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Pojistná nebezpeèr

Èlánek 1

1. Pojištìní se sjednává pro pøípad právním
pøedpisem stanovené odpovìdnosti pojištìného za škodu
vzniklou jinému na vìci vyplývající z pfepravních smluv
v dùsledku nahodilé události, ke které došlo v dobì trvání
pojištìní pøi vnitrostátní silnièní dopravì.

b) rrzenr o náhradì škody pred prrslušným orgánem, pokud
pojištìný splnil povinnosti uložené mu v èi. 6 bodu 1
písmo i), a j) tìchto pojistných podmínek a pokud je
pojištìný povinen tyto náklady uhradit; náklady právnrho
zastoupení pojištìného uhradí však pojišfovna jen tehdy,
pokud se k tomu zavázala;

c) které vynaložil poškozený v souvislosti s mimosoudnrm
projednávánrm nároku na náhradu škody, pokud je
pojištìný povinen je uhradit a pokud splnil povinnosti
uložené mu v èi. 6 bodu 1 písmo e), f) a g) tìchto

pojistných podmínek.
2. Je-Ii to v pojistné smlouv~ ujednáno, pojištìnI se

vztahuje také na Úmluvou o pøepravnl smlouv~ v mezi-
národnl silnièní dopravì (CMR) stanovenou odpovìdnost
pojištìného za škodu vzniklou na zásilkách, na které byla
vystavena zahranièní obchodnr faktura, nastala-Ii
odpovìdnost za ~kodu v dl1sledku nahodilé události, ke které
došlo v dobì trvání poji~tìní pøi mezinárodnr silnièní
doprav~. Není-Ii v pojistné smlouvì stanoveno jinak,
poji~tìní se vztahuje jen na ty prípady odpovìdnosti za
škodu, kdy ~kodní událost nastala na území Evropy
s výjimkou území bývalého Sovìtského Svazu. Nastala-Ii
~kodní událost na území bývalé Jugoslávie, poskytne
poji~•ovna plnìní, není-Ii v pojistné smlouvì stanoveno
jinak, jen v prípadì, kdy k této události došlo na územl
Republiky Slovinsko.

Èlánek 3

PojiAfovna je povinna nahradit též pfimìøené
a úèelné náklady vynaložené pojištìným na omezení
a zamezení bezprostøednì hrozících škod s výjimkou výdajù
za osobní úèast nebo èinnost pojišt~ného nebo jeho
zástupce. pokud by z odpovìdnosti za tyto Akody vzniklo
právo na pln~ní z pojišt~ní sjednaného podle t~chto
pojistných podmínek.

Èlánek 4

Pojistná událost
3. PojištìnC se vztahuje jen na pfCpady odpovìdnosti

za škodu vyplývajícf z takové pøepravní smlouvy, ke které
byl vydán písemný pøepravnf doklad (pøepravní, dodacf
nebo nákladnf list) potvrzený dopravcem a odesilatelem.

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojiAtìného
nahradit vzniklou škodu. Pokud o náhradì této škody
rozhoduje oprávnìný orgán, platf, že pojistná událost
nastala tepNe dnem, kdy rozhodnutf tohoto orgánu nabylo
právní moci.4. Pojištìní se vztahuje jen na pfípady odpovìdnosti

za škodu nastalé pf! dopravì provádìné takovým silnièním
motorovým vozidlem. od jehož technické kontroly neuply-
nula doba delší než jeden rok a které je identifikováno
v pojistné smlouvì.

Èlánek 5

Výluky z pojiAt6nr

Èlánek 2

Pojišfovna je povinna nahradit náklady:

a) které odpovídají nejvýše mimosmluvnf odmìnì advokáta
za obhajobu v pøfpravném øfzenf a v øfzenf pøed soudem
prvnfho stupnì v rámci trestnfho øízenI, které je vedeno
proti pojištìnému nebo jeho zamìstnanci v souvislosti
s událostí, která by mohla zakládat právo na plnìní
z pojištìnI (dále jen "škodní událos•'), pokud pojištìný
splnil POViMOSti mu uložené v èi. 6 bodu 1 pfsm.
h) tìchto pojistných podmínek; obdobné náklady pøed
odvolacrm soudem nahradr pojiš•ovna jen tehdy, jestliže
se k jejich úhradì zavázala;

