
1. Pár slov úvodem
Děkujeme vám, že jste projevili zájem sjednat si naše pojištění od-
povědnosti. Budeme se ze všech sil snažit, abyste ocenili, že jste si 
vybrali zrovna nás.
Kdo jsme my?
Direct pojišťovna, a.s., IČO: 25073958, se sídlem Nové sady 996/25, 
Staré Brno, Brno, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vede-
ném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 3365, provozující po-
jišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (v textu 
se označujeme jako „my“ nebo „pojišťovna“).
Kdo jste vy?
Osoba, která trvale obývá domácnost na adrese uvedené v pojistné 
smlouvě a osoby blízké s ní trvale žijící na jedné adrese (v textu vás 
označujeme jako „pojištěný“ nebo „vy“).
Co právě čtete?
Právě čtete doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpověd-
nosti, které označujeme zkratkou DPPMO-03/2018 (dále jen „DPP“). 
Tyto DPP slouží k popisu pojištění odpovědnosti, které sjednáváte, 
a jejich smyslem je vysvětlit vám, za jakých okolností máte nárok na 
pojistné plnění. Ve smlouvě mohou být podmínky pojištění od těchto 
DPP upraveny odlišně. Ujednání obsažená ve smlouvě pak mají před-
nost před ustanoveními těchto DPP.
Pojištění se v České republice řídí zákony. Zákon, který upravuje 
toto pojištění, se jmenuje občanský zákoník, byl vydán pod číslem 
89/2012 Sbírky zákonů České republiky.
Co znamená text kurzívou?
Pojmy označené kurzívou jsou odbornou terminologií, kterou vy-
světlujeme ve Slovníku pojmů SPM-03/2018, jenž je jednou z příloh 
smlouvy. Jestliže bychom v pojistné smlouvě nebo v pojistných pod-
mínkách definovali některý z pojmů odlišně, platí pro daný text tato 
odlišná definice.

2. Co pojišťujeme
Pokud to není ve smlouvě ujednáno jinak, umíme v rámci tohoto po-
jištění pojistit:

a) Odpovědnost z běžného života
b) Odpovědnost za zvíře
c) Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti

Jednotlivé body jsou blíže specifikovány v bodech 6.–8. těchto po-
jistných podmínek.

3. Před čím pojistíme
Pojištění se sjednává k úhradě újmy, kterou způsobíte někomu jiné-
mu a kterou musíte dle platných právních předpisů uhradit.

3.1 Pokud to není ve smlouvě ujednáno jinak, hradíme pouze tyto újmy:
a) Újma na zdraví, což je újma způsobená na zdraví či usmr-

cením, případně újma spočívající v duševních útrapách při 
ublížení na zdraví či při usmrcení.

b) Škoda na majetku, což je škoda způsobená na movitém 
i nemovitém majetku nebo poraněním či usmrcením zvířete.

c) Regresy pojišťoven a orgánů státní správy, což jsou nákla-
dy na léčení újmy, které byly vynaloženy zdravotní pojišťov-
nou, nebo poskytnuté dávky sociálního pojištění. Tyto ná-
klady hradíme pouze v případě, že újma vznikla následkem 
újmy na zdraví, na kterou se vztahuje sjednané pojištění. 

3.2 Pojištění se vztahuje pouze na pojistné události, které nastaly 
na území Evropy a Turecka.

3.3 Pojistnou událostí je porušení právní povinnosti pojištěným 
v době trvání pojištění.

3.4 Za oprávněnou osobu, tedy osobu, které vyplatíme pojistné pl-
nění v případě škody způsobené vámi či jiným pojištěným, po-
važujeme osoby definované v článku 5. těchto DPP.

