL 
sjednaného dle DPPOPF: 

4.1. Pojištění  odpovědnost  za  újmu  způsobenou  vadou 
výrobku  

Pokud  je  výslovně  ujednáno  v  pojistné  smlouvě,  pak 
odchylně od bodu od bodu 1.8 čl. 13 těchto DPPOPF se 
pojištění vztahuje  i na povinnost pojištěného nahradit 
újmu způsobenou vadou výrobku po jeho dodání nebo 
vadně vykonanou prací po jejím poskytnutí a převzetí. 

Speciální  výluky  ‐  mimo  výluk  uvedených  ve  VPPŠ 
a v čl. 13  těchto  DPPOPF  se  pojištění  nevztahuje  na 
újmu: 

4.1.1. vzniklou v důsledku stažení výrobku z trhu; 

4.1.2. způsobenou  nedodávkou  výrobku  a/nebo 
způsobenou  vadou  výrobku,  o  které  pojištěný 
poškozeného předem informoval a/nebo  výrobkem, 
který byl na žádost poškozeného pozměněn; 

4.1.3. způsobenou výrobkem, který byl používán v rozporu 
se svým určením; 

4.1.4. vzniklou vadou výrobku, který před svým uvedením 
na trh nebyl registrován a/nebo otestován v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy; 

4.1.5. jde‐li o čistou finanční škodu; 

4.1.6. vzniklou  v  důsledku  neposkytnutí  nebo  neúplného 
poskytnutí  nebo  nesprávného  poskytnutí  odborné 
rady, jak má být s výrobkem nakládáno; 

4.1.7. Vzniklou v důsledku toho, že výrobek byl nesprávně 
užíván,  skladován  a/nebo  vzniklou  v  důsledku 
přepravy výrobku. 

Sublimit  pojistného  plnění  a  spoluúčast  jsou  uvedeny 
v pojistné smlouvě. 

4.2. Pojištění odpovědnosti za škodu na věci převzaté  

Pokud  je  výslovně  ujednáno  v  pojistné  smlouvě,  pak 
odchylně od bodu 1.9. čl. 13 se pojištění vztahuje  i na 
povinnost pojištěného nahradit škodu na věcech, které 
pojištěný převzal nebo má u sebe ke zpracování, opravě, 
úpravě,  prodeji  nebo  z  jiného  obdobného  důvodu  za 
účelem objednané činnosti. 

Speciální  výluky  ‐  mimo  výluk  uvedených  ve  VPPŠ 
a v čl. 13 těchto DPPOPF se pojištění nevztahuje: 

4.2.1. na  škody  vzniklé  jakýmkoliv  opotřebením  věci,  na 
škody  vzniklé  nadměrným mechanickým  zatížením 
a na  škody  vzniklé  chybnou  obsluhou  pojištěného 
nebo toho, koho pojištěný ke své činnosti použil. 

Sublimit  pojistného  plnění  a  spoluúčast  jsou  uvedeny 
v pojistné smlouvě. 

4.3. Pojištění odpovědnosti za škodu na věci vnesené a na 
věci odložené 

Pokud  je  výslovně  ujednáno  v  pojistné  smlouvě,  pak 
odchylně  od  bodu  1.11.  čl.  13  těchto  DPPOPF  se 
pojištění vztahuje i na: 

4.3.1. škody na odložené věci, je‐li s provozováním nějaké 
činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí a byla‐li věc 
odložena na místě k tomu určeném nebo na místě, 
kam se takové věci obvykle ukládají. 

