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ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ 
NÁKLADŮ NA VETERINÁRNÍ LÉČBU PSA (ZPPLVP 1/07)

Článek 1

1.	 Pro	soukromé	pojištění	nákladů	na	veterinární	léčbu	psa,	
které	sjednává	Česká	podnikatelská	pojišťovna,	a.s.,	Vien-
na	Insurance	Group	(dále	jen	„pojistitel“),	platí	příslušná	
ustanovení	občanského	zákoníku,	zákona	č.37/2004	Sb.,	
o	pojistné	smlouvě	v	platném	znění,	 zákona	č.166/1999	
Sb.,	o	veterinární	péči	v	platném	znění,	Všeobecné	pojist-
né	podmínky	pro	pojištění	majetku		VPPM	1/07	(dále	jen	
„VPP“),	tyto	Zvláštní	pojistné	podmínky	(dále	jen	„ZPP“)	
a	ujednání	s	osobou,	která	s	pojistitelem	uzavřela	pojist-
nou	smlouvu	(dále	jen	„pojistník“).

2.	 Pojištění	 nákladů	 na	 veterinární	 léčbu	 psa	 je	 pojištěním	
škodovým.		

Článek 2
Druhy pojištění

	 Pojistitel	 v	 rámci	 pojištění	 nákladů	 na	 veterinární	 léčbu	
psa	sjednává	pojištění	nutně,	neodkladně	a	účelně	vyna-
ložených	nákladů	na	:

	 a.	 veterinární	výkony,
	 b.	 použitý	materiál,
	 c.	 nutnou	hospitalizaci,
	 d.	 předepsanou	medikaci	(s	výjimkou	homeopatických
	 	 přípravků	a	léčiv).

Článek 3
Pojištěný, škodná a pojistná událost

1.	 Pojištěný	 je	 osoba,	 na	 jejíž	 nutně,	 účelně	 a	 neodkladně	
vynaložené	náklady	na	veterinární	 léčbu	psa	se	pojištění	
vztahuje.

2.	 Za	pojistnou	událost	se	považuje	škodná	událost	vyvolaná	
náhlou	 a	 neočekávanou	 změnou	 zdravotního	 stavu	 psa	
v	 důsledku	 náhlého	 onemocnění	 nebo	 následkem	úrazu	
vyžadující	poskytnutí	nutné	a	neodkladné	zdravotní	péče	
v	odborném	veterinárním	zařízení	k	tomu	určeném,	s	níž	
je	podle	těchto	ZPP	spojena	povinnost	pojistitele	poskyt-
nout	pojistné	plnění.

3.	 Pokud	má	pojištěný	proti	 jinému	právo	na	náhradu	ško-
dy	způsobené	pojistnou	událostí,	přechází	jeho	právo	na	
pojistitele	až	do	výše	poskytnutého	plnění.	Na	pojistitele	
nepřecházejí	nároky	pojištěného	vůči	osobám,	které	s	ním	
žijí	 ve	 společné	 domácnosti	 nebo	 které	 jsou	 na	 něho	
odkázány	svou	výživou.

4.	 Pojištěný	 je	povinen	učinit	opatření,	 aby	nedošlo	k	pro-
mlčení	nebo	zániku	práva	na	náhradu	škody,	které	podle	
zákona	přechází	na	pojistitele.

5.	 Pojištěný	 je	 povinen	 bez	 zbytečného	 odkladu	 oznámit	
pojistiteli,	že	nastala	škodná	událost,	dát	pravdivé	vysvět-
lení	 o	 jejím	 vzniku	 a	 rozsahu	 jejích	 následků,	 předložit	
potřebné	doklady,	které	si	pojistitel	vyžádá	a	umožnit	mu	
provedení	šetření	o	příčinách	vzniku	škody	včetně	ohledá-
ní	pojištěné	věci.

6.	 Pojištěný	 je	 povinen	 oznámit	 neprodleně	 příslušné-
mu	 policejnímu	 orgánu	 škodnou	 událost,	 jež	 vznikla	 za	
okolností	 vzbuzujících	 podezření	 z	 trestného	 činu	 nebo	
pokusu	o	něj,	jestliže	škoda	přesahuje	5000	Kč.	V	případě	
nesplnění	 tohoto	ustanovení	 je	pojistitel	oprávněn	snížit	
pojistné	plnění.	

