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1. Úvodní ustanovení 

1.1 Podmínky 

Tyto pojistné podmínky („podmínky“) pro pojištění ekologické újmy vydané společností Chubb European Group 

Limited, se sídlem Londýn, místo podnikání Chubb Building, 100 Leadenhall Street, Londýn EC3A 3BP, Spojené 

království, provozující pojišťovací činnost v České republice na základě svobody usazování prostřednictvím pobočky 

Chubb European Group Limited, organizační složka, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČ 

27893723, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233 („pojistitel“), 

stanoví všeobecné podmínky pojistného krytí poskytovaného pojistitelem.  

1.2 Smlouva 

Pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy („smlouva“) uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem. Podmínky 

tvoří nedílnou součást smlouvy (veškeré odkazy zákona na smlouvu je tak třeba vykládat jako zahrnující i odkaz na 

podmínky). 

1.3 Odchylky od obecnější úpravy 

Ve všech případech, kdy se smlouva odchýlí od podmínek nebo od zákona, platí ustanovení smlouvy. Ve všech 

případech, kdy se podmínky odchýlí od zákona, platí ustanovení podmínek. Smlouva se může odchýlit od 

podmínek vždy, kdy to zákon nevylučuje – ustanovení podmínek výslovně připouštějící odchýlení se ve smlouvě 

jsou pouze příkladná a nebrání odchýlení se od jakéhokoliv dalšího ustanovení. 

2. Definice 

Pojmy použité v podmínkách a/nebo ve smlouvě mají následující význam, pokud z kontextu, v němž jsou použity, 

jednoznačně nevyplývá něco jiného: 

2.1 Doba přerušení provozu je doba, během níž je nezbytné přerušit provoz v místě pojištění v důsledku stavu 

znečištění; počíná dnem, kdy je provoz přerušen poprvé. Pokud přerušení provozu způsobí prodlení se zahájením 

provozu pojištěného, doba přerušení provozu začíná dnem, kdy by byl provoz zahájen, kdyby stav znečištění 

nebyl vedl k přerušení provozu. Doba přerušení provozu skončí dnem, kdy byl příslušný stav znečištění 

napraven do té míry, že běžný provoz pojištěného mohl být přiměřeně obnoven. 

2.2 Dodatečná lhůta znamená jakoukoliv dodatečnou lhůtu uvedenou v podmínkách a smlouvě, během níž je 

pojištěný oprávněn oznámit nárok na plnění pojistiteli. 

2.3 Dodatečné náklady znamenají náklady vynaložené pojištěným v důsledku stavu znečištění krytého podle 

smlouvy pojištěním, které jsou nezbytné pro vyloučení nebo zmírnění přerušení provozu. Tyto náklady musí být 

vynaloženy za účelem minimalizace částky příjmů z ekonomické činnosti, která by jinak byla vynaložena. 

2.4 Funkce přírodního zdroje znamená funkce, které plní přírodní zdroj ve prospěch jiného přírodního zdroje 

nebo veřejnosti. 

2.5 Houby znamenají jakýkoliv druh nebo formu houby včetně veškerých nižších hub a plísní a veškeré mykotoxiny, spory, 

pachy nebo vedlejší produkty, které tyto houby vytvářejí nebo uvolňují. 

2.6 Místo pojištění znamená místo uvedené ve smlouvě. 

2.7 Náklady a výdaje znamenají 

 náklady a výdaje, právo na jejichž náhradu vůči pojištěnému má kterýkoliv poškozený nebo příslušný orgán; 

 náklady a výdaje (zejména náklady na právní obranu a zastoupení) vynaložené s písemným souhlasem 

pojistitele; 

 náhrada pojištěnému v níže uvedených sazbách za každý den, kdy je kterákoliv z níže uvedených osob přítomna 

u soudu jako svědek na základě žádosti pojistitele: (i) jakýkoliv statutární orgán nebo jeho člen nebo společník 

pojištěného – 5.000 Kč, kterýkoliv zaměstnanec – 1.000 Kč. 

Nejde-li o náklady na nápravu. 

2.8 Náklady na doplňkovou nápravu znamenají přiměřené náklady vynaložené na zajištění přírodních zdrojů 

anebo funkcí přírodních zdrojů v rozsahu požadovaném právem životního prostředí, v důsledku skutečnosti, 

že poškozené přírodní zdroje nebyly uvedeny do stavu, který by existoval v době škody, kdyby k ní nedošlo. 
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2.9 Náklady na nápravu znamenají 

 náklady na primární nápravu, 

 náklady na doplňkovou nápravu a 

 náklady na vyrovnávací nápravu. 

2.10 Náklady na opravu znamenají výdaje nezbytně vynaložené na opravu nebo obnovení nemovitosti v důsledku škody 

vzniklé v průběhu reakce na stav znečištění, s výjimkou výdajů vynaložených v souvislosti s jakýmkoliv zlepšením 

nebo zhodnocením. 

2.11 Náklady na primární nápravu znamenají přiměřené výdaje vynaložené v souvislosti s primární nápravou (tj. 

nápravnými prostředky, které navracejí poškozený přírodní zdroj anebo poškozenou funkci přírodního zdroje do 

základního stavu) za účelem šetření, vyčíslení, sledování, zmírnění, odstranění, odvozu, zpracování, neutralizace nebo 

imobilizace stavu znečištění v rozsahu, v jakém je požadován právem životního prostředí, včetně 

 přiměřených právních nákladů vynaložených s písemným souhlasem pojistitele a  

 nákladů na opravu. 

2.12 Náklady na vyrovnávací nápravu znamenají přiměřené náklady vynaložené v rozsahu požadovaném právem 

životního prostředí při zajišťování dodatečného zlepšení přírodních zdrojů na poškozeném místě nebo na jiném 

místě, s cílem vyrovnání přechodné ztráty přírodních zdrojů do doby, než dojde k jejich obnovení prostřednictvím 

primární nápravy nebo jinak. 

2.13 Náklady z prodlení znamenají kterýkoliv z níže uvedených výdajů pro místo pojištění ve výstavbě, pokud stav 

znečištění krytý podle smlouvy pojištěním způsobí prodlení s dokončením výstavby: 

 dodatečné úroky z peněžních částek, které si pojištěný vypůjčil za účelem financování výstavby nebo nápravy 

projektu v místě pojištění, 

 dodatečné daně z nemovitosti nebo jiné vyměřené veřejnoprávní platby, 

 dodatečné náklady na reklamu nebo propagaci, 

 dodatečné náklady vyplývající ze znovudojednání nájemních smluv, včetně souvisejících obvyklých nákladů na 

právní zastoupení a  

 dodatečné odměny za inženýrské, architektonické a poradenské služby. 

2.14 Odpovědný pracovník znamená jakéhokoliv zaměstnance pojištěného, který odpovídá za kontrolu záležitostí 

životního prostředí nebo jejich dodržování v místě pojištění, nebo jakéhokoliv člena statutárního orgán nebo 

vedoucího pracovníka nebo společníka pojištěného. 

2.15 Oprávněná osoba je osoba (právnická nebo fyzická), které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné 

plnění. 

2.16 Podzemní nádrž znamená jakoukoliv nádrž a související potrubí a příslušenství, pokud je více než 10 % objemu 

nádrže umístěno pod zemí. 

2.17 Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné události; pojistné nebezpečí kryté tímto pojištěním je nebezpečí 

vzniku právními předpisy stanovené povinnosti k náhradě újmy vzniklé třetí osobě, k náhradě nákladů na nápravu, 

nákladů a výdajů nebo jejich vynaložení nebo utrpění škody z přerušení provozu, jak je podrobně uvedeno u 

jednotlivých druhů pojistných událostí (dle článků 3.3 až 3.8.) a v závislosti na skutečném rozsahu krytí stanoveném 

smlouvou. 