4.3.2. škody  na  vnesené  věci,  kterou  způsobil  pojištěný 
ubytovatel ubytovanému, který věc vnesl do prostor 
vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí nebo na 
věci, která tam byla pro ubytovaného vnesena nebo 
byla  za  tím  účelem  pojištěným  ubytovatelem 
převzata. 

a) V případě pojištění odpovědnosti  za  škodu na 
věci vnesené se pojistná ochrana – odchylně od 
bodu 1.15 čl. 13 ‐ vztahuje i na odpovědnost za 
škodu  způsobenou  krádeží  vloupáním  věci 
vnesené. Maximální pojistné plnění pojistitele je 
stanoveno  ve  výši  15.000  Kč  z  jedné  pojistné 
události,  součet  vyplacených pojistných plnění 
v jednom  pojistném  roce  nesmí  překročit 
sublimit  pojistného  plnění  pro  dodatkové 
pojištění  za  škodu  na  věcech  vnesených 
a odložených. 
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b) V případě pojištění odpovědnosti  za  škodu na 
věcí  vnesené  se pojištění – odchylně od bodu 
1.17. čl. 13 ‐ vztahuje i na odpovědnost za škodu 
na penězích a/nebo cennostech vzniklou krádeží 
vloupáním, pokud  jsou peníze a/nebo cennosti 
uloženy v uzamčeném trezoru nebo sejfu, který 
je  umístěn  v  uzavřeném  prostoru. Maximální 
pojistné plnění pojistitele  je stanoveno ve výši 
10.000  Kč  z  jedné  pojistné  události,  součet 
vyplacených  pojistných  plnění  v  jednom 
pojistném  roce  nesmí  překročit  sublimit 
pojistného  plnění  pro  dodatkové  pojištění  za 
škodu na věci vnesené a odložené. 

Speciální  výluky  z  pojištění  –  mimo  výluk  uvedených 
v článku  13  těchto  DPPOPF  se  pojištění  nevztahuje  na 
povinnost pojištěného nahradit škodu: 

4.3.3. pokud při krádeži vloupáním věci vnesené nedošlo 
k prokazatelnému  překonání  překážky  chránící  věc 
před odcizením; 

4.3.4. pokud při krádeži vloupáním peněz a/nebo cenností 
nedošlo  k prokazatelnému  překonání  překážky 
chránící peníze nebo  věc před odcizením,  zejména 
uzavřeného  prostoru  (místnosti)  a  v  něm 
umístěného  uzamčeného  trezoru  nebo  sejfu,  ve 
kterém byly peníze a/nebo cennosti uloženy;  

4.3.5. pokud  krádež  vloupáním  nebyla  nahlášena  policii 
České republiky za účelem zahájení šetření. 

Sublimit  pojistného  plnění  a  spoluúčast  jsou  uvedeny 
v pojistné smlouvě. 

4.4. Náhrada  nákladů  zdravotní  pojišťovny 
a nemocenského pojištění  

4.4.1. Pokud je výslovně ujednáno v pojistné smlouvě, pak 
odchylně  od  bodu  1.41.  čl.  13  těchto  DPPOPF  se 
pojištění  vztahuje  i  na  náhradu  nákladů 
vynaložených  zdravotní  pojišťovnou  na  zdravotní 
péči ve prospěch pracovníka pojištěného a/nebo ve 
prospěch  třetích  osob  v  důsledku  nedbalostního 
protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se 
však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za 
pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se 
tyto  náklady  vážou,  se  vztahuje  zákonné  pojištění 
odpovědnosti  organizace  za  škodu  při  pracovním 
úrazu nebo nemoci z povolání.  

4.4.2. Dále  se  pojištění  vztahuje  na  regresní  náhradu 
nemocenského pojištění, kdy došlo ke skutečnostem 
rozhodným pro vznik nároku na dávku a pojištěný je 
v důsledku  zaviněného  protiprávního  jednání 
zjištěného soudem nebo správním úřadem povinen 
zaplatit  orgánu  nemocenského  pojištění  regresní 
náhradu. 

Sublimit  pojistného  plnění  a  spoluúčast  jsou  uvedeny 
v pojistné smlouvě. 

ČLÁNEK 5 
Škodná událost, pojistná událost, oprávněná osoba 

1. Škodnou událostí  je skutečnost, ze které vznikla 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 újmu za 
pojištěného. 

