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Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866. IČ: 61859869, DIČ: CZ699001273,  
klientský servis: 844 188 188, www.generali.cz, e-mail: servis@generali.cz. Společnost je členem skupiny Generali, zapsané v Registru pojišťovacích skupin vedeném ISVAP.

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu  
pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu 
(ZPP O 2009/01 PROFI)
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Pro soukromé pojištění odpovědnosti za škodu, 

které sjednává Generali Pojišťovna a.s. jako pojiš-
těné škodové, platí příslušná ustanovení zákona, 
všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpo-
vědnosti za škodu (VPP O 2008/02) a tyto zvláštní 
pojistné podmínky.

2. Ustanovení ZPP O 2009/01 PROFI jsou nadřazena 
ustanovením VPP O 2008/02.

Článek 2
Předmět pojištění, pojistné nebezpečí
Pojištění podle těchto ZPP O 2009/01 PROFI (dále jen 
"ZPP") se sjednává pro případ zákonné odpovědnosti 
pojištěného za škodu, kterou způsobil jinému v dů-
sledku výkonu profesní činnosti uvedené v pojistné 
smlouvě, ke které je pojištěný oprávněn na základě 
zvláštního oprávnění dle platných právních předpisů, 
v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými 
právními předpisy. 

Článek 3
Věcný rozsah pojištění
1. Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný 

právo, aby za něho pojistitel uhradil škodu vzniklou 
na životě, zdraví nebo věci jiného, případně čistou 
finanční škodu, za kterou pojištěný odpovídá podle 
právních předpisů v důsledku svého jednání nebo 
vztahu uvedeného v pojistné smlouvě. 

2. Škodou na životě se rozumí usmrcení, případně 
finanční škoda vyplývající z usmrcení.

 Škodou na zdraví se rozumí tělesné poškození či 
poškození zdraví, případně  finanční škoda vyplý-
vající z tělesného poškození či poškození zdraví. 
Za finanční škodu vyplývající se považují i náklady 
zdravotních pojišťoven vynaložené na zdravotní 
péči poškozeného (regresní nároky).

3. Škodou na věci se rozumí poškození či zničení 
věci, případně finanční škoda vyplývající z poško-
zení či zničení věci. Škodou na věci není pohřešo-
vání, ztráta, krádež nebo loupež věci. Za věci se 
nepovažují peníze, směnky, cenné papíry a ceniny.

4. Čistou finanční škodou se rozumí škoda, která 
nevyplývá ze škody na životě, zdraví nebo věci. 
Čistou finanční škodu se nerozumí pohřešování, 
ztráta, krádež nebo loupež čehokoli. 

5. Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný 
právo, aby za něj pojistitel v souvislosti s pojistnou 
událostí uhradil:
a) náklady obhajoby do výše tarifní odměny 

advokáta v přípravném řízení a trestním řízení 
před soudem prvního stupně, vedeném proti 
pojištěnému

b) náklady občanského soudního řízení o ná-
hradě škody, pokud bylo nutné ke zjištění 
odpovědnosti pojištěného za škodu nebo výše 
škody, je-li pojištěný povinen tyto náklady 
uhradit, a dále náklady právního zastoupení 
pojištěného v tomto řízení do výše tarifní 
odměny advokáta

c) náklady ad a) a b) se započítávají do limitu 
pojistného plnění a pojistitel není povinen tyto 
náklady uhradit, pokud pojištěný poruší po-

vinnosti uložené mu ve VPP O 2008/02 nebo 
povinnosti uložené mu pojistitelem v souvislosti 
s uplatněným nárokem na poskytnutí pojistné-
ho plnění 

6.  Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojistník 
nebo pojištěný dále právo na náhradu zachraňo-
vacích nákladů. Zachraňovacími nálady se rozumí 
účelně vynaložené náklady, které pojistník nebo 
pojištěný vynaložili na:
a) odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojist-

né události;
b) zmírnění následků již nastalé pojistné události, 

pokud k vynaložení těchto nákladů byl pojistník 
či pojištěný povinen.