2.18 Pojistné riziko je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. 

2.19 Pojistník je osoba (právnická nebo fyzická), která s pojistitelem uzavřela smlouvu. 

2.20 Pojistná doba znamená dobu, na kterou je toto pojištění sjednáno a jejíž délka je uvedená ve smlouvě. Pojistná doba 

končí datem uvedeným ve smlouvě nebo okamžikem, kdy bylo toto pojištění předčasně ukončeno. 

2.21 Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události. 

2.22 Pojištěná činnost znamená jakoukoliv činnost vykonávanou pojištěným nebo jeho jménem a uvedenou ve 

smlouvě. 

2.23 Pojištěný je osoba (právnická nebo fyzická), na jejíž život, zdraví, majetek, povinnost k náhradě újmy nebo jiné 

hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje. 

2.24 Poškození přírodního zdroje znamená újmu nebo poškození přírodního zdroje či zničení nebo ztrátu 

přírodního zdroje. 
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2.25 Právo životního prostředí znamená jakýkoliv právní předpis upravující odpovědnost pojištěného ve vztahu k 

jakémukoliv stavu znečištění. 

2.26 Přeprava znamená přemísťování produktů nebo odpadu pojištěného fyzickou nebo právnickou osobou odlišnou od 

pojištěného, vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti přepravy majetku, a to až do okamžiku, dokud tyto 

produkty nebo odpad nedosáhnou hranice konečného místa určení. 

2.27 Přerušení provozu znamená všechna nezbytná částečná nebo úplná přerušení provozu pojištěného v místě 

pojištění vyplývající ze stavu znečištění krytého pojištěním podle smlouvy. 

2.28 Příjmy z ekonomické činnosti znamenají  

 čistý zisk nebo ztrátu před zdaněním, včetně příjmu z nájmu nájemcům, které by byly dosaženy, kdyby nedošlo k 

přerušení provozu; 

 trvalé provozní a mzdové výdaje pojištěného (kromě mzdových výdajů na osoby, které jsou členy statutárního 

orgánem, vedoucí pracovníky, výkonné ředitele, vedoucí oddělení a zaměstnance jiné než zaměstnance 

pojištěného v pracovním poměru);  

 náklady vynaložené pojištěným jako nájemné za dočasné prostory, pokud se část místa pojištění stane 

neuživatelnou v důsledku stavu znečištění krytého pojištěním a jsou zapotřebí dočasné prostory, aby mohl 

pokračovat provoz pojištěného. Tyto náklady na nájemné nemohou přesáhnout přiměřenou hodnotu 

nájemného za neuživatelnou část místa pojištění. 

2.29 Přírodní zdroj znamená ovzduší, vodu (včetně podzemní vody a zásob pitné vody), půdu a horniny, organismy (jiné 

než domestikované) a jejich biotop. 

2.30 Příslušný orgán znamená jakýkoliv orgán, úřad, agenturu nebo jinou osobu anebo soud či tribunál, který má v 

příslušném případě pravomoc rozhodovat podle práva životního prostředí. 

2.31 Stav znečištění znamená zjištění, vypuštění, rozšíření, uvolnění, únik, přemísťování nebo prosakování jakýchkoliv 

pevných, kapalných, plynných nebo tepelných dráždidel, znečišťujících látek nebo kontaminantů včetně kouře, sazí, 

výparů, plynů, kyselin, alkálií, chemikálií, hub, nebezpečných látek, nebezpečných materiálů a odpadových materiálů 

do půdy, na ní nebo do staveb na této půdě stojících, do atmosféry, povrchových ploch, vody nebo podzemních vod. 

2.32 Újma na zdraví zahrnuje smrt, zranění a nemoc a rovněž duševní útrapy, které jakákoliv osoba utrpí v důsledku 

skutečné nebo hrozící újmy na zdraví. 

2.33 Škoda z přerušení provozu znamená příjmy z ekonomické činnosti, dodatečné náklady a náklady z 

prodlení. 

2.34 Škodná událost je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění 

(tj. která může být pojistnou událostí). 

2.35 Úřední rozhodnutí znamená jakékoliv rozhodnutí učiněné příslušným orgánem podle práva životního prostředí 

nebo jakoukoliv odpovědnost jinak uloženou příslušným orgánem podle práva životního prostředí. 

2.36 2Věcná škoda znamená 

 ztrátu nebo poškození (včetně zničení) hmotného majetku, 

 ztrátu využitelnosti hmotného majetku, který není fyzicky poškozen, 

 snížení hodnoty hmotného majetku třetí osoby, 

 poškození přírodního zdroje. 

2.37 Zákon znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2.38 Zaměstnanec znamená (i) jakoukoliv osobu zaměstnanou u pojištěného na základě pracovněprávního vztahu, (ii) 

jakoukoliv osobu přidělenou na práci k pojištěnému za účelem výkonu práce agenturou práce, která je zákonným 

zaměstnavatelem této osoby, (iii) jakoukoliv osobu vykonávající pro pojištěného práci, která spadá pod definici 

závislé práce podle pracovního práva České republiky, bez ohledu na formální právní titul k výkonu takové práce. 

2.39 Zachraňovací náklady jsou náklady, které pojistník (nebo za podmínek a v rozsahu stanoveném příslušnými 

právními předpisy jiná osoba) účelně vynaložil při odvracení bezprostředně hrozící pojistné události na zmírnění 

následků již nastalé pojistné události nebo proto, že plnil povinnost odklidit poškozený majetek nebo jeho zbytky z 

hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů. 
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2.40 Další pojmy mohou být vymezeny i v dalších ustanoveních podmínek než v článku 2., zejména z důvodu zajištění větší 

přehlednosti textu a jeho vstřícnosti vůči uživatelům, nebo ve smlouvě. Pokud z kontextu nebo výslovného ustanovení 

uvedené definice nevyplývá jinak, daná definice se použije pro výklad významu daného pojmu v celém textu 

podmínek a smlouvy a nikoliv pouze v ustanovení, pro jehož účely je definován. 

3. Pojistná událost 

3.1 Pojištění 

V rámci pojištění sjednaného na základě smlouvy platí pojistník pojistiteli pojistné a pojistitel oprávněné 

osobě v případě vzniku pojistné události poskytne pojistné plnění. 

3.2 Pojistná událost 

Pojistná událost je nahodilá skutečnost způsobená pojistným nebezpečím pokud jsou splněny všechny další 

podmínky a požadavky pro vznik a trvání povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. Podrobné vymezení 

pojistných událostí je uvedeno v článcích 3.3 až 3.8. Pojistné krytí podle smlouvy platí výhradně pro ty druhy 

pojistných událostí uvedené v článcích 3.3. až 3.8., které jsou ve smlouvě výslovně uvedeny jako pojištěné. 

3.3 Pojistná událost – Vlastní náklady na primární nápravu  

Pojistnou událostí je vynaložení nákladů na primární nápravu pojištěným, plynoucí z jakéhokoliv stavu znečištění v 

místě pojištění, na něm, pod ním nebo z něho se přemisťujícího, pokud pojištěný stav znečištění poprvé zjistil 

během pojistné doby a pokud jej oznámil pojistiteli během téže pojistné doby nebo v příslušné dodatečné 

lhůtě. Pojistitel poskytne pojistné plnění za účelem pokrytí nákladů na primární nápravu vynaložených 

pojištěným. 

