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VPP OPR 2012

ČLÁNEK I
Úvodní ustanovení
1. Všeobecné pojistné podmínky – zvláštní část Pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním
odborných služeb VPP OPR 2012 (dále jen „VPP OPR 2012“) navazují
na Všeobecné pojistné podmínky – obecná část VPP OC 2005 (dále
jen „VPP OC 2005“) a blíže vymezují práva a povinnosti účastníků
pojištění odpovědnosti za škodu.
2. Pojištění sjednané dle těchto VPP OPR 2012 je pojištěním
škodovým.
3. VPP OPR 2012 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
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ČLÁNEK II
Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění
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.
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).
Pojištění se též vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou
orgánu sociálního zabezpečení a z ní vyplývající nárok orgánu
sociálního zabezpečení vůči pojištěnému na tzv. regresní náhradu
dávek nemocenského pojištění dle ustanovení § 126 zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších
předpisů.
Pouze je-li tak výslovně ujednáno v textu pojistné smlouvy, pojištění
se vztahuje také na odpovědnost za škodu způsobenou:
a) na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného,
byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního
důvodu,
b) na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení
objednané činnosti.
Pouze je-li tak výslovně ujednáno v textu pojistné smlouvy, pojištění
se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost
pojištěného za nemajetkovou újmu a z ní vyplývající peněžitou
náhradu nemajetkové újmy.
Pojištění v rozsahu podle jakýchkoli odstavců tohoto článku VPP
OPR 2012 se vždy vztahuje pouze na odpovědnost pojištěného
za škodu způsobenou v souvislosti s odbornou činností pojištěného
uvedenou v pojistné smlouvě.
Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škody
vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání
nemovitostí sloužících k výkonu činnosti uvedené v pojistné
smlouvě.

ČLÁNEK III
Pojistná událost
1. V souladu s čl. II odst. 3 VPP OC 2005 je pojistná událost definována
následujícím věcným, časovým a místním vymezením.
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2. 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.
3. 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.
4. Místní vymezení pojistné události: Za místo vzniku pojistné
události se považuje místo, kde škoda vznikla, nikoli místo, kde
došlo k příčině vzniku škody.
5. 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 a v době nejdéle do 3 měsíců
po jeho zániku jednoho pojištění nebo na sebe bezprostředně
navazujících více pojištění vztahujících se na shodnou hodnotu
pojistného zájmu jako pojištění sjednané dle těchto VPP OPR 2012
a sjednaných u pojistitele.
6. Dojde-li v době trvání pojištění ke změně jeho rozsahu, je rozhodný
rozsah pojištění sjednaný v okamžiku, kdy došlo ke škodné události.
ČLÁNEK IV
Výluky z pojištění
1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:
a) převzetím odpovědnosti nad rámec stanovený právními předpisy,
b) sesedáním půdy, sesouváním půdy, erozí, v důsledku
poddolování nebo průmyslového odstřelu,
c) jadernou energií, zářením všeho druhu a radioaktivní
kontaminací,
d) postupným znečišťováním životního prostředí; znečištěním
vzniklým v souvislosti s vrtáním, těžbou, údržbou, provozem,
držbou nebo vlastnictvím studen, šachet či štol; v souvislosti se
znečištěním životního prostředí nastalým před vznikem škodné
události (staré zátěže); znečištěním životního prostředí
v důsledku závažné havárie ve smyslu obecně závazných
právních předpisů,
e) vadou výrobku pojištěného,
f) v souvislosti s neoprávněným používáním zápalných, otravných,
výbušných nebo jiných životu nebezpečných látek,
g) na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, ale pojištěný
s nimi nikoliv po právu nakládá jako s věcmi vlastními,
h) formaldehydem, azbestem, skelnou vatou, toxickými plísněmi,
i) viry, hackerstvím, nefunkčností softwaru, poskytováním
hromadného zpracování dat a internetových služeb,
j) 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,
k) úmyslným trestným činem nebo vědomou nedbalostí, urážkou
na cti, pomluvou nebo neoprávněným poskytnutím či
porušením patentových, autorských práv nebo práva ochranné