 Za bezprostředně hrozící pojistnou událost je 
považován stav, kdy by bez zásahu pojištěného 
ke vzniku pojistné události muselo nevyhnutelně 
a nutně dojít, přičemž nebylo možno vzniku škody 
zabránit jiným způsobem. 

7. Zachraňovací náklady hradí pojistitel do výše 10% 
limitu pojistného plnění v jednom ročním pojistném 
období, avšak max. do výše 100 000 Kč.

 Náhrada zachraňovacích nákladů se nezapočítává 
do pojistného plnění. 

 Nárok na náhradu zachraňovacích nákladů nemá 
vůči pojistiteli jiná osoba než pojištěný.

 Pojistitel není povinen nahradit zabraňovací náklady. 
 Jiné škody a újmy a náklady pojistitel z pojištění 

odpovědnosti za škodu nehradí.

Článek 4
Časový rozsah pojištění 
1. Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného 

za škodu, ke které dojde:
– v době trvání pojištění
– pokud škodná událost (jednání nebo opome-

nutí) vznikne v době trvání pojištění
– pokud nárok na náhradu škody byl poprvé 

písemně uplatněn vůči pojištěnému v době 
trvání pojištění

2. Dojde-li v době trvání pojištění ke změně jeho 
rozsahu, je rozhodný rozsah pojištění sjednaný 
v okamžiku, kdy došlo ke škodné události.

3. Škodnou událostí se rozumí porušení právní povin-
nosti, která může vzniknout jednáním a/nebo nebo 
opomenutím.
a)  Jednání jako porušení právní povinnosti:
 Jestliže škoda vyplývá z jednání, pak platí: 

pokud porušení právní povinnosti spočívá 
v písemném podkladu, pak se považuje 
za uskutečněné v tom okamžiku, v němž pojiš-
těný tento podklad vyhotoví, resp. podepíše.

b)  Opomenutí jako porušení právní povinnosti:
 Jestliže škoda vyplývá z opomenutí, považuje 

se opomenutí za uskutečněné v okamžiku, 
v němž mělo být opomenuté jednání provede-
no, aby se zabránilo vzniku škody.

Článek 5
Územní rozsah pojištění
1.  Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného 

za škodu pouze tehdy, pokud došlo současně k:
– škodné události
– vzniku škody

– prvnímu písemnému uplatnění nároku na ná-
hradu škody poškozeným vůči pojištěnému 
na území České republiky

2.  Na základě ujednání mezi pojistitelem a pojist-
níkem lze rozšířit územní rozsah pojištění také 
na odpovědnost pojištěného za škodu způsobe-
nou v zahraničí.

Článek 6
Výluky z pojištění 
1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu 

způsobenou:
a) úmyslně nebo hrubou nedbalostí, nebo čin-

ností, příp. vztahem pojištěného, k nimž není 
oprávněn nebo nesplňuje podmínky pro výkon 
takové činnosti; 

b) převzatou či uznanou pojištěným nad rámec 
stanovený právními předpisy, dále za škodu 
vyplývající z příslibů záruky, smluvních pokut 
a penále, smluvní úroky z prodlení, za škodu 
vzniklou soudně nařízenými pokutami;

c) vyplývající z pracovněprávních nebo služebních 
vztahů, včetně odpovědnosti za škodu při 
pracovních úrazech a nemocech z povolání, 
včetně regresních nároků;

d) vzniklou v důsledku válečných událostí, 
teroristických činů vč. bioterorismu, stávek, 
ozbrojených konfliktů a občanských nepokojů;

e) vzniklou projektováním a držbou letišť, pře-
hrad, mostů a dálničních komunikací;

f) vzniklou z vlastnictví, držení, užívání a provozu 
všech dopravních prostředků, bez ohledu 
na to, zda mají nebo nemají přidělenou regis-
trační značku;

g) způsobenou nesplněním povinnosti k odvráce-
ní bezprostředně hrozící škody nebo k zabrá-
nění zvětšení škody; dále pokud pojištěný bez 
vědomí pojistitele nevznesl námitku promlčení, 
nepodal odvolání proti rozhodnutí nebo odpor 
proti platebnímu rozkazu nebo jeho odůvod-
nění, uzavřel dohodu o narovnání nebo soudní 
smír, nebo o náhradě škody bylo rozhodnuto 
na základě pasivity pojištěného (rozsudkem 
pro zmeškání nebo pro uznání);

