
-3-

OBSAH
Článek 1  Úvodní ustanovení

Článek 2   Pojistná událost, pojistná nebezpečí, roz-

sah pojištění

Článek 3  Územní platnost pojištění

Článek 4  Vznik a doba trvání pojištění

Článek 5  Výluky z pojištění

Článek 6  Povinnosti pojistitele

Článek 7  Povinnosti pojištěného, pojistníka

Článek 8   Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky

Článek 9  Změny a zánik pojištění

Článek 10  Plnění pojistitele, limit pojistného plnění

Článek 11  Pojistné

Článek 12  Přechod práv na pojistitele

Článek 13  Zachraňovací náklady

Článek 14  Doručování

Článek 15  Výklad pojmů

Článek 16  Závěrečná ustanovení

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.  Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

provozem vozidla (dále jen „pojištění odpověd-

nosti“), které sjednává Česká podnikatelská po-

jišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen

„pojistitel“), se řídí příslušnými ustanoveními zá-

kona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnos-

ti z provozu vozidla, v platném znění, prováděcí

vyhlášky Ministerstva financí, případně zákona

č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále jen

„ZPS“), v platném znění, těmito všeobecnými

pojistnými podmínkami (dále jen „VPPPOV“),

Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojiš-

tění odpovědnosti za škodu způsobenou provo-

zem vozidla DPPPOV 1/12 (dále jen „DPPPOV“),

Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojiště-

ní vozidel ZPPVOZ 1/12 (dále jen „ZPPVOZ“)

a pojistnou smlouvou. Ostatní práva a povinnos-

ti účastníků pojištění odpovědnosti se řídí občan-

ským zákoníkem.

2.  Pojištění odpovědnosti je pojištěním škodovým,

jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsled-

ku pojistné události.

Článek 2
Pojistná událost, pojistná nebezpečí, 

rozsah pojištění

1.  Pojistnou událostí se rozumí škodní událost, za

kterou je pojištěný odpovědný a s níž tyto VPP-

POV spojují vznik povinnosti pojistitele poskyt-

nout pojistné plnění.

2.  Nestanoví-li zákon nebo tyto VPPPOV jinak, má

pojištěný nárok, aby pojistitel za něho nahradil

v rozsahu a ve výši podle zvláštního právního

předpisu poškozeným uplatněné a prokázané ná-

roky na náhradu:

a) škody na zdraví nebo usmrcením,

b)  škody vzniklé poškozením, zničením nebo

ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením

věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji

opatrovat,

c) škody, která má povahu ušlého zisku,

d)  účelně vynaložených nákladů spojených

s právním zastoupením při uplatňování nároků

podle písmen a) až c), v souvislosti se škodou

podle písmene b) nebo c) však jen v přípa-

dě marného uplynutí lhůty podle článku 10

odst. 2 nebo neoprávněného odmítnutí nebo

neoprávněného krácení pojistného plnění po-

jistitelem.

Článek 3
Územní platnost pojištění

1.  Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodní

události, které nastanou během trvání pojištění

odpovědnosti na území všech členských států

Evropské unie a jiných států Evropského hos-

podářského prostoru a dalších států uvedených

v seznamu států, který stanoví Ministerstvo fi-

nancí vyhláškou.

2.  Pojištění odpovědnosti platí i na území jiných stá-

tů než států uvedených v odst. 1 tohoto článku,

pokud pojistitel tuto platnost pojištění vyznačil na

mezinárodní kartě automobilového pojištění (ze-

lené kartě).

VPP POV

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12



-4-

Článek 4

Vznik a doba trvání pojištění

1.   Pojištění odpovědnosti vzniká na základě pojistné 

smlouvy, která musí mít písemnou formu.

2.   Pojistná smlouva slouží jako písemné potvrzení 

o sjednání pojištění – pojistka, není-li dohodnuto 

jinak.

3.   K uzavření pojistné smlouvy je třeba, aby návrh 

byl přijat ve lhůtě, kterou navrhovatel určil, a ne-

určil-li ji, do 1 měsíce ode dne, kdy osoba, které 

byl návrh určen, tento návrh obdržela.

4.   Návrh pojistitele lze přijmout též zaplacením po-

jistného ve výši uvedené v návrhu, jestliže se tak 

stane ve lhůtě stanovené v odst. 3. Pojistná smlou-

va je v takovém případě uzavřena, jakmile bylo 

pojistné zaplaceno.