1. Pojištìní se nevztahuje na odpovìdnost za škodu:

a) zpósobenou úmyslnì nebo pfevzatou nad rámec
stanovený. právními pfedpisy nebo pfevzatou ve
smlouvì;

b) v rozsahu, v jakém v souvislosti se škodní událostí vznikl
nárok na plnìní z pojištìní odpovìdnosti za škodu
zpósobenou provozem motorového vozidla;

e'"
c) vznikloù~jinak než na pfepravovaných vìcech;
d) vzniklou pohfešováním pfepravovaných vìcí s výjimkou

škod, za které pojištìný odpovídá. vzniklých následkem
dopravní nehody, byl-Ii pojišt6ný nebo jeho pracovnfk
zbaven možnosti pøepravované vìci opatrovat;
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e) vzniklou v pfíèinné souvislosti s váleènými událostmi,
vzpourou, povstáním nebo jinými hromadnými násilnými
nepokoji, stávkou, výlukou, teroristickými akty
(tj. násilnými jednáními motivovanými politicky, sociálnì,
ideologicky nebo nábožensky) nebo se zásahem státní
nebo úøední moci;

f) vzniklou na vìcech, kter~ pojištìný užívá;
g) vzniklou bìhem skladování v prubìhu dopravy, jestliže

toto skladování trvalo déle než 7 dní;
h) vzniklou na pøepravovaných ojetých a havarovaných

motorových vozidlech a na prepravovaných použitých
nebo porouchaných strojích a zarízeních;

i) vzniklou na penìzích, drahých kovech a pøed mAtech
z nich vyrobených, nezasazených perlách, drahokamech,
vkladních a šekových knížkách, platebních kartách,
cenných papírech a ceninách;

j) vzniklou na zbraních a stfelivu;
k) vzniklou na výbušninách a traskavinách;
I) vzniklou na živých zvímtech;

m) zpùsobenou hmyzem nebo hlodavci.

2. Pojišt~nr se rovnìž nevztahuje na škodu vzniklou
na stìhovaných pøedm~tech. pokud ke škodì došlo vadnou
manipulacr se stìhovanými pøedm~ty pfi jejich nakládce
a vykládce.

3. Pojištìní se nevztahuje na odpovìdnost za škodu,
za kterou pojištìný odpovídá svému manželu, pøíbuzným
v øadì pøímé, osobám, které s ním žijí ve spoleèné
domácnosti, spoleèníkùm nebo jejich manželùm èi
pøíbuzným v radì pfímé nebo osobám, které žijí se
spoleèníkem ve spoleèné domácnosti. Pojištìní se rovnìž
nevztahuje na odpovìdnost za škodu vzniklou podni-
katelskému subjektu, ve kterém má pojištìný, jeho manžel,
pøíbuzný v øadì pøímé nebo osoba, která žije s pojištìným
ve spoleèné domácnosti, vìtšinovou majetkovou úèast.

4. Je-Ii v pojistné smlouvì pojištìno nìkteré pojistné
nebezpeèf uvedené v bodì 1 tohoto èlánku, platf i pro toto
pojištìnf, že se nevztahuje na odpovìdnost za škodu
zpusobenou ostatnfmi pojistnými nebezpeèrmi vylouèenými
v tomto èlánku.

5. V pojistné smlouvì lze ujednat, že pojištìní se
nevztahuje i na odpovìdnost za škodu vzniklou jinak než
zpùsoby uvedenými v bodì 1 až 3 tohoto èlánku.

Èlánek 6

Povinnosti pojiAtAného a pojlAfovny

1. Vedle povinností stanovených právními pfedpisy
má pojištìný tyto povinnosti:
a) je povinen pojišfovnì bez zbyteèného odkladu oznámit

každé zvýšenI pojistného nebezpeèí, o nìmž pojištìný-
ví a které nastalo po uzavfení smlouvy, jakož i všechny
zmìny v ostatních skuteènostech, na které byl tázán
pn sjednání pojištìní;

b)' je povinen oznámit pojišfovnì, že uzavfel další
pojištìní proti témuž pojistnému nebezpeèí; pfitom je
povinen sdìlit pojlšfovnì jméno pojistitele a výši
pojistných èástek;