h) vzniklou v důsledku sesedání a sesuvu půdy, 
poddolování, vnikání vlhka a kapalin všeho 
druhu nebo působením plynů, par, vlhkosti 
nebo srážek, teploty, tekutin nebo neatmosfé-
rických sraženin; 

i) vzniklou v souvislosti nebo v důsledku půso-
bení magnetického nebo elektromagnetického 
pole, ionizujícího nebo radioaktivního nebo 
jaderného záření nebo zamoření; působením 
formaldehydu a azbestu;

j)  vzniklou znečištěním nebo otrávením vod 
všeho druhu, ovzduší a půdy nebo zemské-
ho povrchu, a poškození životního prostředí 
v rozsahu ekologické újmy;

k)  v důsledku povodní a/nebo záplav ze stojatých 
nebo tekoucích vod;

l)  vyplývající ze zákonné odpovědnosti za vady, 
včetně vyplývajících nároků (např. zmetky, 
manko, odškodné za chybně poskytnutá 
plnění atd.);

Generali Poji‰Èovna a.s.

Generální fieditelství 

Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika
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m) obchodů, jež jsou v rozporu s dobrými mravy 
nebo právními předpisy, zejména vyplýva-
jící z jednání podle §§ 44 – 52 obchodního 
zákoníku; dále obchodů finančních, úvěrových, 
investičních a kapitálových obchodů, obchodů 
s cennými papíry;

n) finančního a ekonomického poradenství; opti-
malizačních, spekulačních a/nebo termínových 
předpovědí, příp. příslibů;

o) pomluvy, porušení mlčenlivosti, důvěry; 
p) překročení rozpočtů a úvěrů a překročení 

jakýchkoli nákladů;
q) poškození, zničení, ztráty nebo pohřešování 

peněz (vč. účetně vedených peněz), směnek, 
cenných papírů a cenin; 

r)  aplikací směnečného práva; nároků vyplývají-
cích ze směnek;

s)  zpronevěry nebo jiného trestněprávního jedná-
ní; 

t)  z poskytování software, hromadného zpraco-
vání dat a internetových služeb. 

2.  Pokud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak, 
nevztahuje se pojištění na odpovědnost za škodu 
vzniklé v důsledku:
a) činnosti pojištěného jako člena předsta-

venstva, dozorčí rady, jednatele nebo jiné 
manažerské funkce společností, družstev, 
vědeckých výzkumných institucí či jiných typů 
institucí;

b)  z titulu ochrany osobnosti ve smyslu § 11 – 16 
občanského zákoníku;

c)  vzniklou na věcech, které si pojištěný vypůjčil, 
najal nebo vzal na leasing, převzal do úschovy 
(i pokud tato úschova představuje vedlejší 
závazek), nebo převzal za účelem provedení 
objednané činnosti;

d)  nesplnění nebo opožděného splnění smluv 
a náhradního plnění ze smluv;

e) rozdílů v ocenění/ceně; prověřování bonity 
osob;

f) porušení práv duševního vlastnictví.

3.  Pojistitel nehradí škodu způsobenou:
a) pojištěnému nebo pojištěným subjektům 

a osobám blízkým pojištěnému; 
b)  společníkům pojištěného a jejich blízkým 

osobám; 
c) společnosti/instituci, ve které jsou pojištěný 

nebo osoby blízké společníkem, a sice v rozsa-
hu odpovídajícím procentuální účasti pojištěné-
ho a jemu blízkých osob na této společnosti.

 Osobou blízkou se rozumí příbuzný v řadě přímé, 
sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v pomě-
ru rodinném nebo obdobném se pokládají za oso-
by sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou 
utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala 
jako újmu vlastní.