5.   Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojist-

né smlouvy, nebylo-li dohodnuto, že vznikne již 

uzavřením pojistné smlouvy nebo později. Takový 

den je v pojistné smlouvě označen jako počátek 

pojištění.

6.   Pojištění odpovědnosti se sjednává na dobu ne-

určitou, pokud není ujednáno, že se sjednává na 

dobu určitou (např. pojištění krátkodobé), nejmé-

ně však na dobu tří měsíců. V pojistné smlouvě 

může být toto ujednáno jinak.

7.   Sezónní pojištění se sjednává vždy na dobu neur-

čitou.

Článek 5

Výluky z pojištění

1.   Nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, 

pojistitel nehradí:

 a)   škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož pro-

vozem byla škoda způsobena,

 b)   škodu, která má povahu ušlého zisku, a škodu 

vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou 

věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, 

pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatro-

vat (dále jen „věcná škoda“), za kterou pojiš-

těný odpovídá svému manželu nebo osobám, 

které s ním v době vzniku škodní události žily 

ve společné domácnosti, s výjimkou škody 

podle článku 2 odst. 2 písm. c) VPPPOV, jest-

liže tato škoda souvisí se škodou podle článku 

2 odst. 2 písm. a) VPPPOV,

 c)   škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda 

způsobena, jakož i na věcech přepravovaných 

tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené 

na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravo-

vaná osoba na sobě nebo u sebe, a to v rozsa-

hu, v jakém pojištěný za škodu odpovídá,

 d)   škodu podle článku 2 odst. 2 písm. b) a c) 

VPPPOV vzniklou mezi vozidly jízdní soupra-

vy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, 

jakož i škodu na věcech přepravovaných těmi-

to vozidly, nejedná-li se o škodu způsobenou 

provozem jiného vozidla,

 e)   škodu vzniklou manipulací s nákladem stojící-

ho vozidla,

 f)   náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, 

dávek nemocenského pojištění (péče) nebo 

důchodů z důchodového pojištění v důsledku 

škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl 

řidič vozidla, jehož provozem byla tato škoda 

způsobena,

 g)   škodu způsobenou provozem vozidla při jeho 

účasti na organizovaném motoristickém závo-

du nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené 

při takovéto účasti, jestliže je řidič při tomto 

závodu nebo soutěži povinen dodržovat pra-

vidla provozu na pozemních komunikacích, 

 h)   škodu vzniklou provozem vozidla při teroris-

tickém činu nebo válečné události, jestliže má 

tento provoz přímou souvislost s tímto činem 

nebo událostí.

2.   Byla-li škoda způsobena vlastníku vozidla pro-

vozem jeho vozidla, které v době vzniku škody 

řídila jiná osoba, nebo osobě, která s vozidlem, 

jehož provozem byla této osobě škoda způso-

bena, oprávněně nakládá jako s vlastním, nebo 

se kterým oprávněně vykonává právo pro sebe, 

a jestliže v době vzniku škody řídila vozidlo jiná 

osoba, je pojistitel povinen uhradit tomuto vlast-

níku nebo této osobě pouze škodu na zdraví nebo 

usmrcením.

3.   V případě střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví 

téže osoby, se škoda způsobená této osobě hradí 

pouze tehdy, jestliže jde o různé provozovatele 

vozidel zúčastněných na vzniku škodní události 

a jestliže není současně tato osoba provozovate-

lem vozidla, na němž byla tato škoda způsobena.

Článek 6

Povinnosti pojistitele

1.  Pojistitel je povinen vydat pojistníkovi bezprostřed-

ně po uzavření pojistné smlouvy zelenou kartu.

2.   Zanikne-li pojištění odpovědnosti, je pojistitel po-
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vinen vydat pojistníkovi na základě jeho žádosti 

ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího doručení potvrzení 

o době trvání pojištění odpovědnosti a škodním 

průběhu zaniklého pojištění. Tuto povinnost má 

pojistitel kdykoli v době trvání pojištění.

3.   Na základě písemné žádosti pojistníka je pojisti-

tel povinen vyhotovit za úplatu druhopis pojistné 

smlouvy, zelené karty, potvrzení o době trvání 

pojištění odpovědnosti a škodním průběhu zanik-

lého pojištění.