známky, vzoru obchodní firmy nebo názvu právnické osoby,
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schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl
pojištěný pověřen,
l) pochybením pojištěného při ekonomických nebo nákladových
kalkulacích prováděných při výkonu jeho činnosti,
m) ztrátou nebo poškozením cenných papírů a ztrátou hodnoty
cenných papírů,
n) platební neschopností pojištěného,
o) nekalým soutěžním jednáním či porušením zákona č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
p) prodlením se splněním zákonné nebo smluvní povinnosti
spočívajícím v tom, že pojištěný nesplnil svou zákonnou nebo
smluvní povinnost včas,
q) v souvislosti s konstruováním letadel, kosmických lodí, lodí,
automobilů, a součástek do nich,
r) činností advokátů, insolvenčních správců, finančních,
organizačních a ekonomických poradců, technických poradců,
poradců v oblasti hardware a software, zeměměřičů a geodetů,
patentových zástupců, soudních znalců, odhadců,
s) dodáním chybných nebo neúplných podkladů či informací
určených pro jakékoliv řízení podle obecně závazných právních
předpisů upravujících veřejné zakázky nebo koncesní řízení, pro
jakékoliv výběrové nebo jemu obdobné řízení (bez ohledu na to,
zda je realizováno fyzickou či právnickou osobou, a bez ohledu
na to, zda je realizováno právnickou osobou soukromého či
veřejného práva) nebo pro jakoukoliv žádost o dotace, granty či
jakoukoliv jinou formu finanční podpory (bez ohledu na to, zda
poskytovatelem dotace, grantu či jiné formy finanční podpory je
fyzická nebo právnická osoba, a bez ohledu na to zda
poskytovatelem dotace, grantu či jiné formy finanční podpory je
právnická osoba soukromého či veřejného práva),
t) v souvislosti s činností, kterou vykonává neoprávněně.
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, nebo
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.).
Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu, za kterou
pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu
k pojištěnému.
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 USA nebo Kanady, není-li v pojistné smlouvě ujednáno
jinak.
Pojištění odpovědnosti za škodu se dále nevztahuje na jakoukoliv
povinnost (zejména povinnost nést náklady na preventivní či
nápravná opatření) vzniklou či uloženou pojištěnému na základě
zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její
nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za vady (např.
za vady prodané věci, za vady provedeného díla apod.).
Pojištění se nevztahuje na povinnost uhradit pokuty, penále či jiné
smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, které mají
represivní, exemplární nebo preventivní charakter. Dále se
nevztahuje na škody vzniklé jednáním pojištěného, jehož důsledkem
je uložení majetkových sankcí poškozenému.

ČLÁNEK V
Další ujednání specifická pro konkrétní druh činnosti
V závislosti na konkrétním charakteru odborné činnosti pojištěného
uvedené v pojistné smlouvě, v souvislosti se kterou může vzniknout
odpovědnost pojištěného za škodu, která (míněna odpovědnost
za škodu) je předmětem tohoto pojištění, se právní vztah pojištění řídí
také příslušnými ustanoveními čl. V VPP OPR 2012.
1. Provozovatelé zdravotnického zařízení
1.1. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou
osobami použitými k poskytování zdravotní péče, pokud tyto
osoby byly k této činnosti odborně způsobilé.
1.2. Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:
a) výkonem zdravotní péče, pro kterou pojištěný nemá kvalifikaci
ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů,
b) při ověřování nových poznatků na živé osobě použitím dosud
nezavedených metod v klinické praxi,
c) kosmetickým chirurgickým zákrokem, který neslouží k léčebným
účelům a je prováděn z estetických důvodů, s výjimkou
odpovědnosti za škodu způsobenou chirurgickým zákrokem
prováděným z estetických důvodů v důsledku nemoci nebo
úrazu,
d) umělým přerušením těhotenství, pokud se nejedná o výkon
ze zdravotních důvodů,
e) přenosem viru HIV, hepatitidou typu A, B,
f) přenosem bakterie salmonela,
g) činností transfúzní stanice a krevní banky (skladu),
h) léčebnou péčí, která se projevuje genetickými změnami
organizmu.
2. Veterinární lékaři
2.1. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou
osobami použitými k poskytování veterinární péče, pokud tyto
osoby byly k této činnosti odborně způsobilé.