 Osobou blízkou je dále právnická osoba, v níž je 
pojištěný, jemu blízká fyzická osoba nebo jeho 
společník či statutární orgán (nebo člen statutár-
ního orgánu) společníkem, statutárním orgánem 
(nebo členem statutárního orgánu), případně k ní 
má jiný obdobný vztah, jestliže by újmu, kterou 
utrpěl jeden z nich, druhý důvodně pociťoval jako 
újmu vlastní.

 Společníkem se rozumí fyzická nebo právnická 
osoba, která má ve společnosti podíl na jmění 
ve výši umožňující se jí přímo nebo nepřímo podílet 
na vedení nebo na kontrole společnosti.

Článek 7
Rozsah plnění pojistitele
1. Rozsah pojistného plnění pojistitele je omezen 

rozsahem odpovědnosti za škodu, za kterou pojiš-
těný dle právních předpisů odpovídá poškozené-
mu, a sjednaným rozsahem pojištění.

2. Plnění pojistitele z jedné pojistné události vč. 

náhrady nákladů dle čl. 3, odst. 7 těchto ZPP 
nepřesáhne limit pojistného plnění sjednaný v po-
jistné smlouvě, a to i tehdy, vztahuje-li se pojistná 
ochrana na několik osob povinných nahradit 
škodu.

3. Celkové plnění pojistitele za všech pojistných 
události vč. náhrady nákladů dle čl. 3, odst. 7 
těchto ZPP v jednom ročním období nepřesáhne 
dvojnásobek limitu pojistného plnění sjednaného 
v pojistné smlouvě, není-li ujednáno jinak.

4. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden 
rok, nepřesáhne celkové plnění ze všech pojist-
ných událostí včetně náhrady nákladů dle čl. 3, 
odst. 7 těchto ZPP v jednom ročním období limit 
pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě.

5. Limit pojistného plnění je stanoven jako paušální, 
tj. vztahuje se na škody na životě, zdraví, poško-
zení či zničení věci, a na škody z nich vyplývající, 
případně na jiné škody uvedené v pojistné smlou-
vě dohromady.

6. Má-li pojištěný vyplácet důchod a finanční hodnota 
důchodu přesahuje limit pojistného plnění (nebo 
částku, která ještě z limitu pojistného plnění zbývá 
po odečtení případných ostatních plnění z téže po-
jistné události), pak bude důchod vyplácen pouze 
do vyčerpání limitu pojistného plnění (nebo částky, 
která ještě z limitu pojistného plnění zbývá).

7. Je-li v pojistné smlouvě sjednáno na základě 
doplňkových pojistných podmínek nebo zvláštních 
ujednání rozšíření rozsahu pojištění nad rámec 
těchto pojistných podmínek, limity pojistného 
plnění stanovené pro tato rozšíření činí částku uve-
denou v doplňkových pojistných podmínkách nebo 
v pojistné smlouvě, a sjednávají se jako sublimity 
limitu pojistného plnění sjednaného pro základní 
rozsah pojištění, tj. v jeho rámci (nesčítají se).

Článek 8
Změna vlastnictví majetku nebo provozovatele
Převzetí provozu

a) dojde-li během trvání pojištění ke zcizení pod-
niku např. prodejem podniku, fúzí, převodem 
většinového podílu v podniku apod., přecházejí 
práva a povinnosti pojištěného z pojistné 
smlouvy na nabyvatele; nabyvatel má právo 
vypovědět pojištění do 1 měsíce ode dne pře-
chodu vlastnictví a pojistitel do 1 měsíce ode 
dne, kdy se o přechodu dozvěděl; výpovědní 
lhůta je jednoměsíční;

b) pojistník/pojištěný je povinen pojistiteli nepro-
dleně oznámit změnu vlastníka podniku;  
neučiní-li tak, 

c) pojištění zanikne jeden měsíc od okamžiku, 
kdy mohla být tato změna oznámena pojistiteli 
poprvé.

Článek 9
Zvláštní ustanovení pro pojištění vybraných 
profesí
1.  Architekti, projektanti, inženýři a stavební 

technici činní ve výstavbě, zkušební ústavy, 
certifikační společnosti 

 Pojištění se vztahuje také na odpovědnost 
za škodu, která vznikne na výrobku nebo díle, 
které je provedeno nebo zpracováno třetí osobou 
na základě pojištěných činností pojištěného.