4.   Pojistitel není povinen uzavřít pojistnou smlouvu 

s pojistníkem, u něhož eviduje pohledávku po 

lhůtě splatnosti.

Článek 7

Povinnosti pojištěného, pojistníka

1.  Pojištěný má zejména tyto povinnosti:

 a)   bez zbytečného odkladu písemně oznámit 

pojistiteli, že došlo ke škodní události, s uve-

dením skutkového stavu týkajícího se této udá-

losti, předložit k tomu příslušné doklady, které 

si pojistitel vyžádá, umožnit pojistiteli pořízení 

jejich kopií a v průběhu šetření škodní událos-

ti postupovat v souladu s pokyny pojistitele,

 b)   bez zbytečného odkladu písemně pojistiteli 

sdělit, že:

  –   bylo proti němu uplatněno právo na náhra-

du škody, a vyjádřit se k požadované ná-

hradě a její výši,

  –   v souvislosti se škodní událostí bylo zahá-

jeno správní nebo trestní řízení, a nepro-

dleně informovat pojistitele o jeho průběhu 

a výsledku,

  –   poškozeným bylo uplatněno právo na ná-

hradu škody u soudu nebo jiného přísluš-

ného orgánu, pokud se o této skutečnosti 

dozví,

 c)   bez zbytečného odkladu doložit poškozené-

mu na jeho žádost údaje nezbytné pro uplat-

nění práva poškozeného na pojistné plnění, 

minimálně však tyto údaje: své jméno, příjme-

ní a bydliště, nebo název obchodní firmy, sídlo 

nebo místo podnikání vlastníka vozidla, název 

obchodní firmy, sídlo nebo místo podnikání 

pojistitele, u něhož bylo sjednáno pojištění 

odpovědnosti, číslo pojistné smlouvy, a jedná-

li se o vozidlo, které podléhá evidenci vozidel 

(dále jen „evidované vozidlo“), státní pozná-

vací značku nebo registrační značku vozidla, 

kterým byla škoda způsobena, 

 d)   bez zbytečného odkladu písemně oznámit po-

jistiteli všechny změny ve skutečnostech, které 

pojištěný sdělil při sjednání pojištění, 

 e)   počínat si tak, aby škodní událost nenastala, 

a pokud dojde k této události, je pojištěný po-

vinen učinit veškerá možná opatření zabraňu-

jící zvětšování rozsahu škody, 

 f)   poskytnout pojistiteli součinnost potřebnou ke 

zjištění příčin škodní události a podat pravdivá 

vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu, 

 g)   zabezpečit vůči jinému právo na náhradu ško-

dy,

 h)   v řízení o náhradě škody ze škodní událos-

ti postupovat v souladu s pokyny pojistitele, 

zejména se nesmí bez jeho předchozího sou-

hlasu zavázat k náhradě pohledávky, uzavřít 

soudní smír nebo nesmí umožnit vydání roz-

sudku pro zmeškání či pro uznání, 

 i)   na pokyn pojistitele podat opravný prostředek 

proti rozhodnutí soudu, kterým je zavázán 

k povinnosti nahradit škodu.

2.   Pojistník má zejména tyto povinnosti:

 a)   odpovědět pravdivě a úplně na všechny dotazy 

pojistitele při sjednávání pojištění odpovědnos-

ti a bez zbytečného odkladu písemně oznámit 

pojistiteli všechny změny ve skutečnostech, 

které se týkají pojištěného vozidla. Bylo-li na 

základě nepravdivých, nedoložených nebo ne-

úplných skutečností stanoveno nižší pojistné, 

než by pojistitel stanovil znaje veškeré sku-

tečnosti, má pojistitel právo na zaplacení roz-

dílu pojistného od počátku pojištění a úhradu 

vzniklých administrativních a jiných nákladů 

s tímto souvisejících ve výši 500 Kč,

 b)   při sjednávání pojištění odpovědnosti předlo-

žit na základě požadavku pojistitele potvrzení 

o škodním průběhu z předcházejícího pojiště-

ní,

 c)   v pojistitelem určené lhůtě, nejpozději však 

do 15 dnů od uzavření pojistné smlouvy, po-

jistiteli sdělit údaje k pojištěnému vozidlu, kte-

ré nebyly pojistníkovi známy v době uzavření 

pojistné smlouvy,

 d)   bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli 

skutečnosti uvedené v článku 9 odst. 2 písm. 

a) až d) VPPPOV,

 e)   po zániku pojištění odpovědnosti bez zby-

tečného odkladu odevzdat pojistiteli zelenou 

kartu. Pojistitel je povinen vrácení zelené karty 

VPP POV
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bez zbytečného odkladu pojistníkovi písemně 

potvrdit,

 f)   umožnit pojistiteli kdykoliv provést kontrolu 

podstatných dokladů pro výpočet pojistného, 

 g)   platit pojistné za dobu trvání pojištění způso-

bem dohodnutým v pojistné smlouvě.

