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Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaného
architekta, autorizovaného inženýra a technika
činného ve výstavbě a dalších neautorizovaných
osob

VPP OAN 2007

ČLÁNEK I
Úvodní ustanovení
1. Všeobecné pojistné podmínky – zvláštní část Pojištění odpovědnosti
za škodu autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra
a technika činného ve výstavbě a dalších neautorizovaných osob
(dále jen „VPP OAN 2007“) navazují na Všeobecné pojistné
podmínky – obecná část (dále jen „VPP OC 2005“) a blíže vymezují
práva a povinnosti účastníků pojištění odpovědnosti za škodu.
2. Pojištění sjednané dle těchto VPP OAN 2007 je pojištěním
škodovým.
3. VPP OAN 2007 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
ČLÁNEK II
Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění
1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené
odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou jinému:
a) na zdraví, usmrcením,
b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním,
c) ve formě finanční škody
v souvislosti s odbornou činností pojištěného uvedenou v pojistné
smlouvě.
2. Pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou
odpovědnost za škodu způsobenou zdravotní pojišťovně
vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou
ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku
nedbalostního protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres
zdravotní pojišťovny). Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze
v případě, že na odpovědnost za škodu na zdraví, ke které se náklady
na zdravotní péči vážou, se vztahuje pojištění sjednané dle těchto
VPP OAN 2007, je-li poškozeným třetí osoba, nikoli však
zaměstnanec pojištěného.
3. Je-li ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahuje také
na odpovědnost za škodu způsobenou zdravotní pojišťovně
vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou
ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života
zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního
jednání pojištěného.
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ČLÁNEK III
Pojistná událost
V souladu s čl. II odst. 3. VPP OC 2005 je pojistná událost definována
následujícím věcným, časovým a místním vymezením.
Věcné vymezení pojistné události: Pojistnou událostí je vznik
právní povinnosti pojištěného nahradit škodu, za kterou pojištěný
podle obecně závazných právních předpisů odpovídá a je povinen ji
uhradit, za předpokladu, že vznikla povinnost pojistitele poskytnout
pojistné plnění.
Časové vymezení pojistné události: Za okamžik vzniku pojistné
události je považován den, kdy vznikla škoda, za kterou pojištěný
podle obecně závazných právních předpisů odpovídá a je povinen ji
uhradit.
Místní vymezení pojistné události: Za místo vzniku pojistné
události se považuje místo, kde vznikla škoda, nikoli místo, kde došlo
k příčině vzniku škody.
Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je, že:
a) k příčině vzniku škody,
b) ke vzniku škody,
c) k uplatnění práva na náhradu škody poškozeným proti
pojištěnému a
d) k písemnému oznámení škodné události pojistiteli
došlo v době nepřetržitého trvání jednoho pojištění nebo
na sebe bezprostředně navazujících více pojištění vztahujících se
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na shodnou hodnotu pojistného zájmu jako pojištění sjednané
dle těchto VPP OAN 2007 a sjednaných u pojistitele.
ČLÁNEK IV
Výluky z pojištění
1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:
a) převzetím odpovědnosti nad rámec stanovený právními
předpisy,
b) erozí, v důsledku poddolování nebo průmyslového odstřelu,
c) jadernou energií, zářením všeho druhu a radioaktivní
kontaminací,
d) znečištěním životního prostředí. Pojistitel dále nehradí ani
náklady spojené s vyčištěním nebo dekontaminací,
e) v souvislosti s neoprávněným používáním zápalných, otravných,
výbušných nebo jiných životu nebezpečných látek,
f) vadou výrobku,
g) na věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však
pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu,
h) na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, ale pojištěný
s nimi nikoliv po právu nakládá jako s věcmi vlastními,
i) na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení
objednané činnosti,
j) na věcech, které pojištěný dodal jinému, pokud ke škodě došlo
proto, že dodané věci byly vadné jakosti,
k) formaldehydem, azbestem, skelnou vatou, toxickými plísněmi,
l) v důsledku vývoje, výroby, instalace, používání, provozování,
výpadku, poškození, změny nebo chybné či omezené
funkce počítačových systémů, softwarových systémů,
telekomunikačních zařízení nebo jiných prostředků komunikace,
internetu, e-commerce, dat, informačních pramenů, mikročipů,
integrovaných obvodů a nebo ostatních, též mimo počítače
používaných, elektronických systémů a elektronických obvodů,
m) v příčinné souvislosti s válečnými událostmi, teroristickými
a jinými akty jako jsou vzpoury, povstání, hromadné násilné
nepokoje, násilná jednání motivovaná politicky, sociálně,
ideologicky, nábožensky nebo způsobenou zásahem státní či
úřední moci a v příčinné souvislosti s nimi,
n) trestným činem, urážkou na cti, pomluvou nebo neoprávněným
poskytnutím či porušením patentových, autorských práv nebo
práva ochranné známky, vzoru obchodní firmy nebo názvu
právnické osoby,
o) pochybením pojištěného při ekonomických nebo nákladových
kalkulacích prováděných při výkonu jeho činnosti,
p) platební neschopností pojištěného,
q) nekalým soutěžním jednáním či porušením zákona
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
r) prodlením se splněním zákonné nebo smluvní povinnosti,
s) v souvislosti s konstruováním letadel, kosmických lodí, lodí,
automobilů, a součástek do nich.
2. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou
v souvislosti s činností, vztahem nebo postavením pojištěného,
u nichž (míněny činnost, vztah nebo postavení):
a) obecně závazný předpis ukládá povinnost uzavřít pojistnou
smlouvu a sjednat pojištění odpovědnosti za škodu (povinné
pojištění), bez ohledu na to, zda je tato povinnost uložena
pojištěnému nebo jiné osobě odlišné od pojištěného, s výjimkou
odpovědnosti za škodu způsobenou činností, která je
předmětem tohoto pojištění,
b) pojištění odpovědnosti za škodu vzniká na základě skutečnosti
stanovené obecně závazným právním předpisem (zákonné
pojištění) nebo

c) u nichž je škoda v souvislosti s nimi způsobená poškozenému
reparována jinými veřejno-právními instituty (např. úrazovým
pojištěním atd.).
3. Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu, za kterou
pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu
k pojištěnému.
4. Z pojištění nevzniká nárok na plnění v případě jakékoliv náhrady
škody přisouzené soudem Spojených států amerických nebo Kanady
nebo v případě jakékoliv náhrady škody přisouzené na základě
jurisdikce Spojených států amerických nebo Kanady.
ČLÁNEK V
Povinnosti pojištěného
1. Vedle povinností stanovených VPP OC 2005 je pojištěný dále povinen:
a) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná
událost, při oznámení škodné události sdělit, že poškozený
uplatnil proti pojištěnému právo na náhradu škody ze škodné
události a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou škodu,
k požadované náhradě a k její výši,
b) pojistiteli písemně sdělit bez zbytečného odkladu, že
v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu zahájeno
řízení před státním orgánem nebo rozhodčí řízení, sdělit jméno
svého právního zástupce a pojistitele informovat o průběhu
a výsledcích řízení,
c) pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně sdělit, že poškozený
uplatňuje právo na náhradu škody u příslušného orgánu,
d) v řízení o náhradě škody ze škodné události postupovat
v souladu s pokyny pojistitele, zejména se pojištěný nesmí bez
souhlasu pojistitele zavázat k náhradě promlčené pohledávky
a nesmí uzavřít bez souhlasu pojistitele soudní smír. Proti
rozhodnutí příslušných orgánů, které se týkají náhrady škody, je
pojištěný povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě
nedohodne jiný postup s pojistitelem.
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ČLÁNEK VI
Pojistné plnění
Pojistné plnění z jedné pojistné události (včetně nákladů uvedených
v článku VII těchto pojistných podmínek) nesmí přesáhnout limit
pojistného plnění stanovený v pojistné smlouvě. To platí i pro součet
všech pojistných plnění ze sériové pojistné události. Na pojistném
plnění ze sériových pojistných událostí se pojištěný podílí jen jednou
spoluúčastí, bez ohledu na počet pojistných událostí v sérii.
Součet pojistných plnění vyplacených z pojistných událostí nastalých
v průběhu jednoho pojistného roku (je-li pojištění sjednáno na dobu
kratší, v průběhu doby trvání pojištění), nesmí přesáhnout limit
pojistného plnění stanovený v pojistné smlouvě, pokud není
v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
Náhradu škody platí pojistitel poškozenému; poškozený však právo
na pojistné plnění proti pojistiteli nemá, nestanoví-li zvláštní obecně
závazný právní předpis nebo pojistná smlouva jinak. Uhradí-li
pojištěný škodu, za kterou odpovídá, přímo poškozenému, má proti
pojistiteli právo na úhradu vyplacené částky, a to do výše, do které by
byl jinak povinen plnit poškozenému pojistitel.
Pokud je právo poškozeného na náhradu škody proti pojištěnému
sporné a rozhoduje o něm oprávněný orgán, je šetření pojistitele
nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit skončeno dnem, kdy
se pojistitel prokazatelným způsobem dozví o tom, že rozhodnutí
oprávněného orgánu nabylo právní moci.