3.4 Pojistná událost – Náklady na nápravu uplatněné vůči pojištěnému 

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného hradit náklady na nápravu ohledně jakéhokoliv stavu 

znečištění v místě pojištění, na něm, pod ním nebo z něho se přemisťujícího s tím, že povinnost k vynaložení těchto 

nákladů na nápravu vychází z úředního rozhodnutí vydaného nebo požadavku třetí osoby vzneseného během 

pojistné doby a v obou případech oznámeného pojistiteli v téže pojistné době nebo v příslušné dodatečné 

lhůtě. Pojistitel poskytne pojistné plnění na úhradu těchto nákladů na nápravu a souvisejících nákladů a 

výdajů, ve prospěch pojištěného. 

3.5 Pojistná událost – Soukromoprávní odpovědnost  

Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost spočívající ve vzniku újmy třetí osobě plynoucí z jakéhokoliv stavu 

znečištění v místě pojištění, na něm, pod ním nebo se z něho přemisťujícího, pokud byla povinnost k náhradě újmy 

vůči pojištěnému poprvé uplatněna během pojistné doby a oznámena pojistiteli v téže pojistné době nebo v 

příslušné dodatečné lhůtě. Pojistitel poskytne pojistné plnění odpovídající povinnosti k náhradě újmy na zdraví, 

věcné škody a souvisejících nákladů a výdajů. 

3.6 Pojistná událost - Přeprava 

Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost spočívající ve vzniku újmy třetí osobě plynoucí z jakéhokoliv stavu 

znečištění, který byl způsoben produkty nebo odpadem pojištěného během přepravy, pokud byla povinnost k 

náhradě újmy vůči pojištěnému poprvé uplatněna během pojistné doby a oznámena pojistiteli v téže pojistné 

době nebo v příslušné dodatečné lhůtě. Pojistitel poskytne pojistné plnění odpovídající povinnosti k náhradě 

újmy na zdraví, věcné škody a souvisejících nákladů a výdajů a nákladů na nápravu plynoucí ze stavu 

znečištění. 

3.7 Pojistná událost – Přerušení provozu 

Pojistnou událostí je přerušení provozu přímo plynoucí ze stavu znečištění za předpokladu, že přerušení 

provozu začne v pojistné době a bude oznámeno pojistiteli během pojistné doby nebo v příslušné dodatečné 

lhůtě. Pojistitel poskytne pojistné plnění za účelem pokrytí škody z přerušení provozu vzniklé pojištěnému v 

době přerušení provozu. 

3.8 Pojistná událost – znečištění z pojištěných činností 

Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost spočívající ve vzniku újmy třetí osobě plynoucí z jakéhokoliv stavu 

znečištění, který vznikne v průběhu pojistné doby a který je důsledkem provádění jakékoliv pojištěné činnosti, 

pokud byla povinnost k náhradě újmy vůči pojištěnému poprvé uplatněna během pojistné doby a oznámena 

pojistiteli v téže pojistné době nebo v příslušné dodatečné lhůtě. Pojistitel poskytne pojistné plnění odpovídající 

povinnosti k náhradě újmy a souvisejících nákladů a výdajů a nákladů na nápravu, které pojištěný bude v 

souvislosti s tímto stavem znečištění povinen vynaložit.  
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3.9 Jedna pojistná událost  

Má se za to, že veškeré škodné události vzniklé ze stejné příčiny zakládají jednu pojistnou událost, obecně bez ohledu 

na počet poškozených a povahu vniklé újmy. Při zvažování této skutečnosti budou řádně zohledněny veškeré relevantní 

aspekty věcné, časové a místní. V případě pochybností se předpokládá, že vzniklá situace představuje jednu pojistnou 

událost a nikoli více pojistných událostí. Bude se mít za to, že k takové škodné události (resp. pojistné události) došlo 

v okamžiku, kdy došlo ke vzniku první újmy, za kterou pojištěný odpovídá; řada škodných událostí, které se 

považují za jednu pojistnou událost, k níž došlo před začátkem pojistné doby, je tedy vyloučena z pojistného krytí; 

odchylně od předchozího pravidla se však uvádí, že v případě řady škodných událostí, které představují jednu 

pojistnou událost, kdy některé škodné události fakticky nastaly po ukončení pojistné doby, jsou tyto škodné 

události vyloučeny z pojistného krytí. 

4. Rozšíření pojištění 

4.1 Dodatečná lhůta 

Nedojde-li k obnovení nebo dojde-li k předčasnému ukončení pojistného krytí podle smlouvy, 

 pokud nebylo sjednáno žádné jiné pojištění, které by nahradilo celé pojistné krytí podle smlouvy nebo jeho část, 

bude pojištěný oprávněn využít dodatečnou lhůtu 60 dnů počínaje dnem skončení pojistného krytí; 

 pojištěný má možnost opatřit si od pojistitele za pojistné nepřesahující 200 % pojistného podle této smlouvy 

dodatečnou lhůtu v délce 34 po sobě jdoucích kalendářních měsíců počínaje uplynutím lhůty uvedené v 

předchozím odstavci, avšak pouze za předpokladu, že pojištěný potvrdí svůj záměr využít této možnosti 

pojistiteli před ukončením pojištění.  

Toto ustanovení nemá žádný vliv na zvýšení nebo obnovení platných limitů pojistného plnění ani nemá účinek 

prodloužení pojistné doby. Toto ustanovení nemá rovněž žádný vliv na důsledek určitých zákonných důvodů pro 

předčasné ukončení smlouvy. 

4.2 Křížová odpovědnost 

V případě, že pojištěným je více než jedna osoba, jakýkoliv nárok uplatněný jedním pojištěným vůči jakémukoliv 

jinému pojištěnému nebude vyloučen z krytí pouze na základě skutečnosti, že stranou uplatňující nárok je pojištěný.  

5. Výluky 

Toto pojištění se nevztahuje a pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění na níže uvedené případy: 

5.1 Úmyslné způsobení, ze svévole anebo ze škodolibosti  

povinnost k náhradě újmy způsobené úmyslně, ze svévole anebo ze škodolibosti pojistníkem, pojištěným nebo 

oprávněnou osobou nebo z podnětu kohokoliv z nich jakoukoliv jinou osobou. 

5.2 Radioaktivní kontaminace  

jakékoliv povahy přímo či nepřímo způsobené: 

a) ionizující radiací nebo radioaktivní kontaminací z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jaderného odpadu 

vznikajícího spalováním jaderného paliva,  

b) radioaktivními, toxickými, výbušnými nebo jinými nebezpečnými vlastnostmi jakékoliv výbušného jaderného 

zařízení nebo jeho jaderné součásti;  

nebo takové, k nimž výše uvedené vlivy přispívají nebo z nich vyplývají. 

5.3 Smluvní odpovědnost 

povinnost k náhradě újmy převzatá smluvně nebo jinak nad rámec stanovený platnými právními předpisy, ledaže by 

tato povinnost k náhradě újmy nastala (v témž nebo větším rozsahu) i bez existence takové smlouvy nebo jiného 

převzetí povinnosti k náhradě újmy. 

5.4 Zaměstnanci  

povinnost k náhradě újmy na zdraví utrpěné zaměstnancem v důsledku a v rámci zaměstnání u pojištěného. 

5.5 Vlastní nebo převzatý majetek  

povinnost k náhradě újmy v případě ztráty, poškození, nemožnosti užívání nebo snížení hodnoty majetku ve vlastnictví, 

užívání nebo jiném přímém držení pojištěného, jakéhokoliv jeho zaměstnance nebo zástupce pojištěného; toto 

neplatí pro náklady na nápravu; pokud je ve smlouvě sjednáno krytí podle článku 3.8., tato výluka se nevztahuje na 

odpovědnost za poškození prostor (včetně zařízení a vybavení) pronajatých pojištěnému na dobu provádění 

pojištěné činnosti / pojištěných činností. 
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5.6 Pokuty (včetně smluvních) a podobné platby 

povinnost k náhradě újmy, kterou představují uložené pokuty a penále nebo jiné smluvní, správní nebo trestní sankce 

nebo jiné platby represivní nebo preventivní povahy. 