Článek 8

Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky

1.   Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu 

toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojiš-

těný:

 a)  způsobil škodu úmyslně,

 b)   porušil základní povinnost týkající se provozu 

na pozemních komunikacích a toto porušení 

bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody, 

za kterou pojištěný odpovídá,

 c)   způsobil škodu provozem vozidla, které pou-

žil neoprávněně,

 d)   bez zřetele hodného důvodu nesplnil povin-

nost podle zvláštního právního předpisu ohlá-

sit dopravní nehodu, která je škodní událos-

tí, policii a v důsledku toho byla ztížena mož-

nost řádného šetření pojistitele podle článku 

10 odst. 2 VPPPOV,

 e)   bezdůvodně nesplnil povinnost podle článku 

7 odst. 1 písm. a) a b) a v důsledku toho byla 

ztížena možnost řádného šetření pojistitele 

podle článku 10 odst. 2 VPPPOV,

 f)   bezdůvodně odmítl jako řidič vozidla podrobit 

se na výzvu příslušníka policie zkoušce na pří-

tomnost alkoholu, omamné nebo psychotrop-

ní látky nebo léku označeného zákazem řídit 

motorové vozidlo,

 g)   má uzavřeno sezónní pojištění a způsobil po-

jistnou událost tzv. mimo sezónu.

2.   Pojistitel má proti pojistníkovi právo na úhradu 

částky, kterou vyplatil z důvodu škody způsobené 

provozem vozidla, jestliže její příčinou byla sku-

tečnost, kterou pro vědomě nepravdivé nebo ne-

úplné odpovědi nemohl pojistitel zjistit při sjed-

návání pojištění a která byla pro uzavření pojistné 

smlouvy podstatná.

3.   Pojistitel má podle § 5 odst. 3 ZPS proti pojištěné-

mu též právo na náhradu toho, co za něho plnil, 

jestliže nemohl odmítnout pojistné plnění z důvo-

du uvedených v § 24 ZPS.

4.   Součet požadovaných náhrad podle odst. 1 až 3 

tohoto článku nesmí být vyšší než plnění vypla-

cené pojistitelem v důsledku škodní události, se 

kterou toto právo pojistitele souvisí.

Článek 9

Změny a zánik pojištění

1.   Změn v pojistné smlouvě, které mají vliv na výši 

pojistného nebo rozsah pojištění, lze dosáhnout 

pouze písemnou dohodou účastníků, jinak jsou 

neplatné. Pro změny v pojistné smlouvě, které ne-

mají vliv na výši pojistného nebo rozsah pojištění, 

není povinná písemná forma, jedná se o tzv. ko-

munikační úkony (různá sdělení či oznámení jako 

např. změny registrační značky, kontaktní adresy 

apod.), které může pojistník či pojištěný učinit te-

lefonicky nebo elektronickou poštou.

2.   Pojištění odpovědnosti zaniká:

 a)   dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástup-

ce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou 

od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlast-

níka vozidla; zjistí-li pojistitel, že k oznámené 

změně vlastnictví vozidla nedošlo, má právo 

na základě nepravdivě uvedených skutečnos-

tí zaniklé pojištění považovat za nadále trvající 

se všemi důsledky, které z toho vyplývají,

 b)   dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá eviden-

ci vozidel, zaniklo; vozidlo zanikne okamži-

kem, kdy nastane nevratná změna znemožňu-

jící jeho provoz,

 c)  dnem vyřazení vozidla z evidence vozidel,

 d)   odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení vo-

zidla přesně určit, považuje se vozidlo za od-

cizené, jakmile Policie České republiky přijala 

oznámení o odcizení vozidla,

 e)   dnem následujícím po marném uplynutí lhůty 

stanovené pojistitelem v upomínce k zaplace-

ní pojistného nebo jeho části, doručené pojist-

níkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc 

a upomínka pojistitele musí obsahovat upo-

zornění na zánik pojištění odpovědnosti v pří-

padě nezaplacení dlužného pojistného; lhůtu 

stanovenou pojistitelem v upomínce k zapla-

cení pojistného nebo jeho části lze před jejím 

uplynutím dohodou prodloužit,

 f)   písemnou výpovědí ke konci pojistného obdo-

bí u pojištění, kde je sjednáno běžné pojistné. 