4. Co nebudeme hradit
Zde popisujeme, za jakých okolností nevyplatíme pojistné plnění.

4.1 Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za újmu způso-
benou:
a) převzetím odpovědnosti nad rámec stanovený právními 

předpisy;
b) úmyslně nebo hrubou nedbalostí;
c) následkem požití alkoholu nebo návykových látek;
d) informací, radou, urážkou na cti, pomluvou či narušením 

práv na ochranu osobních údajů a osobnosti;
e) neoprávněným poskytnutím nebo porušením patentových, 

autorských práv nebo práva ochranné známky, vzoru, ob-
chodní firmy nebo názvu právnické osoby;

f) ztrátou nebo pohřešováním věci;
g) provozováním motorového vozidla, k jehož provozu se 

vyžaduje řidičský průkaz, a motorového či nemotorového 
plavidla, k jehož provozu se vyžaduje průkaz způsobilosti 
vůdce tohoto plavidla;

h) pilotováním letadla či dronu;
i) provozováním profesionální sportovní činnosti a přípravou 

na ni;
j) zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby;
k) výkonem práva myslivosti včetně škod způsobených lovec-

kým psem; 
l) při podnikání, při výkonu povolání nebo jiné výdělečné čin-

nosti; 
m) při činnosti, pro kterou je právním předpisem stanovena 

povinnost sjednání pojištění odpovědnosti; nebo
n) v souvislosti s vlastnictvím neudržovaných nebo zchátra-

lých nemovitostí.

4.2 Z pojištění dále nehradíme škody a újmy vzniklé na:
a) věcech zapůjčených, užívaných nebo věcech pronajatých, 

pokud to není ve smlouvě samostatně ujednáno;
b) užívané drobné přenosné elektronice (mobilní telefony, 

tablety, notebooky), pokud to není ve smlouvě samostat-
ně ujednáno;

c) zvukových, obrazových a datových nosičích;
d) životním prostředí nebo spočívající v ekologické újmě; nebo
e) loukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách 

způsobených pasoucími se zvířaty.
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4.3 Z pojištění dále nehradíme:
a) újmy způsobené mezi pojištěnými;
b) újmy způsobené osobě blízké;
c) cenu zvláštní obliby;
d) pokuty, penále či jiné platby, které mají represivní, preven-

tivní nebo exemplární charakter; 
e) čistou finanční škodu, čímž myslíme škodu, která přímo ne-

souvisí se škodou na majetku nebo újmou na zdraví;
f) škody na věcech pronajatých způsobené jejich dlouhodo-

bým užíváním (opotřebením);
g) újmy přisouzené soudem Spojených států amerických, Ka-

nady nebo Velké Británie, nebo přisouzené na základě práv-
ních řádů těchto států.

5. Jak budeme hradit
Zde vám popíšeme, podle čeho posuzujeme výši pojistného plnění, 
které vyplatíme oprávněné osobě v případě způsobení újmy.

5.1 Komu budeme hradit
Pojistné plnění vyplatíme poškozenému, jenž prokáže, že mu 
byla vámi způsobena škoda. Jestliže dojde k vyšetřování policií 
či jiným správním orgánem nebo k soudnímu řízení, vyplácíme 
tomu, koho určí příslušný orgán za poškozeného. Jestliže jste 
uhradili škodu poškozenému, vyplatíme pojistné plnění vám za 
podmínky, že nám uhrazení škody poškozenému prokážete.

5.2 Pojistné plnění
Výši pojistného plnění určujeme na základě doložení vzniku 
a výše škody, na základě platných právních předpisů nebo na 
základě rozhodnutí příslušného soudu. Do výše pojistného pl-
nění dále zahrnujeme přiměřené a nezbytné náklady na právní 
zastoupení při obhajobě v přípravném řízení, případně před 
soudem prvního stupně v rámci trestního řízení, které je ve-
deno proti vám. Podmínkou je však naše prohlášení, že tyto 
náklady uhradíme. 

5.3 Výše limitů 
Limity za škodu pro pojištění odpovědnosti jsou ujednány 
v pojistné smlouvě. Z jedné pojistné události poskytneme pl-
nění maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného 
v pojistné smlouvě. Výše pojistného plnění za pojistné události 
vzniklé v jednom pojistném roce je omezena dvojnásobkem po-
jistného limitu.

5.4 Způsob výpočtu majetkové škody 
Škodu způsobenou na majetku počítáme vždy se započítáním 
opotřebení dané věci v době těsně před vznikem pojistné události.