 Vyloučeny z pojistné ochrany jsou všechny 
případy, ve kterých se pojištěný účastní nebo má 
účastnit při provádění nebo realizaci výrobku nebo 
díla jakýmkoliv způsobem, zejména jako generální 
dodavatel, subdodavatel stavby či stavební dozor.

2.  Soudní znalci, odhadci majetku
 Pojištění odpovědnosti soudních znalců a odhad-

ců majetku za škodu se odchylně od ustanovení 
čl. 6, odst. 2, písm. e) těchto ZPP vztahuje také 
na odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku 
rozdílů v ocenění a ceně. Pojištění soudních znalců 
se vztahuje na mimosoudní i soudní činnosti 

pojištěného v rámci jeho příslušného profesního 
oprávnění.

3.  Advokáti, notáři
 Pojištění se odchylně od ustanovení článku čl. 

6., odst. 2, písm. d) vztahuje na odpovědnost 
za škodu vzniklou nedodržením lhůt, dob stanove-
ných právním předpisem, soudem nebo orgánem 
veřejné správy. 

4.  Dražebníci
 Pojištění odpovědnosti za škodu dražebníka 

se v souladu s příslušnými ustanovení zákona 
o veřejných dražbách v platném znění vztahuje 
i na škodu způsobenou třetím osobám postupem 
licitátora. 

 Limit pojistného plnění pro škodu způsobenou 
licitátorem činí pro jednu a všechny pojistné 
události v ročním pojištěném období 100 000 Kč 
a sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění 
sjednaného pro základní rozsah pojištění.    

5.  Insolvenční správci
 Pojištění dle zákona o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon) vztahuje na odpověd-
nost insolvenčního správce za škodu, která je 
způsobena v souvislosti s výkonem funkce insol-
venčního správce nebo s činností jeho zaměstnan-
ců, zaměstnanců dlužníka  při výkonu jeho funkce.

   
Článek 10
Věcné rozšíření pojištění
Odpovědnost z provozu kanceláří 
Pojištění se vztahuje také na odpovědnost pojištěného 
za škodu vyplývající z: 

a) držení pozemků, budov a prostor užívaných 
výlučně pro účely pojištěné profese

b) reklamních zařízení
c) akcí pořádaných pojištěným
d) škod způsobených na najatých či leasing uží-

vaných prostorách pojištěným, které vzniknou 
požárem, výbuchem nebo vodou z vodovodní-
ho potrubí (odchylně od čl. 6, odst. 2, písm. c) 
těchto ZPP)

Limit pojistného plnění činí pro jednu a všechny po-
jistné události v ročním pojistném období 20% limitu 
pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah 
pojištění a sjednává se jako jeho sublimit. 

Náklady zdravotních pojišťoven při pracovních 
úrazech a nemocech z povolání
Odchylně od čl. 6, odst. 1, písm. c) těchto ZPP se po-
jištění vztahuje také na náhradu nákladů vynaložených 
zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch 
pracovníka pojištěného 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 
úraze nebo nemoci z povolání.

Poškození věcí převzatých
Odchylně od čl. 6, odst. 2, písm. c) těchto ZPP se 
pojištění vztahuje také na odpovědnost za poškození 
či zničení věcí, které pojištěný převzal za účelem 
provedení objednané profesní činnosti nebo je používá 
pro výkon pojištěné profese.
Pojištění se dále vztahuje na ztrátu dokladů (na rozdíl 
od čl. 3, odst. 3 těchto ZPP), které pojištěný převzal 
v souvislosti se svojí profesní činností. Pro tento případ 
je z pojištění poskytována pouze náhrada faktické 
hodnoty ztracených dokladů  a náklady na znovupo-
řízení dokladů.
Limit pojistného plnění činí pro jednu a všechny pojist-
né události v ročním pojistném období 100 000 Kč 
a sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění 
sjednaného pro základní rozsah pojištění.
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 
1 000 Kč.