Výpověď musí být doručena alespoň šest týd-

nů před uplynutím pojistného období, jinak je 

neplatná.,

 g)   písemnou výpovědí smlouvy do dvou měsíců 
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ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem 

doručení výpovědi počíná běžet osmidenní 

výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění 

zanikne,

 h)  písemnou výpovědí do tří měsíců ode dne 

doručení oznámení vzniku pojistné události. 

Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpo-

vědní lhůta jednoho měsíce, jejímž uplynutím 

pojištění zaniká., 

 i)   dohodou; tato dohoda musí být uzavřena pí-

semně, 

 j)   uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjed-

náno.

3.   Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou 

obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání 

důvodů odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 

14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo 

ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, 

pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po 

uzavření pojistné smlouvy. Pojistitel je povinen 

bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 

30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, 

vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého 

se odečte to, co již z pojištění plnil. Pojistník je 

ve stejné lhůtě povinen pojistiteli uhradit částku 

vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje 

výši zaplaceného pojistného.

4.   Pojistitel může použít adresu trvalého pobytu, 

resp. sídla, pojistníka i pojištěného uvedenou 

v pojistné smlouvě ve všech dříve sjednaných 

pojistných smlouvách. Analogicky může pojistitel 

v pojistné smlouvě tyto údaje změnit na základě 

později sjednané pojistné smlouvy.

Článek 10

Plnění pojistitele, limit pojistného plnění

1.   Plnění pojistitele je splatné do 15 dnů, jakmile 

pojistitel skončil šetření nutné ke zjištění rozsahu 

jeho povinnosti plnit nebo jakmile pojistitel ob-

držel pravomocné rozhodnutí soudu o své povin-

nosti poskytnout pojistné plnění.

2.   Pojistitel je povinen provést šetření škodní událos-

ti bez zbytečného odkladu. Ve lhůtě do 3 měsíců 

ode dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno 

právo na plnění z pojištění odpovědnosti, je pojis-

titel povinen:

 a)   ukončit šetření pojistné události a sdělit po-

škozenému výši pojistného plnění, jestliže ne-

byla zpochybněna povinnost pojistitele plnit 

z pojištění odpovědnosti a nároky na náhradu 

škody byly prokázány, nebo

 b)   podat poškozenému písemné vysvětlení k těm 

jím uplatněným nárokům na náhradu škody, 

které byly pojistitelem zamítnuty nebo u kte-

rých bylo plnění pojistitele sníženo.

3.   Nesplní-li pojistitel povinnost podle odst. 2 tohoto 

článku, zvyšuje se částka pojistného plnění, jehož 

se prodlení pojistitele týká, o úrok z prodlení. Saz-

ba úroku z prodlení se stanoví ve výši diskontní 

sazby stanovené Českou národní bankou, platné 

k prvnímu dni prodlení, navýšené o 4 % ročně.

4.   Právo uplatnit u pojistitele svůj nárok na plnění 

podle článku 2 odst. 2 VPPPOV má i poškozený.

5.   Limitem pojistného plnění se rozumí nejvyšší hra-

nice plnění pojistitele při jedné škodní události 

a jeho výše pro jednotlivá pojistná nebezpečí dle 

článku 2 odst. 2 VPPPOV je uvedena v pojistné 

smlouvě nebo pojistných podmínkách. Není-li 

limit uveden, pak se limitem rozumí minimální li-

mit ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla.

6.   Pojistitel v rámci limitu pojistného plnění pro 

škodu na zdraví nebo usmrcením rovněž uhradí 

náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče v dů-

sledku škody na zdraví nebo usmrcením, pokud 

je pojištěný povinen je uhradit podle zvláštních 

právních předpisů.

7.   V případě škody usmrcením náleží pozůstalým 

jednorázové odškodnění podle zvláštního právní-

ho předpisu.