5.7 Letadla/plavidla/vozidla  

povinnost k náhradě újmy plynoucí z vlastnictví, držby, kontroly nebo užívání 

 jakéhokoliv letecko-kosmického zařízení nebo letadla či plavidla nebo související s jejich nakládáním a 

vykládáním; 

 jakéhokoliv mechanicky poháněného vozidla nebo k němu připojeného přívěsu pojištěným nebo osobou, jejíž 

jednání se přičítá pojištěnému, a to vně hranic místa pojištění (nebo v případě, kdy je ve smlouvě sjednáno 

krytí podle článku 3.8., vně hranic míst, kde je prováděna pojištěná činnost / pojištěné činnosti), nebo 

těmito prostředky způsobené; 

tato výluka se nevztahuje na pojistné krytí podle článku 3.6., pokud je toto krytí sjednáno. 

5.8 Válka 

povinnost k náhradě újmy vyplývající přímo nebo nepřímo z války, invaze, jednání vnějšího nepřítele, nepřátelské akce 

(ať už byla válka vyhlášena či nikoliv), občanské války, vzpoury, revoluce, povstání a nepokojů majících rozsah povstání 

či vojenského uchvácení moci nebo v jejich důsledku. 

5.9 Azbest a olovo  

povinnost k náhradě újmy ve vztahu k jakékoli újmě vyplývající z azbestových materiálů nebo olova nebo materiálů 

obsahující azbest nebo olovo nebo se k nim jakkoliv vztahující; pokud je ve smlouvě sjednáno krytí podle článku 3.8., 

tato výluka se nevztahuje na 

 sanační práce prováděné jménem a na odpovědnost pojištěného subdodavatelem, který je držitelem platného 

osvědčení k provádění těchto prací a má sjednáno platné pojištění odpovědnosti vyplývající z těchto prací, a 

 neúmyslné poškození nátěrů s obsahem olova anebo materiálů obsahujících azbest v průběhu provádění 

pojištěné činnosti / pojištěných činností. 

5.10 Přirozeně se vyskytující látky  

povinnost k náhradě újmy vyplývající z přítomnosti nebo požadovaného odstranění přirozeně se vyskytujících látek, s 

výjimkou situací, kdy se takové látky vyskytují v místě pojištění v koncentracích přesahujících jejich přírodní 

koncentraci. 

5.11 Známý stav 

povinnost k náhradě újmy vyplývající z jakéhokoliv stavu znečištění v místě pojištění, nad ním nebo pod ním, 

který existoval a byl znám odpovědnému pracovníkovi před zahájením doby pojištění, ledaže je uveden ve 

smlouvě v oddíle „Pojištěný známý stav“. 

5.11.1 Doložka omezující pojištění známého stavu  

Pokud je tak uvedeno ve smlouvě, pojištění nekryje uložené náklady na nápravu ani ve vztahu k těm 

stavům znečištění, které jsou uvedeny v oddíle „Pojištěný známý stav“. 

5.11.2 Znovuobnovení krytí  

Pokud je tak uvedeno ve smlouvě, omezení podle článku 5.11.1. (byla-li vůbec dohodnuta) se již ve vztahu ke 

stavům znečištění uvedeným v oddíle „Pojištěný známý stav“ neuplatní od okamžiku, kdy je ve vztahu k 

příslušnému stavu znečištění a místu pojištění vydán „certifikát“ a pojistitel potvrdí akceptaci tohoto 

„certifikátu“, přičemž takovou akceptaci není oprávněn odepřít bezdůvodně. Vydáním certifikátu se rozumí, že 

pojištěný obdrží písemné potvrzení od kompetentního příslušného orgánu, že nápravné práce byly 

dokončeny na příslušnou úroveň pro odsouhlasené budoucí užívání území v místě pojištění. 

5.12 Interní výdaje  

povinnost k náhradě újmy spočívající ve výdajích vynaložených pojištěným za výkony poskytnuté zaměstnanci 

pojištěného. 

5.13 Podzemní nádrže 

povinnost k náhradě újmy vyplývající ze stavu znečištění, který vychází z podzemní nádrže, jejíž existence byla 

odpovědnému pracovníkovi známa před zahájením doby pojištění, ledaže je taková podzemní nádrž uvedena 

ve smlouvě v oddíle „Pojištěné podzemní nádrže“. Tato výluka se nevztahuje na krytí podle článku 3.8., pokud je jeho 

uplatnění ve smlouvě sjednáno. 
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5.14 Úmyslné neplnění  

povinnost k náhradě újmy vyplývající ze záměrného nerespektování nebo vědomého úmyslného nebo svévolného 

nedodržení jakéhokoliv zákona, nařízení, správní stížnosti, oznámení o porušení, vyrozumění, pokynů jakéhokoliv 

příslušného orgánu nebo vykonatelného soudního nebo správního rozhodnutí, pojištěným nebo odpovědným 

pracovníkem. 

5.15 Terorismus  

povinnost k náhradě újmy vzniklé z jakýchkoli teroristických činů nebo se k nim jakkoliv vztahující. 

Pro účely této výluky znamená „teroristický čin“ jednání, zejména použití síly nebo násilí anebo pohrůžky použití síly či 

násilí ze strany jakékoliv osoby nebo skupiny/skupin osob, jednajících samostatně nebo jménem jakékoliv 

organizace/organizací či vlády/vlád nebo ve spojení s takovou organizací/organizacemi či vládou/vládami, učiněné z 

politických, náboženských, ideologických nebo podobných důvodů včetně záměru ovlivnit veřejnou moc anebo vystavit 

veřejnost či její části strachu.  

5.16 Retroaktivní datum  

povinnost k náhradě újmy vyplývající ze stavu znečištění, který poprvé začne 

 před „retroaktivním datem“ uvedeným ve smlouvě (je-li uvedeno), nebo  

 po „reverzním retroaktivním datu“ uvedeném ve smlouvě (je-li uvedeno). 

5.17 Doložka o šetření na místě a o vyloučení kapitálového zhodnocení  

pokud je tak stanoveno ve smlouvě, vyplývající (i - „šetření na místě“) ze stavu znečištění zjištěného během šetření 

na místě, odběru vzorků půdy nebo podzemní vody nebo souvisejících činností, pokud jsou provedeny pojištěným 

nebo pro něj, nebo zjištěného v jejich důsledku, pokud k provedení výše uvedeného nebyl pojištěný ze zákona 

povinen; vyplývající z (ii - „kapitálové zhodnocení“) jakéhokoliv stavu znečištění zjištěného v průběhu provádění 

technického zhodnocení nebo prací na výměně nebo opravě v místě pojištění. 

5.18 Cizí úložiště odpadů  

ohledně krytí podle článku 3.8., pokud je vůbec ve smlouvě sjednáno, vyplývající ze stavu znečištění na úložišti, 

kam byl nebo je ukládán odpadový materiál (včetně odpadu z pojištěných činností) pojištěného nebo jiné osoby, 

která jedná jménem (a na odpovědnost) pojištěného, nebo který se z tohoto úložiště šíří. Tato výluka se neuplatní v 

případě, že v rámci pojištěných činností dochází ke zpracování a likvidaci odpadu, ale pouze ohledně úložišť, které 

nevlastní, neužívá nebo neprovozuje pojištěný a které jsou výslovně uvedeny v článku “Cizí úložiště odpadu” ve 

smlouvě. 