7.	 Pojištěný	 je	 povinen	 učinit	 opatření,	 aby	 škoda	 vzniklá	
škodnou	událostí	nebo	v	souvislosti	s	ní	byla	co	nejmenší. 

8.	 Pojistné	 plnění	 je	 vypláceno	 na	 základě	 předložených	
dokladů	 vystavených	 odborným	 veterinárním	 zařízením,	
které	 úkony	 provedlo.	 Tím	 se	 rozumí	 originály	 dokla-
dů	 o	 zaplacení	 veterinární	 péče	 s	 výpisem	provedených	
zákroků	a	dokladů	za	úhradu	předepsané	medikace.	

9.	 Pokud	porušení	povinností	uvedených	v	odst.	4.-8.	tohoto	
článku	mělo	 podstatný	 vliv	 na	 rozsah	 následků	 pojistné	
události,	je	pojistitel	oprávněn	plnění	přiměřeně	snížit.

Článek 4
Oprávněná osoba

Oprávněnou	 osobou,	 tj.	 osobou,	 které	 v	 důsledku	 pojistné	
události	vznikne	právo	na	pojistné	plnění,	pokud	není	v	pojist-
né	smlouvě	uvedeno	jinak,	se	rozumí	chovatel.

T.č. ZPPLVP 1/07

Článek 5
Předmět pojištění 

1.	 Předmětem	 pojištění	 jsou	 nutné,	 účelně	 a	 neodkladně	
vynaložené	náklady	na	veterinární	léčbu	psa,	vzniklé	v	pří-
činné	souvislosti	s		akutní	nemocí	nebo	úrazem	chovaného	
psa.		

2.	 Pojistit	lze	pouze	psa	registrovaného	u	příslušného	orgá-
nu	státní	nebo	obecní	správy	(evidenční	známka).

3.	 Pojistit	lze	pouze	jednotlivého	psa	nezaměnitelně	zjištěné-
ho,	uvedeného	v	pojistné	smlouvě.	

4.	 Pojistitel	 může	 vyžadovat	 vypracování	 předepsaného	
dotazníku,	potvrzeného	veterinárním	lékařem,	který	bude	
nedílnou	součástí	pojistné	smlouvy.	

5.	 Pojistit	lze	psa,	který	v	okamžiku	sjednání	pojištění	dovršil	
6	měsíců	věku	a	nepřekročil	8.	rok	věku.	

Článek 6
Čekací doba

1. Pojištění	se	sjednává	s	čekací	dobou	v	délce	trvání	3	(tří)	
kalendářních	dnů	na	náklady	vzniklé	v	příčinné	souvislosti	
s	úrazem	chovaného	psa	a	30	(třicet)	kalendářních	dnů	na	
náklady	vzniklé	v	příčinné	souvislosti	s	akutní	nemocí	psa. 

2.	 Běh	 čekací	 doby	 začíná	 dnem	 sjednaným	 v	 pojistné	
smlouvě	jako	počátek	pojištění.	

    
                 Článek 7 

Limit pojistného plnění  a spoluúčast
1.	 Není-li	 v	 pojistné	 smlouvě	 ujednáno	 jinak,	 pojištění	 se	

sjednává	s	limitem	pojistného	plnění	v	částce	30	000	Kč	
pro	 jednu	a	všechny	pojistné	události,	nastalé	v	 jednom	
pojistném	roce.	

2.	 Dojde-li	 	v	souladu	s	ustanovením	čl.	4,	odst.	11	VPPM	
1/07	v	průběhu	pojistného	roku	ke	snížení	nebo	vyčerpání	
sjednané	 pojistné	 částky	 z	 důvodu	 poskytnutého	 pojist-
ného	 plnění	 jednou	 nebo	 všemi	 pojistnými	 událostmi,	
je	 možné	 pro	 zbytek	 pojistného	 roku	 obnovit	 pojistnou	
částku	 do	 původní	 výše	 doplacením	 základního	 ročního	
pojistného	zvýšeného	o	přirážku	50%.