8.   Nahradil-li pojistník nebo pojištěný poškozenému 

část nebo celý nárok vzešlý ze škodní události, 

má pojistník proti pojistiteli právo na vydání jím 

uhrazené částky. Pojistitel však nehradí škody, kte-

ré pojistník nebo pojištěný uhradil nebo ke kterým 

se zavázal nad rámec stanovený právními před-

pisy nebo nad rámec pravomocného rozhodnutí 

soudu o náhradě škody. Za tím účelem je pojistitel 

oprávněn přezkoumat všechny předložené dokla-

dy se škodní událostí související.

Článek 11

Pojistné

1.   Pojistné je úplatou za pojistitelem poskytovanou 

pojistnou ochranu. Jeho výše, způsob placení 

a splatnost jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Po-

jistné je kalkulováno pro roční pojistné období.

2.   Pro pojištění sjednaná na dobu neurčitou nebo 
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na dobu určitou nejméně jednoho roku je sjed-

náno běžné pojistné, které je splatné prvního dne 

pojistného období, nestanoví-li pojistná smlouva 

jinak. Lze též dohodnout, že pojistné bude zapla-

ceno najednou za celou dobu pojištění, a bude 

tedy jednorázové. Jednorázové pojistné je splatné 

dnem počátku pojištění, není-li v pojistné smlou-

vě stanoveno jinak. Délka pojistného období 

může být roční, pololetní nebo čtvrtletní, není-li 

v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

3.   Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uza-

vření pojistné smlouvy nebo dnem dohodnutým 

v pojistné smlouvě.

4.   Pro pojištění sjednaná na dobu určitou kratší než 

jeden rok je sjednáno jednorázové pojistné, které 

je splatné dnem počátku pojištění, nestanoví-li 

pojistná smlouva jinak.

5.   Zaplacením pojistného se rozumí den, kdy bylo 

pojistné uhrazeno pojistiteli v hotovosti. V přípa-

dě bezhotovostní platby převodem z účtu nebo 

platby poštovní poukázkou je to den, kdy byla 

peněžní částka připsána na účet pojistitele.

6.   Zanikne-li pojištění odpovědnosti před uplynutím 

doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, má po-

jistitel právo na pojistné do konce kalendářního 

měsíce, ve kterém pojištění odpovědnosti zanik-

lo.  Zbývající část zaplaceného pojistného je po-

jistitel povinen vrátit. Nastala-li v době do zániku 

pojištění odpovědnosti škodní událost, vzniká 

pojistiteli právo na pojistné podle věty první toho-

to odstavce; povinnost zbývající část zaplacené-

ho pojistného vrátit má pouze tehdy, jestliže mu 

z této škodní události nevznikne povinnost plnit.

7.   Jestliže pojistník nesplnil povinnost mu uloženou 

v článku 7 odst. 2 písm. e) těchto pojistných pod-

mínek, není pojistitel povinen do doby splnění 

této povinnosti vrátit pojistníkovi zaplacené po-

jistné podle odst. 6 tohoto článku.

8.   Pojistné je splatné v tuzemské měně, není-li v po-

jistné smlouvě dohodnuto jinak.

9.   Pokud pojistné nebylo zaplaceno včas a ve sjed-

nané výši, je pojistitel oprávněn požadovat úrok 

z prodlení a náklady spojené s vymáháním tohoto 

pojistného.

10.   Pokud v průběhu pojištění nastanou skutečnosti 

mající vliv na výši poskytovaných slev či přirážek, 

provede pojistitel odpovídající změnu výše pojist-

ného nejpozději od následujícího výročního dne 

počátku pojištění.

11.  Pokud pojistitel zjistí, že je pojištěné vozidlo po-

užíváno podle jiného druhu použití než je uve-

deno v pojistné smlouvě a díky tomuto pojistník 

platil pojistiteli nižší pojistné, má pojistitel právo 

doúčtovat pojistné za celou dobu platnosti smlou-

vy. Druh použití vozidla je uveden v sazebníku 

pojistitele a při sjednávání smlouvy se pojistitel na 

tento údaj dotazuje. 

12.   Pojistitel má právo v souvislosti se změnami pod-

mínek rozhodných pro stanovení pojistného upra-

vit nově výši běžného pojistného od výročního 

dne počátku pojištění. Pojistitel je povinen nově 

stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nej-

později ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojist-

ného na následující pojistné období. V případě, 

že pojistník s touto úpravou nesouhlasí, musí svůj 

nesouhlas uplatnit u pojistitele písemně do 1 mě-

síce ode dne, kdy se o navrhované změně výše 

pojistného dozvěděl; v tom případě pojištění za-

nikne uplynutím pojistného období, na které bylo 

pojistné zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak. 