2.2. Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:
a) jinak, než na zvířeti,
b) výkonem veterinární péče, pro kterou pojištěný nemá kvalifikaci
ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů,
c) při ověřování nových poznatků použitím dosud nezavedených
metod ve veterinární praxi,
d) přenosem viru HIV, hepatitidou typu A, B,
e) přenosem bakterie salmonela,
f) veterinární péčí, která se projevuje genetickými změnami
organizmu,
g) činností transfúzní stanice a krevní banky (skladu).
3. Statutární auditoři, auditorské společnosti,
daňoví poradci, účetní
3.1. V rozsahu odborné činnosti účetního je i vedení mzdové agendy,
jejímž výsledkem je měsíční zpracování mezd dle předložených
podkladů od zaměstnavatele, výkazů pro Okresní správu sociálního
zabezpečení a zdravotní pojišťovny a provedení roční závěrky, která
spočívá v sestavení evidenčních listů důchodového pojištění,
ročního zúčtování daně ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou.
Zpracování účetnictví a daňové evidence zahrnuje roční závěrky
a na ně přímo navazující povinné výkazy pro instituce a finanční
úřady. Jedná se pouze o sestavení účetních výkazů a daňových
přiznání, které přímo navazují na účetní závěrky.
3.2. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:
a) neplatností pracovní smlouvy připravené účetním,
b) chybným podáním výpovědi připravené účetním,
c) zaúčtováním dokladu s chybně uvedeným věcným obsahem
nebo dokladu neurčitého, dostatečně neoznačeného,
d) daňovým poradenstvím a optimalizací daňové povinnosti
provedených účetním.
4. Pojišťovací zprostředkovatelé
4.1. Pro případ, že pojištěný vykonává zprostředkovatelskou činnost
v pojišťovnictví v takovém postavení, že odpovědnost za škodu
způsobenou touto jeho činností nese podle obecně závazných
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právních předpisů pojišťovna, jejímž jménem a na jejíž účet
pojištěný jedná, vztahuje se pojištění i na odpovědnost pojištěného
za čistou finanční škodu způsobenou této pojišťovně porušením
výhradně zákonné právní povinnosti tvořící obsah závazkového
právního vztahu (např. právního vztahu obchodního zastoupení)
mezi pojištěným a touto pojišťovnou. Předchozí větou tak není
nijak dotčeno ustanovení čl. IV odst. 1. písm. a) těchto VPP OPR
2012.
4.2. V souladu s ustanovením čl. VII odst. 1. VPP OC 2005 se ujednává,
že územní platností pojištění je území Evropského hospodářského
prostoru.
4.3. Pojištění se dále nevztahuje na škodu způsobenou:
a) nesprávně stanovenou pojistnou částkou, v důsledku čehož
pojišťovna uplatnila podpojištění.
5. Dražebníci
5.1. Pojištění se dále nevztahuje na škodu způsobenou:
a) porušením archivační povinnosti.
ČLÁNEK VI
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) bez výslovného předchozího písemného souhlasu pojistitele
neuznat vůči poškozenému dluh, respektive neuznat závazek,
k náhradě škody, za kterou pojištěný v souvislosti se škodnou
událostí odpovídá,
c) 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,
d) pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně sdělit, že poškozený
uplatňuje právo na náhradu škody u příslušného orgánu,
e) 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,
f) pokud mu to pojistitel svým pokynem výslovně uloží, podat
řádně a včas návrh na zrušení rozhodčího nálezu, jímž bylo
rozhodnuto o náhradě škody, za kterou pojištěný v souvislosti se
škodnou událostí odpovídá, soudem.
ČLÁNEK VII
Pojistné plnění
1. Pojistné plnění za jednu pojistnou událost (včetně zvláštního
případu plnění podle článku VIII těchto VPP OPR 2012 nebo
případného dalšího zvláštního případu plnění sjednaného pojistnou
smlouvou) 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.
2. Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých
spoluúčastí, 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.
3. 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. Uhradíli 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.
4. 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.
ČLÁNEK VIII
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 IX
Výklad pojmů
1. Ekologickou újmou se rozumí ekologická újma ve smyslu zákona
č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Finanční škodou se rozumí škoda nastalá v majetkové sféře
poškozeného, jemuž pojištěný za škodu odpovídá, a způsobená
jinak než na zdraví nebo usmrcením nebo na věci jejím poškozením,
zničením nebo pohřešováním.