3.	 Pojištění	se	sjednává	se	spoluúčastí	pojištěného	na	každé	
pojistné	 události	 částkou	 2	 000	Kč,	 nebylo-li	 v	 pojistné	
smlouvě	ujednáno	jinak.		

Článek 8 
Místo pojištění

Nebylo-li	v	pojistné	smlouvě	ujednáno	jinak,	místem	pojištění	
se	rozumí	území	České	republiky.	

Článek 9
Práva a povinnosti pojištěného a pojistitele

Po	celou	dobu	trvání	pojištění	je	pojištěný	povinen:
a.	 chovat	 psy	 způsobem,	 v	 prostředí	 a	 podmínkách,	 které	

vyžadují	 jejich	 biologické	 potřeby,	 fyziologické	 funkce	
a	zdravotní	stav	a	předcházet	poškození	jejich	zdraví,

b.	 sledovat	jejich	zdravotní	stav,	v	odůvodněných	případech	
jim	včas	poskytnout	první	pomoc	a	požádat	o	odbornou	
veterinární	pomoc,

c.	 bránit	vzniku	a	šíření	nákaz	a	 jiných	onemocnění	a	plnit	
povinnosti	 stanovené	 zákonem	 nebo	 na	 jeho	 základě	
k	zdolávání	těchto	nákaz	nebo	jiných	onemocnění	,

d.	 poskytnout	nezbytnou	součinnost	a	pomoc	k	 tomu,	aby	
mohlo	být	řádně	provedeno	nařízené	vyšetření	psa,	odběr	
vzorků,	ochranné	očkování	nebo	jiný	odborný	veterinární	
úkon,	

e.	 podávat	psům	léčivé	přípravky,	 jejichž	výdej	 je	vázán	na	
předpis	veterinárního	lékaře,	jen	se	souhlasem	veterinár-
ního	lékaře	a	podle	jeho	pokynů,

f.	 zajistit,	 aby	 byli	 psi	 vždy	 jednou	 za	 rok	 očkováni	 proti	
vzteklině,	psince	a	parvoviróze,	uchovávat	doklad	o	tomto	
očkování	po	dobu	nejméně	1	roku	a	na	požádání	jej	před-
ložit	orgánům	vykonávajícím	státní	veterinární	dozor	nebo	
pojistiteli.

g.	 Pojistitel	má	právo	v		souvislosti	s	dosaženým	škodným	
průběhem,	 věkem	 nebo	 zhoršeným	 zdravotním	 stavem	
pojištěného	psa,	upravit	nově	výši	běžného	pojistného	na	
další	pojistné	období.	Pojistitel	je	povinen	nově	stanove-
nou	výši	pojistného	sdělit	pojistníkovi	nejpozději	ve	lhůtě	
2	měsíců	před	splatností	 pojistného	 za	pojistné	období,	

ve	kterém	se	má	výše	pojistného	změnit.	V	ostatních	pří-
padech	 nelze	 bez	 dohody	 s	 pojistníkem	 výši	 pojistného	
měnit,	není-li	dohodnuto	jinak.

h.	 Pokud	pojistník	se	změnou	výše	pojistného	podle	písm.	
g.	tohoto	článku		nesouhlasí,	musí	svůj	nesouhlas	uplatnit	
do	1	měsíce	ode	dne,	kdy	se	o	navrhované	změně	výše	
pojistného	dozvěděl;	v	tomto	případě	pak	soukromé	pojiš-
tění	 zanikne	uplynutím	pojistného	období,	 na	 které	bylo	
pojistné	 zaplaceno,	 nebylo-li	 dohodnuto	 jinak.	 Pojistitel	
je	 povinen	 ve	 sdělení	 o	 nově	 stanovené	 výši	 pojistného	
pojistníka	na	tento	následek	upozornit.

i.	 V	 souvislosti	 s	 likvidací	 škodné	 události	 má	 pojistitel	
právo	přezkoumávat	nezávislou	osobou	všechny	doklady	
odborného	veterinárního	zařízení	předložené	pojištěným.			