Pokud není v uvedené lhůtě nesouhlas vyjádřen, 

pojištění odpovědnosti nezaniká a pojistitel má 

právo na nově stanovené pojistné.

Článek 12

Přechod práv na pojistitele

1.   Pokud pojistitel nahradil za pojištěného škodu, 

přechází na něho až do výše vyplacených částek 

právo pojištěného na náhradu škody proti jinému, 

případně jiné obdobné právo, které mu v souvis-

losti s jeho odpovědností za škodu vzniklo.

2.   Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné 

osobě právo na vrácení vyplacené částky nebo 

snížení důchodu nebo na zastavení jeho výplaty, 

přechází toto právo na pojistitele, pokud za po-

jištěného tuto částku uhradil nebo za něj vyplácí 

důchod.

3.   Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu po-

jistiteli oznámit, že nastaly okolnosti odůvodňující 

práva uvedená v předchozích bodech tohoto člán-

ku, a předat mu doklady k uplatnění těchto práv.

Článek 13

Zachraňovací náklady

1.   Pojistitel uhradí účelně vynaložené zachraňovací 

náklady, které pojistník (pojištěný):

 a)  vynaložil na odvrácení vzniku bezprostředně 

hrozící pojistné události, 
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 b)  vynaložil na zmírnění následků již nastalé po-

jistné události,

 c)  byl povinen vynaložit z hygienických, ekolo-

gických či bezpečnostních důvodů při odklí-

zení pojistnou událostí poškozeného majetku 

nebo jeho zbytků. 

2.   Pojistitel uhradí prokazatelně vynaložené zachra-

ňovací náklady, maximálně do výše 0,01 % sjed-

nané pojistné částky nebo sjednaného limitu po-

jistného plnění.

3.   Zachraňovací náklady, které byly vynaloženy na 

záchranu života nebo zdraví osob pojistitel uhradí 

max. do výše 30 % sjednané pojistné částky nebo 

sjednaného limitu pojistného plnění.

4.   Náklady na běžný odtah či vyproštění vozidla se 

nepovažují za zachraňovací náklady ve smyslu to-

hoto článku. Odtah, vyproštění, popř. další asis-

tenční služby poskytuje pojistitel k pojištění sa-

mostatně dle podmínek ZPPVOZ.

Článek 14

Doručování

1.   Veškeré žádosti a sdělení, které se týkají pojištění 

odpovědnosti, se podávají písemně.

2.   Písemnosti pojistitele jsou doručovány poštou, 

popř. zaměstnancem pojistitele nebo jinou pojis-

titelem pověřenou osobou na poslední pojistiteli 

známou adresu.

3.   Písemnost pojistitele odeslaná poštou doporu-

čenou zásilkou pojistníkovi, pojištěnému nebo 

oprávněné osobě (dále jen „adresát“) se považuje 

za doručenou dnem:

 a)  převzetí zásilky,

 b)  odepření převzetí zásilky,

 c)   vrácení zásilky jako nedoručitelné, pokud ne-

lze adresáta na uvedené adrese zjistit, nebo 

změnil-li adresát svůj pobyt a doručení zásilky 

není možné.

4.   Nebyl-li adresát zastižen a písemnost pojistitele 

byla uložena doručovatelem na poště, považu-

je se písemnost za doručenou posledním dnem 

úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvě-

děl.

Článek 15

Výklad pojmů

1.   Krátkodobé pojištění má v pojistné smlouvě sta-

noven počátek a konec pojištění. Délka krátkodo-

bého pojištění je kratší než 1 rok, minimálně však 

3 měsíce. Sazba pojistného pro krátkodobé pojiš-

tění je uvedena v pojistné smlouvě. Pro krátkodo-

bé pojištění se sjednává jednorázové pojistné. 

2.   Oprávněnou osobou se rozumí osoba, které v dů-

sledku pojistné události vznikne právo na pojistné 

plnění.

3.   Oprávněným uživatelem vozidla se rozumí oso-

ba, která jako vlastník nebo se souhlasem vlastní-

ka pojištěné vozidlo užívá.