5.19 Výrobky  

ohledně krytí podle článku 3.8., pokud je vůbec ve smlouvě sjednáno, způsobenou zbožím nebo výrobky, které vyrábí, 

prodává, dodává nebo distribuuje pojištěný nebo osoba jednající jeho jménem (a na jeho odpovědnost), nebo v 

souvislosti s výše uvedeným. 

5.20 Odpovědnost z výkonu povolání  

ohledně krytí podle článku 3.8., pokud je vůbec ve smlouvě sjednáno, vyplývající z toho, že pojištěný poskytuje nebo 

neposkytne odborné služby, zejména doporučení, posudky a strategie pro architektonické, poradenské, projekční a 

inženýrské práce, například výkresy, projekty, mapy, protokoly, průzkumy, změny projektů, specifikace projektů, 

posuzování, výběr možností nápravy, údržba staveniště, výběr vybavení a související stavební služby, služby v oblasti 

řízení, dozoru nebo kontrolní či inženýrské služby, nebo se k výše uvedenému jakkoliv vztahující. 

6. Vznik, trvání a zánik pojištění   

6.1 Vznik pojištění 

Den a přesný čas vzniku pojištění je uveden ve smlouvě. Pokud není přesný čas ve smlouvě uveden, pojistné krytí 

začíná v 00:00 dne vzniku pojištění. 

6.2 Pojistná doba  

Pojistná doba je uvedena ve smlouvě.  
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6.3 Pojistný zájem 

a) Pojištění je možné sjednat, jen pokud existuje a trvá pojistný zájem pojistníka. 

b) Pojistil-li pojistník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojistitel o tom nevěděl ani nemohl vědět, je 

smlouva neplatná; pojistiteli však náleží odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti 

dozvěděl. 

c) Pojistník a pojištěný jsou povinni bez zbytečného odkladu oznámit v písemné formě pojistiteli zánik 

pojistného zájmu. V okamžiku zániku pojistného zájmu zaniká rovněž pojištění; pojistitel má však právo 

na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl. 

6.4 Změna pojistného rizika 

a) Pojistník nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit. 

b) Pojistník a pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli v písemné formě změnu nebo 

zánik pojistného rizika, ke kterému došlo v průběhu pojistné doby. 

c) Pokud se v pojistné době pojistné riziko zvýší, vzniká pojistiteli právo navrhnout změnu smlouvy nebo 

smlouvu vypovědět v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. 

d) Sníží-li se podstatně pojistné riziko v pojistné době, sníží pojistitel pojistné úměrně ke snížení pojistného 

rizika s účinností ode dne, kdy se o tomto snížení dozvěděl. 

6.5 Zánik pojištění – zákonná úprava  

Obecná úprava zániku pojištění je uvedena v zákoně, zejména v §§ 2802-2808. 

6.6 Ukončení v případě podstatných změn  

V případě, že dojde k podstatné změně ovlivňující právní postavení pojištěného nebo pojistníka nebo jeho 

podnikání (viz článek 8.5.), je pojistitel oprávněn ukončit pojištění oznámením podaným do jednoho měsíce od 

okamžiku, kdy obdrží příslušné oznámení pojištěného nebo pojistníka. V případě oznámení předem je ukončení 

účinné, jakmile nastanou právní účinky změny. V případě oznámení následného je výpovědní lhůta jeden měsíc od 

doručení oznámení pojistitele. V případě neoznámení (nebo pozdního oznámení) je pojistitel oprávněn ukončit 

smlouvu do šesti měsíců od okamžiku, kdy se dozví o změně, a to s osmidenní výpovědní lhůtou. 

7. Pojistné  

7.1 Výše a povaha 

Výše pojistného je uvedena ve smlouvě. Smlouva může stanovit, že pojistné je splatné ve splátkách nebo zálohově. 

Pojistné, popř. splátka nebo záloha pojistného, se považuje za zaplacené dnem připsání na účet pojistitele uvedený ve 

smlouvě nebo (pokud ve smlouvě takový účet uveden není) na jiný účet za tím účelem řádně sdělený pojistníkovi. 

7.2 Ztráta splátek 

Pokud je pojistné splatné ve splátkách a pojistník se dostane do prodlení s úhradou splátky, pojistitel je oprávněn 

požadovat, aby byly okamžitě uhrazeny veškeré zbývající splátky pojistného. 

7.3 Poměrné pojistné  

V případě, že pojištění zanikne k jinému okamžiku než k okamžiku uplynutí pojistné doby, pojistitel má nárok na 

poměrnou část (vypočítanou s přesností na dny) pojistného odpovídajícího poměru mezi skutečnou dobou trvání 

pojištění a původně předpokládaným trváním jednorázové pojistné doby nebo pojistného období, dle okolností. 

Pojistitel však má právo na pojistné za celou jednorázovou dobu nebo za celé pojistné období (a to, i pokud se pojistné 

nebo jeho část v okamžiku zániku pojištění ještě nestalo splatným) v případě, že pojištění zanikne  

a) přímo v důsledku pojistné události nebo výpovědí smlouvy ze strany pojistníka v důsledku pojistné události (§ 

2805 písm. b) zákona); 

b) výpovědí ze strany pojistitele z důvodu porušení povinnosti pojistníka a/nebo pojištěného oznámit zvýšení 

pojistného rizika. 

7.4 Zadržení nákladů 

V případě, že je pojištění ukončeno výpovědí ze strany pojistníka do 2 měsíců od uzavření smlouvy (§ 2805 písm. a) 

zákona), pojistitel je oprávněn ponechat si navíc k poměrné části pojistného také veškeré vzniklé externí náklady a 

interní náklady kalkulované v přiměřené výši, které byly vynaloženy v souvislosti s uzavřením smlouvy. 

7.5 Odmítnutí pojistného plnění  

Obecná úprava odmítnutí pojistného plnění ze smlouvy pojistitelem je uvedena v zákoně. Pojistitel je rovněž 

oprávněn odmítnout pojistné plnění ze smlouvy v případě, že oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na 

pojistné plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo 

podstatné údaje týkající se pojistné události zamlčí. 
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8. Povinnosti pojistníka a pojištěného 

8.1 Zákonné povinnosti 

Základní povinnosti pojistníka, pojištěného a dalších osob, kterým z tohoto pojištění vzniká právo nebo povinnost 

před uzavřením a při uzavírání smlouvy, během pojistné doby a v souvislosti se vznikem pojistné události, včetně 

důsledků porušení těchto povinností, jsou uvedeny zejména v §§ 2788-2799 zákona. 

8.2 Další povinnosti  

Vedle zákonných povinností nebo za účelem jejich upřesnění je pojištěný povinen: 

a) řádně vyvinout maximální úsilí k zajištění toho, aby nedošlo k pojistné události, aby nedošlo ke zvýšení 

pojistného rizika a aby nepříznivé důsledky (újmy, za něž by mu vznikla povinnost k náhradě) vyplývající nebo 

potenciálně vyplývající z pojistné události (obecně nebo přímo hrozící nebo již probíhající nebo k níž již došlo) 

byly v maximální možné míře sníženy, zejména nápravou jakékoliv vady nebo nebezpečí při jejím zjištění a 

provedením takových dodatečných preventivních opatření, jak mohou okolnosti vyžadovat, 

b) neporušit povinnosti stanovené předpisy (právními předpisy jakéhokoliv druhu, normami, dalšími standardy, 

jako jsou obecně přijímané kodexy, nebo jakýmikoliv požadavky či doporučeními úřadů), jejichž cílem je zabránit 

vzniku pojistné události nebo snížit újmu z ní vyplývající, jako zejména například předpisy týkající se ochrany 