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ČLÁNEK VII
Zvláštní případy plnění
1. Pokud pojištěný postupoval v řízení o náhradě škody před státním
orgánem nebo v rozhodčím řízení v souladu s pokyny pojistitele,
náklady tohoto řízení vynaložené pojištěným hradí pojistitel.
ČLÁNEK VIII
Výklad pojmů
1. Finanční škodou se rozumí škoda vzniklá jinak než na zdraví nebo
usmrcením nebo na věci jejím poškozením, zničením nebo
pohřešováním.
2. Objednanou činností se rozumí zejména zpracování, oprava,
úprava, prodej, úschova nebo poskytnutí odborné činnosti.
3. Odbornou činností se rozumí činnost autorizovaných osob
vykonávaná v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
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předpisů, nebo činnost jiných autorizovaných či neautorizovaných
osob vykonávaná v rozsahu příslušného podnikatelského oprávnění
nebo v pracovněprávním vztahu definovaná v pojistné smlouvě.
Odpovědností převzatou nad rámec stanovený právními
předpisy se rozumí odpovědnost za škodu převzatá ve větším
rozsahu, než stanoví obecně závazný právní předpis, odpovědnost za
škodu převzatá v případě, kdy ji obecně závazný právní předpis
nestanoví nebo odpovědnost za škodu vyplývající z porušení
závazku převzatého nad rámec dispozitivního právního ustanovení.
Osobou, která je v relevantním vztahu k pojištěnému, se pro účely
pojištění sjednaného podle těchto VPP OAN 2007 rozumí:
a) osoba blízká k pojištěnému nebo jakákoliv jiná osoba žijící
s pojištěným ve společné domácnosti, byť by ve vztahu
k pojištěnému nebyla osobou blízkou,
b) společník, akcionář nebo člen pojištěného,
c) statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu
pojištěného,
d) ovládající osoba či řídící osoba pojištěného nebo pojištěným
ovládaná osoba či řízená osoba,
e) osoba ovládaná stejnou ovládající osobou s pojištěným nebo
osoba řízená stejnou řídící osobou s pojištěným,
f) osoba, jejímž statutárním orgánem, členem jejího statutárního
orgánu nebo jiného orgánu, je osoba blízká k pojištěnému,
g) osoba, jejíž ovládající osobou nebo řídící osobou je osoba blízká
k pojištěnému.
Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení
podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
Pohřešováním věci (např. v důsledku odcizení krádeží vloupáním
nebo loupežným přepadením) se rozumí stav, kdy poškozený ztratil
nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.
Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně
možno odstranit opravou, nebo taková změna stavu věci, kterou
objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je věc
použitelná k původnímu účelu.
Příčinou škodné události se rozumí chyba v jednání pojištěného
nebo jeho opomenutí při výkonu odborné činnosti nebo jiná právně
relevantní skutečnost.
Sériová pojistná událost je více spolu souvisejících pojistných
událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejné příčiny např.
zdroje, události, okolnosti, závady.
Škodou na zdraví se rozumí úraz nebo nemoc. Za vznik úrazu se
považuje okamžik, kdy došlo k náhlému, krátkodobému
a násilnému působení zevních vlivů, které způsobily poškození
zdraví. Za vznik nemoci se považuje okamžik, který je jako vznik
nemoci lékařsky doložen.
Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou nebo
nemovitou (ne však právo užívání prostoru v nemovitostech) podle
práva ve svém užívání (nikoliv vlastnictví) a je oprávněný využívat její
užitné vlastnosti.
Výrobkem se rozumí jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena,
vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování
a je určena k uvedení na trh. Výrobkem jsou rovněž součásti
i příslušenství věci movité i nemovité. Za výrobek se považuje
i elektřina. Výrobkem nejsou výsledky duševní tvořivé činnosti a jiné
obdobné činnosti, jako např. projekty, posudky všeho druhu, audity,
software, grafická úprava textu apod.
Znečištěním životního prostředí se rozumí poškození životního
prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší,
povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny).
Za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje
i následná škoda, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním
životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat, zničení úrody plodin,
ušlý zisk). Kontaminací se rozumí zamoření, znečištění či jiné
zhoršení jakosti, bonity nebo kvality jednotlivých složek životního
prostředí.
Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není
možno odstranit ekonomicky účelnou opravou, a proto věc již nelze
dále používat k původnímu účelu.

ČLÁNEK IX
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit
dohodou odchylně od VPP OAN 2007, pokud to VPP OAN 2007
výslovně nezakazují.
2. Tyto VPP OAN 2007 nabývají účinnosti dne 1. února 2007.