3. Pojistiteli  vzniká  povinnost  poskytnout  pojistné  plnění  pouze 
v případě, že příčina vzniku újmy jakož i vznik povinnosti nahradit 
újmu  došlo  v  době  trvání  pojištění.  Rozhoduje‐li  o  vzniku 
povinnosti  k  náhradě  újmy  pověřený  orgán  veřejné  moci, 
považuje  se  za okamžik  vzniku povinnosti  až den nabytí právní 
moci rozhodnutí o vzniku povinnosti k náhradě újmy. 

  Pokud  z  jedné  příčiny  nebo  více  spolu  přímo  a  bezprostředně 
souvisejících  příčin  vznikne  více  nároků  na  náhradu  újmy  vůči 
pojištěnému, považují se tyto nároky za jedinou pojistnou událost. 

4. Pojištění a ostatní účastníci pojištění jsou v případě škodné, resp. 
pojistné události poskytnout pojistiteli všechny  jím požadované 
podklady pro řešení škodné, resp. pojistné události 

5. Oprávněná osoba je subjekt, kterému v případě pojistné události 
vznikne právo na výplatu pojistného plnění. 

ČLÁNEK 6 
Územní rozsah pojištění 

1. Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž vznikne újma 
na území  České  republiky, není‐li  v pojistné  smlouvě ujednáno 
jinak. 

2. Je‐li sjednán územní rozsah Evropa, je pojištěný zejména povinen 
poskytnout pojistiteli nebo jím pověřené osobě všechny podklady 
nutné pro posouzení pojistné události a stanovení výše pojistného 
plnění. 

  Územní  rozsah  Evropa  je  identický  s  geografickým  vymezením 
Evropy  s  výjimkou  těch  států,  jejichž  jakákoli  územní  část  leží 
mimo  geografické  vymezení  Evropy  (např.  Ruská  federativní 
republika, Turecko). 

ČLÁNEK 7 
Limit pojistného plnění 

Hranice pojistného plnění, limit pojistného plnění 

1. Horní hranice pojistného plnění je vymezena limitem pojistného 
plnění. Limit pojistného plnění je sjednán pro jednu a dvojnásobek 
pro  všechny pojistné události  v  jednom pojistném  roce, není‐li 
v pojistné smlouvě stanoveno jinak. Limit pojistného plnění určuje 
pojistník na vlastní odpovědnost.  

2. Za  jednu  pojistnou  událost  je  považován  také  vznik  povinnosti 
pojištěného nahradit všechny škody nebo jiné újmy vzniklé z téže 
příčiny  nebo  z  více  příčin,  pokud  mezi  nimi  existuje  příčinná, 
časová  nebo  jiná  přímá  souvislost,  bez  ohledu  na  počet 
poškozených  (tzv.  sériová  škoda).  Sériová  škoda  vzniká 
okamžikem,  ve  kterém došlo  ke  vzniku první  škody, přičemž  je 
rozhodný  rozsah  pojištění  sjednaný  v  okamžiku  vzniku  první 
škody. 

3. Pro  rozšíření  rozsahu  základního  pojištění  či  pro  dodatková 
pojištění  je  vždy  ujednán  sublimit  pojistného  plnění.  Sublimit 
pojistného plnění je vždy sjednán v rámci limitu pojistného plnění. 
Sublimit plnění  je sjednán pro jednu a dvojnásobek pro všechny 
pojistné události  v  jednom pojistném  roce.  Sublimit pojistného 
plnění  si  určuje  pojistník  na  vlastní  odpovědnost.  Sublimit 
pojistného plnění představuje horní hranici pojistného plnění pro 
dané dodatkové pojištění. 

ČLÁNEK 8 
Spoluúčast 

1. Je‐li ujednána v pojistné smlouvě spoluúčast z pojistné události, 
není  pojistitel  povinen  v  rozsahu  takto  ujednané  spoluúčasti 
poskytnout pojistné plnění.  