osob a majetku, požární ochrany a výstavby a technické údržby 

c) zamezit v maximálním rozsahu, který lze přiměřeně požadovat, porušení předpisů uvedených v odst. (b) svými 

zaměstnanci nebo jakoukoliv jinou osobou, jejíž jednání by mohlo být považováno za jednání jménem 

pojištěného, a pečlivě si vybírat své zaměstnance, subdodavatele nebo jakékoliv jiné osoby jednající jeho 

jménem, 

d) oznámit pojistiteli bez zbytečného prodlení veškeré změny v okolnostech, které by mohly mít dopad na pojistné 

riziko anebo na závažnost následků pojistné události, zejména všechny změny ve skutečnostech sdělených 

pojistiteli při uzavírání nebo změnách smlouvy, 

e) dodržovat všechna doporučení a požadavky pojistitele, 

f)  umožnit pojistiteli (a jeho pracovníkům a veškerým zástupcům) přístup na místo pojištění za účelem jeho 

prohlídky (pro vyloučení pochybností se uvádí, že provedení takové prohlídky není povinností pojistitele, a 

jakákoli jím učiněná zjištění nebudou považována za důkaz, že příslušné místo pojištění je bezpečné nebo 

odpovídá jakýmkoliv právním požadavkům), pojistitel tohoto práva využije zpravidla po předchozím souhlasu 

pojištěného a způsobem, který se nedotkne jeho běžného podnikání, 

g) okamžitě sdělit pojistiteli existenci jakékoliv jiné pojistné smlouvy, která může v budoucnu způsobit vznik 

vícenásobného pojištění, tj. jakékoli smlouvy s pojistným krytím, které se zcela nebo zčásti překrývá s pojistným 

krytím tohoto pojištění. 

h) bez zbytečného odkladu v písemné formě oznámit pojistiteli změny doručovací adresy. 

8.3 Dotazy ohledně pojištění 

Odchylně od ustanovení článku 12.1 se stanoví, že dotazy týkající se pojištění (v případě jeho sjednávání i změny) 

pojistitele mohou být poskytnuty prostřednictvím emailu nebo formuláře, který je k dispozici na internetové stránce 

pojistitele; odpovědi na tyto dotazy mohou být poskytovány rovněž elektronicky; veškerá tato jednání se pro účel 

tohoto ustanovení považují za jednání v písemné formě. Pokud je při komunikaci týkající se pojištění v souvislosti s 

jeho sjednáváním nebo změnou činný pro kteroukoli osobu pojišťovací zprostředkovatel, přičítá se jeho komunikace 

(dotazy týkající se pojištění, resp. odpovědi na ně) příslušné osobě. 

8.4 Zvýšení pojistného rizika 

Pravidla, práva a povinnosti vztahující se ke zvýšení pojistného rizika (jako míry pravděpodobnosti vzniku pojistné 

události) se uplatní i ve vztahu ke zvýšení pravděpodobné závažnosti důsledků pojistné události (s vlivem na výši 

pravděpodobné ztráty anebo pojistného plnění). 

Pojistitel není povinen aktivně sledovat úroveň pojistného rizika a jeho případné zvýšení, ani se nebude bez dalšího 

předpokládat, že si byl nebo musel být jeho zvýšení vědom. 

8.5 Změny právního postavení a podnikání 

Pojištěný (a pojistník, pokud se jedná o jiný subjekt) je povinen informovat pojistitele bez zbytečného odkladu o 

podstatných změnách ovlivňujících jeho postavení jako právního subjektu nebo situaci jeho podniku, např. zejména o 

přeměnách společnosti (fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění na společníka), změně kontroly (tj. zejména 

o podstatné změně společníků, jejich podílů nebo výkonu hlasovacích práv), převodu podniku nebo jeho části nebo 

podstatné části majetku, s ohledem na jejichž vlastnictví nebo užívání se pojištění výslovně sjednává, podstatné změně 

v předmětu, rozsahu nebo povaze podnikání, podstatné změně ve způsobu hospodářského využití místa pojištění, 

vstupu do likvidace, zahájení insolvenčního řízení nebo vydání rozhodnutí soudu o úpadku. Tyto změny, pokud se 

očekávají v budoucnu, by měly být oznámeny v přiměřené době předem a poté bez zbytečného odkladu ještě jednou, 

jakmile k nim dojde. 
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9. Limit pojistného plnění 

9.1 Souhrnný limit 

Horní hranice celkového pojistného plnění pojistitele bude stanovena jako souhrnný limit pojistného plnění ve 

smlouvě. 

9.2 Dílčí limity 

Ve smlouvě lze sjednat další limity pojistného plnění, jakožto dílčí limity. Má se za to, že dílčí limity pojistného plnění, 

pokud není ve smlouvě stanoveno nebo z ní jasně nevyplývá jinak, jsou zahrnuty do souhrnného limitu pojistného 

plnění a neuplatní se navíc k němu samostatně mimo jeho rámec.  

9.3 Kumulované limity 

Jednotlivé limity pojistného plnění jsou považovány za limity pojistného plnění pro všechny pojistné události v 

průběhu příslušné pojistné doby, pokud není ve smlouvě uvedeno nebo z ní nevyplývá jinak. K čerpání a snižování 

tohoto limitu pojistného plnění dochází při každé výplatě pojistného plnění pojistitelem. Za dodatečné pojistné lze 

sjednat jeho doplnění na původní výši nebo případně jiné jeho zvýšení. 

9.4 Pozdější změna výše limitů 

Pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, pro pojistné krytí ve vztahu k pojistné události jsou vždy rozhodující limity 

pojistného plnění platné v okamžiku vzniku dané pojistné události, tj. následná změna v jejich výši nebo struktuře 

nemá zpětný účinek. 

9.5 Spoluúčast  

Spoluúčast bude odečtena od pojistného plnění. Spoluúčast lze ve smlouvě sjednat pevnou částkou, procentem nebo 

ve dnech. Ve smlouvě lze sjednat dílčí spoluúčasti. Pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, spoluúčast platí pro 

jakoukoliv pojistnou událost a pro každou z nich zvlášť. 

9.6 Zachraňovací náklady 

Úhrada zachraňovacích nákladů je omezena na 1 % ze souhrnného limitu pojistného plnění, avšak maximálně na 

100.000,- Kč, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak. Limit zachraňovacích nákladů na záchranu života nebo zdraví 

osob činí 30 % souhrnného limitu pojistného plnění. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že limit podle první věty je 

obsažen v limitu podle druhé věty. 

10. Škodná událost, pojistné šetření 

10.1 Zákonná ustanovení 

Základní povinnosti pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby a osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění 

při vzniku škodné události a uplatnění nároku na pojistné plnění a při pojistném šetření jsou uvedeny v 

ustanoveních § 2796 až 2799 zákona. 