c) je povinen dbát, aby škodní událost nenastala,
zejména nesmí porušovat povinnosti smìfující
k odvrácenC nebo zmenšení nebezpeèí, které jsou mu
uloženy právními pøedpisy nebo na jejich základì, nebo
které na sebe vzal pojistnou smlouvou, ani nesmí trpìt
porušovánC tìchto povinností ze strany tøetích osob
(u pojištìné právnické osoby se za tø~!C osoby považují
také všechny fyzické a právnické osoby pro pojištìného
èinné); je povinen neprodlenì odstranit každou závadu
nebo nebezpeèí, o kterém se dozvC a které by mohlo
mít vliv na vznik škodní události, nebo pøijmout taková
preventivnC opatøení, jaká je mo~no rozumnì poža-
dovat; pokud škodnC událost již nastala, je povinen
uèinit nutná opatfení k tomu, aby škoda byla co

nejmenšC;
d) je povinen odesílatele písemnì upozornit na pozna-

telnou vadu obalu nebo balení pøi pøevzetC zásilky
k pøepravì a na nesprávnost údajù uvedených
v pfepravním dokladu;

e) je povinen oznámit pojišfovnì bez zbyteèného odkladu,
že nastala škodní událost, sdìlit, že poškozený uplatnil
proti pojištìnému právo na náhradu škody ze škodní
události, vyjádnt se k požadované náhradì a jejC výši
a zmocnit pojišfovnu, aby za nìj škodní událost

projednala;
f) pij škodní události nastalé na územC Èeské republiky je

povinen sepsat o vzniklé škodì s poškozeným zápis
a bezodkladnì vyrozumìt pojišfovnu o tom, kde je
možno poškozené nebo znièené vìci prohlédnout;

g) pn škodní události nastalé mimo území Èeské
republiky je povinen se fídit Pokyny pro pojištìného pro
pHpad vzniku škodní události mimo územC ÈR, které
jsou nedílnou souèástí pojistné smlouvy v pøípadì, kdy
je sjednáno i pojištìní odpovìdnosti za škodu
z mezinárodní silnièní dopravy;

h) je povinen sdìlit pojišfovnì bez zbyteèného odkladu, že
v souvislosti se škodní událostí bylo zahájeno trestní
Hzení proti pojištìnému nebo jeho zamìstnanci,
a pojišfovnu informovat o prùbìhu a výsledcích tohoto

øízení;
i) je povinen sdìlit pojišfovnì bez zbyteèného odkladu,

že poškozený uplatòuje právo na náhradu škody
u oprávnìného orgánu;

j) je povinen v øízení o náhradì škody ze škodní události
postupovat v souladu s pokyny pojišfovny, zej'T!éna se
nesmC bez souhlasu pojišfovny zavázat k náhradì
promlèené pohledávky a nesmí uzavfít bez souhlasu
pojišfovny soudnC smír; proti rozhodnutí pøíslušných
orgánù, které se týkajC náhrady škody, je povinen se
vèas odvolat, pokud v odvolací lhùtì neobdrží jiný
pokyn od pojišfovny; .

k) je povinen, vzniklo-Ii v souvislosti se škodní události
podezøení z trestného èinu. uèinit bez zbyteèného
odkladu oznámení policii; to však neplati, je-Ii trestní
stíhání podmínìno souhlasem pojištìného (§ 11

trestního øádu);
I) je povinen zabezpeèit vùèi jinému práva, která na

pojlšfovnu pøecházejí podle ust. § 827 obèanského
zákoníku, zejména právo na náhradu škody, jakož
i právo na postih a vypoøádání;

m) je povinen plnit další povinnosti uložené mu
pojišfovnou v pojistné smlouvì.



podmínek, které pojištìnému byly pøiznány proti odpùrci.
pokud je pojiš•ovna za pojištìného zaplatila.

2. Dále je pojištìný povinen na základ~ prsemného
upozornìní pojiš•ovny odstranit zvláš• rizikové okolnosti
spojené s jeho èinnostr. Pokud tak ve stanovené pøimìøené
lhùtì neuèiní a nastane škodní událost. která má pùvod
v této zvláš• rizikové okolnosti, je pojiš•ovna oprávnìna
plnìní ze smlouvy odmítnout.

5. Jestliže pojištìný nahradil poškozenému škodu
sám, je pojiš•ovna oprávnìna pøezkoumat a zhodnotit
všechny skuteènosti týkajfcl se vzniku práva na plnAnf
z pojištAnl. jako by k náhradì škody pojištìným nedošlo.