2. Výše spoluúčasti je uvedena v pojistné smlouvě nebo pojistných 
podmínkách.  Není‐li  ujednáno  v  pojistné  smlouvě  jinak, 
spoluúčast  se  odečítá  od  pojistného  plnění  při  každé  pojistné 
události. 

ČLÁNEK 9 
Přechod práv na pojistitele  

1. Kromě  práv,  která  na  pojistitele  přecházejí  ze  zákonných 
ustanovení, přechází na pojistitele i práva, která má pojištěný: 

1.1. vůči  poškozenému  nebo  jiné  osobě  právo  na  vrácení 
vyplacené částky nebo snížení důchodu či zastavení jeho 
výplaty, pokud za pojištěného tuto částku zaplatila nebo 
za něj vyplácí důchod, 
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1.2. na úhradu nákladů  řízení o náhradu  škody, které byly 
pojištěnému přiznány proti odpůrci, pokud je pojistitel 
za pojištěného zaplatil. 

2. Pojištěný  je povinen bez prodlení pojistiteli oznámit,  že nastaly 
okolnosti odůvodňující práva uvedená  v odst.  1  tohoto  článku, 
a odevzdat doklady potřebné k uplatnění těchto práv. 

3. Pojistitel  má  vůči  pojištěnému  právo  na  náhradu  až  do  výše 
poskytnutého  plnění,  jestliže  odpovědnost  za  újmu  vznikla 
pojištěnému  při  činnosti,  kterou  pojištěný  vykonával  bez 
příslušného oprávnění. 

ČLÁNEK 10 
Postoupení pohledávky 

Jakoukoli  pohledávku  za  pojistitelem  vzniklou  na  základě  pojištění 
sjednaného dle  těchto DPPOPF  je možné postoupit  třetí osobě  jen 
a pouze po předchozím písemném souhlasu pojistitele s  takovýmto 
postoupením. 

ČLÁNEK 11 
Pojistné plnění 

Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření pojistitelem. 

Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s šetřením škodné i pojistné 
události  jsou  dále  upraveny  občanským  zákoníkem  a  příslušnými 
ustanoveními VPPŠ. 

ČLÁNEK 12 
Výklad pojmů 

Pro účely pojištění  sjednaného dle  těchto DPPOPF platí následující 
vymezení níže uvedených pojmů: 

1. Hrubá nedbalost je jednání nebo konání či opomenutí, při kterém 
musel být vznik újmy předpokládán nebo očekáván a pojištěný 
věděl,  že  při  takovém  jednání  nebo  opomenutí  újma  nastane 
nebo může nastat, ale  spoléhal,  že nenastane, nebo byl  s  jejím 
vznikem srozuměn nebo mu její vznik byl lhostejný. 

Odcizení ‐ jednání pachatele spočívající v přisvojení si pojištěné věci 
krádeží s překonáním překážky nebo loupeží v místě pojištění. Za 
krádež  s  překonáním  překážky  se  považuje  zmocnění  se 
pojištěné  věci  proti  vůli  jejího  vlastníka,  pokud  tato  věc  byla 
jednotlivě  proti  odcizení  zabezpečena  nebo  byla  odcizena 
násilným vniknutím do uzamčeného prostoru vloupáním. Právo 
na  plnění  vzniká  i  při  krádeži  pojištěné  věci,  ke  které  došlo 
v přímé souvislosti se živelnou událostí. Za  loupež se považuje 
jednání  pachatele,  který  proti  pojištěnému,  jeho  zaměstnanci 
nebo  jiné  osobě  pověřené  pojištěným  použije  násilí  nebo 
pohrůžky  bezprostředního  násilí  v úmyslu  zmocnit  se  věci 
pojištěného v místě pojištění. V případě věcí vnesených musí být 
vedle překonání překážky peníze a ceniny uloženy v uzamčeném 
sejfu nebo trezoru.   

2. Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel; 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. 

3. Osoby majetkově propojené jsou  

3.1. společníci pojištěného a jejich blízké osoby; 

3.2. právnické osoby, ve kterých jsou pojištěný nebo osoby 
jemu blízké společníky, členy nebo statutárními orgány 
nebo členy statutárních orgánů nebo jiných orgánů; 

3.3. právnické  osoby,  v  nichž  mají  pojištěný  nebo  osoby 
jemu  blízké  podíl.  V  tom  případě  jsou  majetkově 
propojenou  osobou  v  tom  v  rozsahu,  který  odpovídá 
výši jejich procentuálního podílu; 

3.4. za osoby majetkové propojené se považují pro pojištění 
sjednané dle těchto DPPOPF také vlastníci jednotek ve 
společenství vlastníků bytových jednotek. 

4. Pohřešování věci je situace, kdy osoba, které věc náleží, neví, kde 
se věc nachází nebo neví, zda věc ještě existuje. Pohřešováním se 
rozumí i ztráta nebo odcizení (krádež, krádež vloupáním) věci. 

5. Poškození  věci  je  taková  změna  věci,  kterou  lze  odstranit 
opravou. 

6. Poškozený  je právnická nebo  fyzická osoba,  které  vznikla újma 
a která má právo na její náhradu. 

7. Povinné pojištění  je  takové pojištění, u  kterého právní předpis 
ukládá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu. 

8. Profesionální sportovní činnost je taková sportovní činnost, která 
je prováděná za úplatu, včetně přípravy k ní. 

9. Příčina vzniku újmy  je  jednání nebo konání  či opomenutí nebo 
protiprávní stav, který má za důsledek vznik újmy. 

10. Sejf  je  jednoplášťová  nebo  dvouplášťová  uzamykatelná 
bezpečnostní schránka s výlučným přístupem jejího uživatele.  

11. Sesedání půdy  je  takové klesání  zemského povrhu, ke kterému 
dochází v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. 

12. Sesouváním půdy  je posun půdy po zemském povrchu, který  je 
zapříčiněn atmosférickými nebo geologickými podmínkami. 

13. Sublimit  je  omezený  limit  pojistného  plnění  sjednaný  v  rámci 
limitu pojistného plnění pro základní rozsah pojištění; sublimit je 
vždy menší nebo roven limitu pojistného plnění, v jehož rámci je 
sublimit sjednaný. 

  Sublimity navzájem a sublimity s limitem plnění se nesčítají; 

14. Újmou způsobenou úmyslně je újma způsobená pojištěným skrze 
jeho úmyslné konání či opomenutí.  

15. Užívání  věci  je  stav,  kdy  právnická  nebo  fyzická  osoba má  věc 
movitou  či  budovu  nebo  pozemek  ve  své  moci  v  souladu 
s právními předpisy a je oprávněna ji užívat. 

16. Věc je hmotná věc, která má charakter samostatného předmětu. 

17. Výrobek  je  jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena, 
vypěstována  nebo  jinak  získána  bez  ohledu  na  stupeň  jejího 
zpracování,  pokud  je  určena  k  uvedení  na  trh.  Výrobkem  jsou 
rovněž součásti a příslušenství věci movité i nemovité. 

Uvedení na trh je okamžik, kdy výrobek poprvé přechází úplatně 
nebo  bezúplatně  z  fáze  výroby,  provozu  nebo  dovozu  do  fáze 
distribuce  jako zboží určené k prodeji nebo k svému využití dle 
svého účelu a svých parametrů. 

Za výrobek se pro pojištění sjednané dle těchto DPPOPF považuje 
i vykonaná práce po jejím převzetí. Převzetím vykonané práce je 
faktické předání vykonané práce pojištěným třetí osobě. 