6. Odpovědnost z běžného života

6.1 Co je pojištěno 
Pojištění odpovědnosti z běžného života se vztahuje na způ-
sobení újmy pojištěným při běžných činnostech v občanském 
životě, zejména při: 
a) vedení domácnosti a provozu zařízení v domácnosti;
b) rekreaci a zábavě včetně provozování rekreačních sportů;
c) chůzi, jízdě na kole či na koni; 
d) nakupování či využívání služeb běžných v občanském životě.

6.2 Na co se pojištění nevztahuje 
Z pojištění jsou vyloučeny činnosti, jež jsou předmětem činnos-
tí uvedených v článcích 7. a 8. těchto pojistných podmínek tý-
kajících se Odpovědnosti za zvíře a Odpovědnosti z vlastnictví 
nemovitosti. 

6.3 Kdo je pojištěným 
Pojištěnými jsou pro účely tohoto pojištění osoby spolu žijící 
ve společné domácnosti na adrese místa pojištění, které tuto 
skutečnost prokáží na základě: 

a) dokladu o vlastnictví daného bytu či budovy; 
b) nájemní smlouvy.

Pojištěným je také ten, kdo je k osobě, jež se prokáže jedním 
z výše uvedených způsobů, osobou blízkou a žije s ní ve společ-
né domácnosti na adrese místa pojištění.
Váš potomek mezi pojištěné spadá i v případě, že s vámi nežije, 
a to do jeho 26 let a za předpokladu, že vůči němu máte vyži-
vovací povinnost.
Pojištěným může být dále osoba, která vykonává bezplatnou 
výpomoc v domácnosti, pokud újmu způsobila při výkonu této 
činnosti v místě pojištění. 

7. Odpovědnost za zvíře 

7.1 Co je pojištěno 
Pojištění odpovědnosti za zvíře se vztahuje na způsobení újmy 
zvířetem legálně chovaným pro vaši zálibu nebo potřebu, které 
je ve vlastnictví pojištěného nebo bylo pojištěnému svěřeno.

7.2 Na co se pojištění nevztahuje 
a) Z pojištění jsou vyloučeny činnosti, jež jsou předmětem 

činností uvedených v článcích 6. a 8. těchto pojistných pod-
mínek týkajících se Odpovědnosti z běžného života a Odpo-
vědnosti z vlastnictví nemovitosti. 

b) Pojištění se nevztahuje na zvířata, která vyžadují zvláštní 
péči dle vyhlášky č. 411/2008 Sb. 

c) Pojištění se dále nevztahuje na včelstva a včelí roje. 

7.3 Kdo je pojištěným
Pojištěnými osobami jsou pro účely tohoto pojištění vlastníci 
nebo opatrovníci zvířete, jež způsobilo škodu. Tyto osoby spo-
lu žijí ve společné domácnosti na adrese místa pojištění, což 
prokáží:
a) dokladem o vlastnictví daného bytu či budovy;
b) nájemní smlouvou.

Pojištěným je také ten, kdo je k osobě, jež se prokáže jedním 
z výše uvedených způsobů, osobou blízkou a v době vzniku ško-
dy nebo újmy byl pověřen opatrováním vašeho zvířete.

8. Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti 

8.1 Co je pojištěno 
Pojištění odpovědnosti z nemovitosti se vztahuje na způsobe-
ní újmy pojištěným v souvislosti s vlastnictvím, správou, drž-
bou či nájmem obytné budovy nebo bytové jednotky uvedené 
v pojistné smlouvě, k ní příslušnému pozemku a doplňkovým 
stavbám na něm stojícím, případně bytové jednotky uvedené 
v pojistné smlouvě. Pokud je ve smlouvě zvláštně ujednáno, 
vztahuje se toto pojištění také na všechny ostatní nemovitosti, 
které pojištěný vlastní. 

8.2 Na co se pojištění nevztahuje 
Z pojištění jsou vyloučeny činnosti, jež jsou předmětem čin-
ností uvedených v článcích 6. a 7. těchto pojistných podmínek 
týkajících se Odpovědnosti z běžného života a Odpovědnosti 
za zvíře. 

8.3 Kdo je pojištěným 
Pojištěnou osobou je vlastník či nájemník dané obytné budovy 
či bytové jednotky v závislosti na tom, kdo je dle platných práv-
ních předpisů odpovědný za způsobenou újmu.

Tyto doplňkové podmínky jsou platné od 1. 3. 2018.
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