3. Nefunkční software je software, který z části nebo zcela nesplňuje
požadavky, na základě kterých příp. pro které byl vytvořen.
4. Nemajetková újma je újma způsobená poškozenému pojištěným
neoprávněným zásahem do jeho práva na ochranu osobnosti
ve smyslu ustanovení § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“), v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného
uvedenými v pojistné smlouvě, je-li pojištěný povinen k její úhradě
na základě pravomocného soudního rozhodnutí dle ustanovení § 13
odst. 2 a 3 občanského zákoníku.
5. Objednanou činností se rozumí zejména zpracování, oprava,
úprava, prodej, úschova nebo poskytnutí odborné činnosti.
6. Odbornou činností se rozumí činnost projektantů, architektů,
inženýrů a techniků, lékařů, veterinárních lékařů, lékárníků,
dražebníků, účetních, daňových poradců, auditorů, pojišťovacích
zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí vykonávaná
v rozsahu příslušného podnikatelského oprávnění nebo
v pracovněprávním vztahu definovaná v pojistné smlouvě.
7. 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.
8. Osobou, která je v relevantním vztahu k pojištěnému, se pro účely
pojištění sjednaného podle těchto VPP OPR 2012 rozumí:
a) příbuzný pojištěného v řadě přímé, sourozenec či manžel
pojištěného nebo partner pojištěného ve smyslu zákona
č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
b) společník, akcionář nebo člen pojištěného s podílem (ve smyslu
ustanovení § 61 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů) ve výši 50 % a vyšším;
c) statutární orgán pojištěného nebo člen statutárního orgánu
pojištěného.
9. Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení
podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
10. 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.
11. Postupné znečišťování životního prostředí (škoda vzniklá
postupně) – za škodu vzniklou postupně se považuje:
– škoda nebo její část způsobená bezprostřední příčinou, jež
působila déle než 72 hodin,
– škoda způsobená fyzikálními, chemickými, popřípadě
biologickými vlivy provozu na okolí při jeho běžném
standardním chodu či průběhu, nebo
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– škoda vzniklá v důsledku toho, že pojištěný nebo osoby pro něj
činné porušily povinnost stanovenou ustanovením § 415 zákona
č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (zejména tím, že pojištěný nebo osoby pro něj činné
před vznikem škody nepřijaly potřebná opatření k zamezení
vzniku škody, ačkoliv o nebezpečí jejího vzniku vzhledem
k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měly a mohly,
nebo tím, že po vzniku škody nepřijaly potřebná opatření
k zamezení zvětšování škody již vzniklé).
12. 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.
13. Příčinou škodné události se rozumí chyba v jednání pojištěného
nebo jeho opomenutí při výkonu odborné činnosti nebo jiná právně
relevantní skutečnost.
14. Sériová pojistná událost je více spolu souvisejících pojistných
událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejné příčiny např.
zdroje, události, okolnosti, závady.
15. 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.
16. Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou podle
práva ve svém užívání (nikoliv vlastnictví) a je oprávněný využívat
její užitné vlastnosti.
17. Vadou výrobku se rozumí stav, kdy výrobek z hlediska bezpečnosti
jeho užití nezaručuje vlastnosti, které lze od něj oprávněně
očekávat, zejména s ohledem na:
a) prezentaci výrobku, včetně poskytnutých informací, nebo
b) předpokládaný účel, ke kterému má výrobek sloužit, nebo

c) dobu, kdy byl výrobek uveden na trh.
Výrobek nelze považovat za vadný pouze z toho důvodu, že později
byl uveden na trh dokonalejší výrobek.
18. 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.
19. Závažnou havárií se rozumí závažná havárie ve smyslu zákona
č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky
a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých
zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění
pozdějších předpisů.
20. 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. Za zničení se považuje i takové
poškození, které sice lze odstranit opravou, ale náklady na tuto
opravu by přesáhly částku odpovídající nákladům na znovuzřízení
dané věci.
ČLÁNEK X
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit
dohodou odchylně od VPP OPR 2012, pokud to VPP OPR 2012
výslovně nezakazují.
2. Tyto VPP OPR 2012 nabývají účinnosti dne 1. května 2012.
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