Výrobek  je  vadný,  pokud  z  hlediska  bezpečnosti  nezaručuje 
vlastnosti,  které  lze  od  něj  oprávněně  očekávat  s  ohledem  ke 
všem okolnostem, zejména vzhledem 

 ke způsobu, jakým je obvykle využíván a k jakému účelu je 
určen; 

 k  informacím  o  výrobku,  které  byly  pojištěným  jako 
výrobcem poskytnuty. 

Výrobek nelze považovat za vadný pouze z toho důvodu, že na trh 
byl později uveden výrobek dokonalejší.  

18. Zničení věci je změna věci, kterou není možné odstranit opravou 
a v  důsledku  toho  věc  již  nelze  používat  k  původně  určenému 
účelu. 

19. Životním  prostředí  je  to,  co  tvoří  přírodní  podmínky  existence 
organismů i člověka. 

ČLÁNEK 13 
Výluky z pojištění  

1. Vedle výluk uvedených ve Všeobecných pojistných podmínkách 
a speciálních  výlukách  uvedených  v  čl.  4  těchto  DPPOPF  se 
pojištění dále nevztahuje na odpovědnost za újmu: 

1.1. způsobenou úmyslným jednáním, hrubou nedbalostí, ze 
svévole  nebo  škodolibostí  pojištěného  anebo  jiných 
osob jednajících z jeho podnětu; 

1.2. která  vznikla  nesplněním  povinnosti  pojištěného 
k jejímu odvrácení; 
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1.3. činností nebo právním vztahem, k nimž není pojištěný 
oprávněn; 

1.4. na přirozených právech člověka a nemajetkovou újmu 
kromě  nemajetkové  újmy  způsobené  ublížením  na 
zdraví,  zvlášť  závažným  ublížením  na  zdraví  nebo 
usmrcením; 

1.5. převzatou  nebo  uznanou  nad  rámec  stanovený 
právními, převzatou smluvně nebo újmu vyplývající ze 
smluvních pokut a smluvních penále, smluvních úroků 
z prodlení  a soudně  nařízenými  pokutami,  sankčními 
platbami jakož i ze záručních vztahů; 

1.6. způsobenou  osobám  blízkým  pojištěnému  nebo 
majetkově propojeným osobám; 

1.7.  vzniklou neoznámením existence překážky, která brání 
pojištěnému splnit sjednaný závazek; 

1.8. způsobenou vadou výrobku po jeho dodání nebo prací 
po jejím poskytnutí a převzetí,  

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

1.10. na věcech movitých, které pojištěný oprávněně užívá na 
základě smlouvy; 

1.11. na věcech vnesených, na věcech odložených; 

1.12. v rozsahu čisté finanční škody; 

1.13. vzniklou  jako důsledek  toho,  že pojištěný bez  vědomí 
pojistitele  nevznesl  námitku  promlčení  nároku  na 
plnění;    že  pojištěný  bez  vědomí  pojistitele  nepodal 
odvolání  proti  rozhodnutí  soudu  nebo  jiného  orgánu 
nebo  odpor  proti  platebnímu  rozkazu  či  jeho 
odůvodnění;  že  pojištěný  se  zavázal  k  plnění 
promlčeného  závazku,  uzavřel  dohodu  o narovnání 
nebo soudní smír bez souhlasu pojistitele; že pojištěný 
je  povinen  k  náhradě  v důsledku  toho,  že  uzavřel 
dohodu o prodloužení promlčecí lhůty; 

1.14. vyplývající  z  vadného  plnění  nebo  záruky  za  jakost 
výrobku a/nebo vzniklou na vadném výrobku dodaným 
pojištěným; 

1.15. vzniklou pohřešováním věci; 

1.16. vzniklou na věci nehmotné včetně finanční škody; 

1.17. vzniklou  na  penězích,  směnkách,  šecích,  platebních 
kartách,  cenných  papírech,  ceninách,  špercích, 
klenotech a v jakékoli souvislosti s nimi; 