4.   Pojistníkem je osoba, která uzavřela s pojistitelem 

smlouvu o pojištění odpovědnosti a je povinna 

platit pojistné.

5.   Pojistným obdobím je časové období dohodnuté 

v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.

6.   Pojištěným je ten, na jehož odpovědnost za škodu 

se pojištění odpovědnosti vztahuje.

7.   Pojistnou událostí je taková škodní událost, za 

kterou je pojištěný odpovědný a s níž tyto pojist-

né podmínky spojují vznik povinnosti pojistitele 

poskytnout pojistné plnění.

8.   Porušením základních povinností při provozu vo-

zidla na pozemních komunikacích se rozumí:

 a)   provozování vozidla, které svojí konstrukcí 

a technickým stavem neodpovídá požadav-

kům bezpečnosti silničního provozu, obslu-

hujících osob, přepravovaných osob a věcí, 

 b)   provozování vozidla, jehož technická způso-

bilost k provozu vozidla nebyla schválena,

 c)   řízení vozidla osobou, která není držitelem 

příslušného řidičského oprávnění, s výjimkou 

řízení vozidla osobou, která se učí vozidlo ří-

dit nebo skládá zkoušku z řízení vozidla, a to 

vždy pouze pod dohledem oprávněného uči-

tele nebo řidiče cvičitele individuálního výcvi-

ku,

 d)   řízení vozidla osobou, které byl uložen zákaz 

činnosti řídit vozidlo, v době tohoto zákazu,

 e)   řízení vozidla osobou, která byla pod vlivem 

alkoholu, omamné nebo psychotropní látky 

nebo léku označeného zákazem řídit motoro-

vé vozidlo,

 f)   předání řízení vozidla osobě uvedené v pís-

menech c), d) nebo e) tohoto odstavce.

9.   Poškozeným je ten, komu byla provozem vozidla 

způsobena škoda a má podle těchto pojistných 

podmínek nárok na náhradu škody.

10.   Sezónní pojištění je pojištění uzavřené na dobu 

neurčitou, přičemž v pojistné smlouvě je uveden 

počátek a konec sjednané sezóny, za níž pojistník 

platí pojistné. Pojištění je účinné po celou dobu 
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jeho trvání, způsobí-li však pojištěný pojistnou 

událost mimo sezónu, má pojistitel proti němu 

právo na náhradu toho, co za něho plnil. Sezóna 

může trvat nejméně 3 měsíce a nejvíce 10 měsí-

ců. Sezóna se po celou dobu trvání pojištění kaž-

doročně opakuje. Sazba pojistného pro sezónní 

pojištění je uvedena v pojistné smlouvě.

11.   Škodní událostí je způsobení škody provozem vo-

zidla.

12.   Věcmi u sebe se rozumí věci spojené s účelem 

cesty, s výjimkou přepravovaných nákladů, ni-

koliv však věci, které se svojí povahou či množ-

stvím uvedenému účelu vymykají. Za věci u sebe 

v osobním vozidle se považují i věci v zavazadlo-

vém prostoru a na střeše.

13.   Vozidlem se rozumí silniční vozidlo, zvláštní vo-

zidlo a trolejbus ve smyslu zákona o pojištění od-

povědnosti z provozu vozidla.

14.   Vozidlem určeným ke zvláštnímu účelu se rozumí 

vozidlo, jehož používání je spojeno s podstatně 

zvýšeným pojistným rizikem. Jedná se zejmé-

na o následující druhy použití vozidla: vozidlo 

s právem přednostní jízdy (vyjma sanitního vozu), 

vozidlo taxislužby, vozidlo určené k přepravě 

nebezpečných věcí, k pronájmu (autopůjčovna), 

k výcviku řidičů nebo k odvozu komunálního od-

padu a zabezpečení sjízdnosti, schůdnosti a čis-

toty pozemních komunikací. V pojistné smlouvě 

musí být odpovídající druh použití vozidla uve-

den. Přeprava nebezpečných věcí silniční dopra-

vou je upravena zvláštními předpisy.

15.   Výroční den počátku pojištění je den, který se 

číslem dne v měsíci a pojmenováním měsíce sho-

duje se dnem počátku pojištění. Je-li den počátku 

pojištění 29. únor, výroční den počátku pojištění 

je poslední kalendářní den měsíce února.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti

dnem 1. července 2012.
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