3. Porušil-Ii pojištìný povinnosti uvedené v bodì 1
tohoto èlánku a toto porušení mìlo podstatný vliv na vznik
škodní události, nebo trmto porušením došlo ke ztížení
zjištìní právního duvodu plnìní, rozsahu nebo výše škody,
má pojišfovna vuèi nìmu právo na náhradu ve výši nákladu
vyvolaných tímto porušením až do výše poskytnutého
plnìní. Porušil-Ii pojištìný povinnosti uvedené v bodì 1 pod
písmo d), e), j) a I) tohoto èlánku, je pojišfovna oprávnìna
plnìní ze smlouvy odmítnout.

Poèátek, zmAny a doba trvánr pojiAtAnr

Èlánek 8

1. Pojištìní ~ sjednává na dobu 12 mìsícCJ
(1 pojistný rok), pokud není v pojistné smlouvì ujednáno
jinak. Pojištìní vzniká ode dne následujícího po uzavøení
pojistné smlouvy, není-Ii v pojistné smlouvì ujednáno, že
vzniká pozdìji.

2. V pojistné smlouvì mùže být stanoveno. že
pojišt~ní se po uplynutí doby. na kterou bylo sjednáno.
automaticky prodlužuje na další rok.

3. Zmìn v pojistné smlouvì lze dosáhnout dohodou
úèastnfkÍJ. Dohoda musf být uèin6na pfsemnì. jinak je
neplatná.

4. Jestliže
a) pojištìný zpúsobil škodu následkem požití alkoholu

nebo jiných návykových látek,
b) došlo ke škodní události z dúvodu nezpúsobilosti

vozidla k pfepravì pfevzatého zboží, která musela být
pojištìnému již na poèátku pøepravy zfejmá,

má pojišfovna proti nìmu právo na náhradu až do výše
poskytnutého plnìnf.

5. Vedle povinností stanovených zákonem má
pojišfovna dále tyto povinnosti;
a) projednat s poji~tìným výsledky šetøení nutného ke

zjištìní rozsahu a výše plnìní nebo mu je bez
zbyteèného odkladu sdìlit;

b) vrátit pojištìnému doklady, které si vyžádá;
c) umožnit pojištìnému nahlédnout do podkladó, které

pojišfovna soustøedila v próbìhu šetøení, a poøídit si
jejich kopii.

4. Vedle dOvodO uvedených v právních predpisech
pojištìní zaniká:
a) zánikem živnostenského oprávnìní k provozování

silnièn( dopravy;
b) ukonèením èinností pojištAného;
c) výpovìdí podle èi. 9 tìchto pojistných podmfnek.

Èlánek 9

Èlánek 7
Pojištìný i pojišfovna mají právo po každé škodní události
pojištìní pfsemnì vypovìdìt nejpozdìji do tøí mìsícù od
oznámení této události. Pojištìní skonèí po uplynutí jednoho
mìsrce od doruèenf výpovìdi.

Plnìnr pojiAfovny

1. Plnìnr z jedné škodnr události (vèetnA nákladó
uvedených v èi. 2 a 3 tAchto pojistných podmrnek) a ze
v~ech ~kodnrch událostr nastalých v próbìhu jednoho
pojistného roku (je-Ii poji~tìnr sjednáno na dobu kratšr,
v dobì trvání poji~tìní) nesmí pøesáhnout pojistnou èástku
stanovenou v pojistné smlouvA. Náhrada nákladó. které je
pojiš•ovna povinna ve smyslu èi. 3 tìchto pojistných
podmrnek poskytnout, pøitom nesmr pøesáhnout ètvrtinu
pojistné èástky stanovené ve smlouvì.

Èlánek 10

Pojistné

1. Pojistné je ve smyslu § 796 odst. 1 obèanského
zákoníku jednorázovým pojistným. V pojistné smlouvì je
možno dohodnout, že pojištìný uhradí pojistné ve splátkách.
Nebude-Ii nìkterá splátka pojistného uhrazena vèas, vzniká
pojiš•ovnì právo žádat po pojištìném zaplacení celého

zbývajícího pojistného najednou.
2. Není-Ii ve smlouvì ujednáno jinak, pojištìný se

podílí na plnìní z každé ~kodní události 10 procenty,
minimálnì v~ak èástkou 2.500,- Kè.

2. Podkladem pro výpoèet pojistného je pojistná
èástka stanovená pojištìným. Výše pojistného je stanovena
v pojistné smlouvì.

3. Uvede-Ii pojištìný pojišfovnu úmyslnì v omyl
o podstatných okolnostech týkajících se vzniku nároku na
plnìní nebo jeho výše. není pojišfovna povinna plnit.