1.18. která jinému nastala v důsledku neoprávněného užívání 
obchodního  jména,  nekalosoutěžním  jednáním  či 
porušením zákazu konkurence a v důsledku neplatnosti 
právního úkonu; 

1.19. vzniklou  při  činnosti,  jejíž  vykonávání  zákon  spojuje 
s povinností sjednat povinné pojištění; 

1.20. způsobenou  sesedáním  a  sesouváním  půdy,  erozí, 
vibracemi,  průmyslovým  odstřelem  a  v  důsledku 
poddolování, v důsledku hornické nebo důlní  činnosti, 
v důsledku  a  ve  spojení  s  činností  jakéhokoli  druhu 
prováděné pod zemí a pod vodní hladinou, v důsledku 
stavby a provozování přehrad a dále v důsledku činností 
jakéhokoli  druhu  spojených  s výstavbou 
a provozováním tunelů; 

1.21. spočívající  v  ekologické  újmě;  způsobenou 
hospodářskými zvířaty nebo divokou zvěří na porostech 
nebo zemědělských kulturách; 

1.22. způsobenou provozem zvlášť nebezpečným; v rozsahu 
závažné havárie dle příslušných zákonných ustanovení; 

1.23. vzniklou v souvislosti s výrobou, produkcí, skladováním 
nebo  jiným  nakládáním  s  ohňostrojem,  rozbuškami, 
střelivem,  střelným  prachem  a  ostatních  výbušnin 

a/nebo s palivy, plyny, vzduchem, které  jsou umístěny 
ve stlačených v nádobách a/nebo s butanem, metanem 
a dalšími  zkapalněnými  plyny  a/nebo  s  toxickými 
látkami; 

1.24. způsobenou  pozvolným  působením  teploty,  plynů, 
vlhkostí, parou, usazeninami, tvořením houby, emanací, 
exhalací, popílkem; 

1.25. vzniklou  v  jakékoli  souvislosti  s  působením 
formaldehydu, azbestu; 

1.26. vzniklou  těžbou,  výrobou,  rafinací,  skladováním, 
distribucí zemního plynu nebo ropných produktů; 

1.27. na  zdraví nebo  životě  či odcizením věci ve  střeženém 
objektu při zajišťování ostrahy; 

1.28. z  vlastnictví,  provozování  či  jiného  použití  plavidla, 
přístaviště, mola, doků a dále způsobenou při projekci, 
konstrukci,  výrobě  a  opravě  plavidel,  dodávkou 
součástek  nebo  jiných  výrobků  použitých  při  stavbě 
plavidla; 

1.29. z vlastnictví, provozování, užívání železnic, železničních 
zařízení,  kolejových  nebo  motorových  vozidel  nebo 
lanových drah vyjma lyžařských vleků; 

1.30. z vlastnictví, provozování užívání letišť a leteckých ploch 
a  dále  způsobenou  při  projekci,  konstrukci,  výrobě 
a opravě  letadel  nebo  vznášedel  jakéhokoli  druhu, 
dodávkou součástek nebo jiných výrobků použitých při 
stavbě letadla nebo vznášedla jakéhokoli druhu; 

1.31. vzniklou  při  provozování  profesionální  sportovní 
činnosti včetně přípravy k ní; 

1.32. způsobenou  v  souvislosti  s  provozováním  plošin 
a vrtných plošin na moři; 

1.33. způsobenou  rozšířením  nebo  zavlečením  viru  např.: 
HIV, HTLV, LAV, BSE, TME, LGT, LMC nebo jiné nakažlivé 
choroby lidí, zvířat či rostlin; 

1.34. která se  projevuje genetickými vadami organismu nebo 
mající příčinu geneticky modifikovaných potravinách; 

1.35. vzniklá  v  jakékoli  souvislosti  s užíváním  ‐  i pasivním  ‐ 
tabákových výrobků; 