10.2 Povinnosti pojištěného anebo oprávněné osoby 

Dojde-li ke škodné události, je pojištěný a/nebo oprávněná osoba dle § 2862 zákona povinna: 

a) prokazatelně pojistitele informovat v písemné formě o vzniku škodné události a jejím základním popisu (z 

hlediska pravděpodobné příčiny a rozsahu), o poškozeném, který uplatňuje (v písemné formě, zahájením 

jakéhokoliv řízení nebo jinak) nárok na náhradu újmy nebo v této souvislosti zahajuje jakékoliv jiné řízení, které 

se týká nebo se může týkat pojištěného, a to bez zbytečného odkladu, nicméně nejpozději do 10 pracovních dnů, 

a to vhodnými komunikačními prostředky; 

b) poskytnout pojistiteli jakákoliv vysvětlení, poskytnout jakékoliv dostupné informace nezbytné ke zjištění 

okolností pojistné události, rozsahu újmy, stavu anebo vyhlídkách jakéhokoliv hrozícího nebo probíhajícího sporu 

a umožnit pojistiteli provést příslušné šetření, 

c) umožnit pojistiteli kdykoliv řídit obranu anebo právní zastoupení pojištěného nebo na něj dohlížet nebo jeho 

jménem vést jednání ohledně narovnání nároku nebo jeho uspokojení, vést řízení nebo alternativní postup řešení 

sporu; plnit pokyny pojistitele uložené v této souvislosti pojištěnému (např. včetně toho, aby uznal uplatněný 

nárok, aby se zamezilo dalšímu zvyšování nákladů a výdajů obou stran a úroků z prodlení). Pojistitel však k 

výkonu této činnosti nebo jejímu trvalému výkonu není povinen. 
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Bez předchozího souhlasu pojistitele: 

a) nepodnikat jakékoli kroky, kterými by přiznal svou povinnost k náhradě újmy nebo by učinil jakoukoliv 

skutečnost v této souvislosti nespornou, ani neučinit jakýkoli slib nebo uhradit vzniklou újmu;  

b) neuznat ani nenarovnat jakýkoliv nárok; 

c) nevynaložit jakékoliv náklady na nápravu bez souhlasu pojistitele s výjimkou případů, kdy dojde k 

bezprostřednímu nebo zásadnímu ohrožení lidského zdraví nebo životního prostředí. 

10.3 Pozastavení pojistného šetření 

Pokud probíhá soudní nebo rozhodčí řízení nebo mediace ohledně existence povinnosti pojistitele poskytnout 

pojistné plnění, jeho výše anebo totožnosti oprávněné osoby, může pojistitel rozhodnout, že šetření škodné 

události ukončí až poté, co mu bude oznámen a prokázán pravomocný nebo jinak konečný výsledek takového soudního 

nebo rozhodčí řízení nebo mediace. Pokud v důsledku takového rozhodnutí pojistitele nebude šetření pojistné 

události ukončeno ve lhůtě 3 měsíců od oznámení škodné události pojistiteli, nebude to považováno za porušení 

povinnosti pojistitelem. 

10.4 Přechod práv na pojistitele („Regres“ )  

Nad rámec pravidel uvedených v § 2820 zákona a s cílem jejich upřesnění se uvádí, že pojištěný, oprávněná osoba 

nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, jsou povinny ve vztahu k zákonnému přechodu práva na náhradu 

újmy (nebo jiného obdobného práva) vůči třetí osobě na pojistitele: 

a) předat pojistiteli veškerou dokumentaci prokazující existenci práva na náhradu újmy a poskytnout pojistiteli 

veškeré nezbytné související informace; 

b) na požádání pojistitele potvrdit přechod práva na náhradu újmy, a to v písemné formě; 

c) prokazatelně oznámit třetí osobě, která odpovídá za újmu, zákonný přechod práva na náhradu újmy na 

pojistitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co nastane, a tento přechod jí prokázat; 

d) před přechodem práva na pojistitele (tj. před výplatou pojistného plnění) se zdržet nakládání s právem na 

náhradu újmy (nebo s jeho příslušnou částí, která může přejít na pojistitele), například vzdát se tohoto práva, 

postoupit nebo zastavit jej;  

e) informovat pojistitele bez zbytečného odkladu o tom, že obdržel platbu náhrady újmy od příslušné třetí osoby, 

bez ohledu na to, zda před zákonným přechodem na pojistitele nebo po něm, nebo o tom, že závazek k náhradě 

újmy byl splněn jinak (např. započtením) nebo jinak zanikl. 

11. Pojistné plnění 

11.1 Pojistné plnění 

Výše pojistného plnění se stanoví způsobem uvedeným v jednotlivých ustanoveních podmínek, smlouvy a zákona, 

zejména na základě (i) skutečné výše náhrady újmy, nákladů a výdajů, nákladů na nápravu nebo škody z 

přerušení provozu a dohodnutého rozsahu krytí (se zohledněním (ii) příslušné spoluúčasti, (iii) příslušného limitu 

pojistného plnění (iv) příslušné snížení pojistného plnění v důsledku porušení povinností pojistníka, pojištěného 

nebo oprávněné osoby. 

11.2 Peněžité plnění 

Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v žádné jiné formě než peněžitým plněním, bez ohledu na to, zda 

příslušné právní předpisy vyžadují nebo umožňují přijetí nápravných opatření nebo náhradu újmy prostřednictvím 

nepeněžitého plnění. 

11.3 Způsob výplaty 

Pojistné plnění bude v závislosti na okolnostech případu (tj. zejména v závislosti na druhu pojistného krytí a na tom, 

kdo již ekonomicky nesl příslušné náklady a výdaje) vyplaceno oprávněné osobě (obvykle pojištěnému) nebo třetí 

osobě (např. poškozenému mající vůči pojištěnému nárok na náhradu škody, nebo dodavateli pojištěného, 

příslušnému orgánu nebo jeho dodavateli, jimž vznikly náklady na nápravu) ve prospěch pojištěného za 

účelem splnění příslušného závazku pojištěného. Tato třetí osoba však nemá vůči pojistiteli přímý nárok na výplatu 

pojistného plnění. 
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11.4 Zproštění se dalších plateb 

Pojistitel může podle svého výhradního uvážení ve vztahu k jakékoliv škodné události uhradit pojištěnému nebo 

poškozenému (na účet pojištěného) částku, která se rovná příslušnému limitu pojistného plnění (po odečtení 

částek, které z něj byly již dříve čerpány) nebo příslušnou nižší částku, za níž je možné nárok nebo nároky vyplývající z 

této škodné události k okamžiku této úhrady vypořádat, a tím být vyvázán ze své účasti na této záležitosti a zproštěn 

povinnosti poskytnout pojistné plnění ve vztahu k těmto nárokům (kromě dodatečných částek nákladů a výdajů, 

které pojištěnému vznikly již před touto úhradou, avšak vždy i zde s přihlédnutím k příslušnému limitu pojistného 

plnění). 

11.5 Snížení pojistného plnění 

Bylo-li v důsledku porušení povinnosti pojistníka nebo pojištěného při jednání o uzavření smlouvy nebo o její 

změně ujednáno nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného, 

které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet. Mělo-li porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, 

která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích 

následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně tomu, 

jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovi povinnosti plnit. 

11.6 Následné snížení  

Pokud se po výplatě pojistného plnění pojistitelem, a to bez ohledu na důvod, (i) zjistí, že pojistné plnění mělo být 

vyplaceno v nižší částce nebo (ii) se okolnosti změní tak, že by ke splnění povinnosti pojištěného k náhradě škody či 

jiné újmy stačila nižší částka pojistného plnění, pojištěný (oprávněná osoba) bez zbytečného prodlení uhradí 

příslušnou část pojistného plnění zpět pojistiteli. Pojistitel (v případech, kdy bylo pojistné plnění vyplaceno 

poškozenému) má rovněž nárok na to, (i) aby mu byla tato část pojistného plnění uhrazena zpět přímo poškozeným ve 

prospěch splnění závazku pojištěného uvedeného v předchozí větě nebo (ii) vymáhat jej proti poškozenému jménem 

pojištěného. Toto pravidlo se uplatní obdobně při změně situace poškozeného, z níž vyplyne snížení platby 

důchodové (opakované) povahy, kterou mu má hradit pojištěný (pojistitel jeho jménem), nebo právo na uplatnění 

tohoto snížení. 

11.7 Odečtení pohledávek  

Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění.  