                 Článek 10 
Speciální výluky z pojištění

1.	 Pojištění	se	nevztahuje	na	náklady	na	veterinární	léčbu:	
	 a.	 způsobené	 následkem	 válečných	 událostí	 všeho	 druhu,	

nepokojů,	 povstání,	 stávky	 nebo	 zásahem	 státní	 nebo	
úřední	mocí;

	 b.	 způsobené	při	 vnitřních	nepokojích,	 revolucích,	pučem,	
státním	převratem	nebo	jiným	násilným	jednáním;

	 c.	 vzniklé	při	použití	psa	k	vojenským	nebo	obdobným	úče-
lům;

	 d.	 vzniklé	 působením	 jaderné	 energie,	 radiace,	 emanace,	
exhalací	a	emisí;	

	 e.	 způsobené	teroristickými	činy;
	 f.	 vzniklé	 při	 závodech	 a	 soutěžích	 všeho	 druhu,	 včetně	

přípravy	na	ně,	nebylo-li	v	pojistné	smlouvě	dohodnuto	
jinak,

	 g.	 vynaloženou	 v	 důsledku	 příčiny,	 ke	 které	 došlo	 před	
počátkem	pojištění,

	 h.	 vynaloženou	v	souvislosti	s	léčením	dědičných	nebo	vro-
zených	vad.

2.	 Pojištěny	 dále	 nejsou	 náklady	 související	 se	 smrtí	 nebo	
utracením.

3.	 Pojištění	se	nevztahuje	na	veterinární	úkony	a	zákroky	pre-
ventivního	charakteru	např.	preventivní	veterinární	prohlíd-
ky,	očkování,	čipování	a	tetování.		

4.	 Pojištěny	nejsou	náklady	 související	 s	 porodem	a	 zmetá-
ním,	kosmetickými	zákroky	a	vadami	neohrožujícími	život.	

5.	 Pojištění	se	nevztahuje	na	škodné	události	v	důsledku	poru-
šení	předpisů	o	veterinární	péči	nebo	v	důsledku	zákroku,	
který	provedla	osoba	bez	oprávnění	k	výkonu	veterinárně	
léčebné	nebo	léčebně	preventivní	činnosti.  

                     Článek 11 
Výklad pojmů

1. Chovatelem	se	pro	účely	tohoto	pojištění	rozumí	každý,	
kdo	psa	nebo	psy	vlastní	nebo	drží,	anebo	je	pověřen	se	
o	ně	starat,	ať	již	za	úplatu	nebo	bezúplatně,	a	to	i	na	pře-
chodnou	dobu.

2.	 Čekací dobou	se	rozumí	doba,	po	kterou	nevzniká	pojisti-
teli	povinnost	poskytnout	pojistné	plnění	z	událostí,	které	
by	jinak	byly	pojistnými	událostmi.

3.	 Psem	 se	 pro	 účely	 tohoto	 pojištění	 rozumí	 pes	 domácí	
(Canis	familiaris).		

4.	 Medikací	je	léčení	nemocí	a	poruch	podáváním	léků.
5. Úrazem	 se	 rozumí	 neúmyslné,	 náhlé	 a	 neočekávané	

působení	zevních	sil	nebo	vlastní	 tělesné	síly	nebo	neú-
myslné,	neočekávané	a	nepřerušené	působení	 vysokých	
nebo	nízkých	zevních	teplot,	plynů,	par,	záření,	elektrické-
ho	proudu	a	 jedů	(s	výjimkou	jedů	mikrobiálních	a	 látek	
imunotoxických),	které	způsobilo	tělesné	poškození	nebo	
smrt.

6.	 Nemoc	 je	patologický	stav	těla	nebo	mysli,	který	je	pro-
jevem	změny	funkcí	buněk	a	v	důsledku	i	morfologickým	
poškozením	těchto	buněk,	tkání	a	orgánů.

7.	 Infekční nemoc	je	příznakové	i	bezpříznakové	onemocně-
ní	 vyvolané	původcem	 infekce	nebo	 jeho	 toxinem,	které	
vzniká	 v	 důsledku	 přenosu	 tohoto	 původce	 nebo	 jeho	
toxinu	 z	 nakažené	 fyzické	 osoby,	 zvířete	 nebo	 neživého	
substrátu	na	vnímavého	psa.	

Článek 12 
Závěrečné ustanovení

Tyto	ZPP	nabývají	účinnosti	dne	1.	9.	2007.