3. Je-Ii pojištìný v prodlení s placením pojistného, je
povinen zaplatit úrok z prodlení za každý den prodlení.4. Má-Ii pojištìný vùèi poškozenému nebo jiné osobì

právo na vrácení vyplacené èástky, pøechází toto právo na
pojišfovnu, pokud za pojištìného tuto èástku zaplatila. Na
pojišfovnu pøechází též právo pojištìného na úhradu
nákladù vynaložených ve smyslu èi. 2 tìchto pojistných

4. Je-Ii pojištìný v prodlení s placením pojistného,
není pojiš•ovna povinna poskytnout pojistné plnìní ze
škodních událostí nastalých pøed zaplacením pojistného.



d) u podnikatelù - fyzických osob, které nejsou zapsány
v rejstøíku, zánik oprávnìní k podnikatelské èinnosti.

6. Tam, kde se v textu používá spojení "pojistné
podmínky". rozumìjf se lim všeobecné pojistné podmfnky
ve smyslu § 788 obèanského zákoníku.

5. Pøípadné pøebytky na pojistném použije pojištovna
ke zvýhodnìní pojištìní formou zvýšení pfrspìvku zábrany
škod, ro~šrfenr jeho rozsahu, zvýšenr pojistných èástek nebo
snížení sazeb pojistného.

6. Pøebytky na pojistném zvažuje pojištovna z celko-
vého pøijatého pojistného pro druh pojištìní sjednávaného
podle tìchto pojistných podmínek na základì kalkulací pro
období minimálnì pìti let. 7. Tam, kde se v textu používá "pojišfovna",

rozumí se tím Èeská pojišfovna a.s.
Èlánek 11

Èlánek 12

Výklad palmO
Záv6reèná ustanovenr

1. Mezinárodní silnièní dopravou se rozumí silnièní
doprava. pøi níž místo výchozí a místo cílové ležf na územf
dvou rùzných státù. nebo okružnf jfzda po územf nejménì
dvou rùzných státù. Silnièní doprava, která nesplòuje
uvedené parametry, je dopravou vnitrostátní.

1. Práva a povinnosti z pojištìní se øídí obèanským
zákoníkem, pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou.

2. Od pojistných podmínek je možno se odchýlit
v pojistné smlouvì v pøípadech v nich uvedených,
v ostatních pøípadech jen, je-Ii to ku prospìchu pojištìného.2. Úmluva o pøepravní SI

nákladní doprav~ (CMR) byla
v roce 1975 pod èíslem 11. .
k Umluve ze dne 5.7.1978.

3. Pojištìný a pojišfovna se dohodli na místní
pøíslušnosti Krajského obchodního soudu v Praze pro
rozhodování pøípadných soudních sporú mezi nimi.

3. Škoda je zpùsobena úmyslnì, jestliže byla
zpùsobena úmyslným konáním nebo úmyslným opome-
nutím, která lze pøièíst pojištìnámu, nebo o kterám pojištìný
vìdìl. Škoda je zpùsobena úmyslnì také tehdy, jestliže
pracovník pojištìného úmyslnì nedodržel instrukce
a pokyny pojišt~náho.

4. Úèinnost tìchto pojistných podmínek nastává dnem
15. kvìtna 1995.

4. Pohre~ován(m vìci se rozumí stav, kdy po~kozený
ztratil nezávisle na své vóli možnost s vìcI disponovat.

Citace ustan. § 797 odst. 3 obèanského zákon rku:

Plnìní je splatné do patnácti dnù, jakmile pojistitel skonèil
šetfenf nutné k zajištìní rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
Šetfenf musí být provedeno bez zbyteèného odkladu;
nemùže-Ii být skonèeno do jednoho m~sfce po tom, kdy se
pojistitel o pojistné události dozvìdìl, je pojistitel povinen
poskytnout pojišt~nému na požádání pøim~øenou zálohu.

5. Ukonèením èinnosti pojištìného se rozumí:
a) u právnických osob, které se zapisují do zákonem

urèeného rejstfíku, výmaz z tohoto rejstfíku;
b) u právnických osob, které se nezapisují do rejstfíku,

zrušení právnické osoby zflzovatelem;
c) u podnikatelu - fyzických osob, které jsou zapsány

v zákonem urèeném rejstfíku, výmaz z tohoto rejstfíku;

mlouvì v mezinárodní silniènf
publikována ve Sbfrce zákonù
a novelizována Protokolem