12. Forma právního jednání a doručování 

12.1 Písemná forma 

Právní jednání směřující ke vzniku, změně či zániku pojištění, musí mít písemnou formu. Jiná právní jednání, 

oznámení či sdělení týkající se pojištění mohou být činěna i v elektronické formě, pokud není právními předpisy, 

podmínkami nebo smlouvou stanoveno jinak. Písemná forma je vyžadována zejména pro oznámení škodné 

události, oznámení změny doručovací adresy, uplatnění nároku na pojistné plnění, pro oznámení změny či zániku 

pojistného zájmu a pro oznámení změny či zániku pojistného rizika. 

12.2 Doručování 

Sdělení v písemné formě zasílaná na základě smlouvy budou doručována na adresu smluvní strany ve smlouvě 

uvedené nebo jinak řádně sdělené odesílateli. Adresát je povinen zajistit, aby řádně adresované sdělení přijal do tří 

pracovních dnů po prvním řádném pokusu o jeho doručení. Pokud adresát zmařil dojití zásilky (např. neoznámením 

změny v adrese či nové doručovací adresy), považuje se taková zásilka za doručenou adresátovi nejpozději třetí pracovní 

den po dni odeslání (resp. patnáctý den v případě doručovací adresy mimo území České republiky). 

13. Jazyk, rozhodné právo a spory 

13.1 Rozhodné právo 

Podmínky a smlouva se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona a dalšími platnými 

právními předpisy. 

13.2 Řešení sporů 

K řešení sporů, které vzniknou ze smlouvy a podmínek nebo v souvislosti s nimi (včetně jejich výkladu, platnosti a 

ukončení) jsou příslušné soudy České republiky. 

13.3 Vyloučení použití ustanovení o přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou 

Na právní vztahy mezi pojistitelem a pojistníkem se nepoužijí ustanovení o přijetí nabídky s dodatkem nebo 

odchylkou dle § 1740 odst. 3 zákona. 
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13.4 Vyloučení použití ustanovení o pozdním přijetí nabídky 

Na právní vztahy mezi pojistitelem a pojistníkem se nepoužije ustanovení § 1743 zákona o pozdním přijetí 

nabídky. 

13.5 Vyloučení použití některých ustanovení o adhezních smlouvách 

Na právní vztahy mezi pojistitelem a pojistníkem se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 zákona o smlouvách 

uzavíraných adhezním způsobem 

14. Další obecná ustanovení 

14.1 Škodové pojištění 

Pojištění sjednává jako pojištění škodové.  

14.2 Oddělitelnost 

Pokud nějaké ustanovení podmínek nebo smlouvy je nebo se stane neplatným, platnost zbývajících ustanovení tím 

není dotčena. Smluvní strany v dobré víře doplní anebo budou vykládat smlouvu tak, aby nahradily neplatné 

ustanovení platným ustanovením nebo výkladem stejného nebo podobného hospodářského účelu a účinku. 

14.3 Předávání údajů 

Pro výše uvedené účely lze poskytnout údaje dalším společnostem v rámci skupiny pojišťoven a zajišťoven Chubb 

(Chubb of Insurance & Reinsurance Companies) a smluvním partnerům pojistitele (např. zajistitelům, 

soupojistitelům a poskytovatelům specializovaných služeb, např. pojišťovacím zprostředkovatelům, likvidátorům 

pojistných událostí, právním poradcům nebo marketingovým agenturám) jako správcům anebo zpracovatelům údajů. 

Údaje lze převádět do zahraničí v rámci EU i mimo EU (konkrétně zejména do USA). 

14.4 Řešení stížností 

V případě jakýchkoli stížnosti či dotazů týkajících se tohoto pojištění, kontaktujte prosím pojišťovacího 

zprostředkovatele, jehož prostřednictvím byla smlouva uzavřena nebo můžete kontaktovat přímo pojistitele na 

adrese uvedené ve smlouvě.  

V případě nespokojenosti se můžete obrátit rovněž na orgán dohledu, kterým je Česká národní banka. Adresa České 

národní banky je: 

Česká národní banka 

Na Příkopě 28 

115 03 Praha 1 

tel.: +420 224 411 111 

14.5 Sankce proti pojistiteli 

Chubb European Group Limited je dceřinou společností společnosti sídlící ve Spojených státech amerických a Chubb 

Limited (společnosti kótované na burze NYSE) a je součástí skupiny Chubb Group. V důsledku toho podléhá Chubb 

European Group Limited některým právním předpisům USA (vedle legislativy EU, OSN a právních předpisů dané 

země), jež mu mohou zabránit v poskytnutí pojistného plnění některým subjektům či v pojištění určitých typů činností 

souvisejících s některými zeměmi jako je Irán, Sýrie, Severní Korea, Severní Súdán, Kuba a Krym.  

 

  



 

 

Chubb European Group Limited, organizační složka, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 278 93 723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233, organizační složka společnosti Chubb European Group Limited, se sídlem 100 Leadenhall Street, Londýn EC3A 3BP, Velká 
Británie, registrační číslo 1112892, oprávněná k podnikání a regulovaná Prudential Regulation Authority a Financial Conduct Authority ve Velké Británii. Orgánem dohledu 
pro výkon činnosti v České republice je Česká národní banka; tato regulace může být odlišná od práva Velké Británie. 
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Kontaktujte nás 

Chubb European Group Limited, organizační složka 

Pobřežní 620/3 

186 00 Praha 8 

Czech Republic  

 

T  +420 222 351 251 

F  +420 222 351 291 

info.czech@chubb.com  

 

O Chubb 

Chubb je největší světová veřejně obchodovaná pojišťovací společnost v oblasti neživotního pojištění. Chubb provozuje 

pojišťovací činnost v 54 zemích světa. Komerčním subjektům i jednotlivcům poskytuje pojištění majetku, odpovědnosti úrazu a 

dále doplňkové zdravotní pojištění, zajištění a životní pojištění pro různé typy klientů. 

Jakožto pojišťovna s primárním zaměřením na úpis rizika, posuzujume, přijímáme a spravujeme tato rizika s pochopením a 

disciplínou. Škody spravujeme a vyplácíme spravedlivě a včas. Spojujeme preciznost řemeslného zpracování s desítkami let 

zkušeností s vymýšlením a poskytováním toho nejlepšího pojištění a služeb pro potřeby jednotlivců, rodina podniků všech 

velikostí. 

Chubb se odlišuje svou rozsáhlou nabídkou služeb, rozsáhlými možnostmi distribuce, mimořádnou finanční silou, výjimečností v 

oblasti tvorby pojistných smluv, nadstandardním řešením pojistných událostí a místních operací z globálního hlediska. 

Společnost slouží nadnárodním korporacím, malým a středně velkým podnikům s pojištěním majetku a odpovědnosti, a s 

rizikovým inženýrstvýma osobám s vysokou hodnotou majetku a s určitými aktivy, které chtějí ochránit; osobám, které chtějí 

uzavřít životní pojištění, pojištění pro případ úrazu, dodatkové zdravotní pojištění, majitelům nemovitostí, automobilů a jiných 

speciálních předmětů pojistného krytí; společnostem a zájmovým skupinám poskytujícím nebo nabízejícím svým zaměstnancům 

či členům programy úrazového a zdravotního pojištění a životní pojištění; a pojistitelům usilujícím o zajištění pojistného krytí. 

Klíčové společnosti sdružené pod značkou Chubb si udržují stabilní finanční zajištění s ratingem AA od Standard & Poor’s a A++ 

od A.M. Best. Chubb Limited, mateřská společnost Chubb, je zalistována na Newyorské burze (NYSE: CB) a je součástí indexu 

S&P 500. 

Chubb má registrované sídlo v Curychu, New Yorku, Londýně a jiných místech, a zaměstnává přibližně 31,000 lidí z celého 

světa. 
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