1.36. vzniklé  v  souvislosti  s  výrobou,  distribucí  léčiv, 
provozováním  soukromých  nemocničních  zařízení, 
provozováním lékařské praxe vyjma praxe všeobecného 
lékaře; vzniklé při činnosti, při které dochází k porušení 
integrity  lidského  těla  (např.  tetování,  kosmetické 
zákroky atp.); 

1.37. z přepravních a zasilatelských smluv; na věcech, které 
pojištěný  přepravuje  ve  vlastní  režii  mimo  rámec 
přepravní smlouvy; 

1.38. způsobenou provozováním zařízení k distribuci  a/nebo 
čistění  vody,  k  čistění  odpadních  vod;  způsobenou 
nakládáním  s  odpady  všeho  druhu  a  jejich 
zneškodňováním; 

1.39. způsobenou šířením poplašné zprávy; 

1.40. způsobenou informací nebo škodlivou radou, která byla 
poskytnuta osobou, která se hlásí k odbornému výkonu, 
zejména  subjektem,  který  provozuje  poradenskou 
a konzultační  činnost  a/nebo  zpracování  odborných 
studií a služby v oblasti administrativní správy a služby 
organizačně hospodářské povahy;  

1.41. vzniklou  v  rámci  pracovně  právních  nebo  služebních 
vztahů  včetně  odpovědnosti  za  újmu  vzniklou 
v souvislosti  s  činnostmi  směřujícími  ke  vstupu  do 
pracovního  poměru  nebo  za  újmu  způsobenou 
pojištěným  jako  členem  představenstva,  dozorčí  rady 
resp. jako jednatelem či prokuristou jakékoliv obchodní 
korporace;  
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1.42. vzniklou  v  souvislosti  s  činností  penzijních  fondů 
a ostatních  finančních  obchodních  korporací  (např. 
banky,  pojišťovny,  pojišťovací  či  finanční 
zprostředkovatelé, leasingové či splátkové společnosti, 
poskytovatelé půjček atp.); 

1.43. vzniklou v  jakékoli souvislosti s  tvorbou a poskytování 
softwaru,  poradenstvím  v  oblasti  informačních 
technologií,  zpracováním  dat,  s  vlastnictvím  nebo 
provozováním  datové  schránky,  hostingovými 
a souvisejícími činnostmi a webovými portály; 

1.44. vzniklou  v  důsledku  montáže,  demontáže,  umístění 
nebo  položení  dodaných  vadných  výrobků    a/nebo 
v důsledku smísení, spojení nebo zpracování s vadným 
výrobkem vyrobeným pojištěným; 

1.45.  z  projektové  a  inženýrské  činnosti,  z  činnosti 
geologického průzkumu; 

1.46. v  důsledku  přisouzení  takových  soudních  rozhodnutí 
zahraničních  jurisdikcí,  které  mají  povahu  zpřísněné 
nebo odstrašující náhrady škody, tj. například „punitive, 
exemplary damages“; 

1.47. pokud  by  se  pojistitel  dostal  do  rozporu  s  právním 
předpisem o provádění mezinárodních sankcí; 

1.48. v  souvislosti  nebo  v  důsledku  působení 
elektromagnetického  pole,  ionizujícího  záření  nebo 
zamoření; 

1.49. přisouzené  soudem  nebo  vyplývající  z  jurisdikce 
Spojených států amerických, Kanady nebo Austrálie. 

2. V  případě,  kdy  je  jednotlivá  výluka  dopojištěna  dodatkovým 
pojištěním uvedeným v článku 4 těchto DPPOPF nebo smluvním 
ujednáním v pojistné  smlouvě, platnost ostatních výluk  zůstává 
zachována. Z pojištění lze ujednat další výluky.  

 

ČLÁNEK 14 
Závěrečná ustanovení 

Tyto  doplňkové  pojistné  podmínky  pro  pojištění  odpovědnosti  za 
újmu  podnikatele  –  PRODUKT  FORTEL  nabývají  účinnosti  dne 
15. 8. 2016. 

 

 


