
POJIŠTĚNÍ  
ODPOVĚDNOSTI

PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO?
• pro všechny podnikatelské subjekty

CO JE PŘEDMĚTEM POJIŠTĚNÍ?
Povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:
• způsobenou provozní činností
• způsobenou vadným výrobkem nebo vadnou prací po předání
• vzniklou v souvislosti s poskytovanými službami
• vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem
•  vzniklou v případě soudního sporu o povinnost nahradit

škodu či újmu

JAKÁ NEBEZPEČÍ JSOU POJIŠTĚNA?
• škody vzniklé poškozením či zničením věcí
• újmy na životě a zdraví
• regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenské
• čisté finanční škody
• nemajetkové újmy – ochrana osobnosti
•  škody na cizích věcech (převzatých nebo užívaných)
•  škoda na odložených věcech zaměstnanců, návštěvníků,

učňů a žáků
• škody na životním prostředí

POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELE A PRÁVNICKÝCH OSOB

PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO?
• pro zaměstnance podle zákoníku práce
•  pro příslušníky vybraných bezpečnostních sborů při výkonu služby

CO JE PŘEDMĚTEM POJIŠTĚNÍ?
Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost zaměstnance (pojištěného) 
za škodu, která v důsledku jeho jednání vznikne zaměstnavateli při plnění 
pracovních úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu nebo v přímé 
souvislosti s nimi. Obecná odpovědnost zaměstnance je upravena v § 250 
zákoníku práce. Podle § 257 odst. 2 zákoníku práce může zaměstnavatel 
po zaměstnanci požadovat náhradu škody až do výše 4,5 násobku jeho 
průměrného měsíčního výdělku.

JAKÁ NEBEZPEČÍ JSOU POJIŠTĚNA?
• škody vzniklé poškozením či zničením věcí
•  finanční škody vyplývající ze škody či újmy na životě, zdraví a věci

• čisté finanční škody
• újmy na životě a zdraví

PŘÍKLADY ŠKOD
•  zaměstnanec svou neopatrností poškodí nebo zničí služební mobil,

notebook (škoda na věci)
•  zaměstnanec při řízení referentského vozidla nedá přednost v jízdě

a vozidlo poškodí (škoda na věci)
•  zaměstnavatel si po dobu opravy poškozeného vozidla musí

vypůjčit vozidlo náhradní (následná finanční škoda)

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE VŮČI ZAMĚSTNAVATELI

Pojištění odpovědnosti se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu vzniklou 
jiné osobě při ublížení na zdraví nebo škodu vzniklou jiné osobě poškozením či zničením hmotné věci v souvislosti s oprávněně 
prováděnou činností. 
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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO?
•  pro právnické a fyzické osoby, které se na základě zasílatelské

smlouvy zavazují příkazci, že vlastním jménem a na jeho účet
obstarají vnitrostátní nebo mezinárodní přepravu

CO JE PŘEDMĚTEM POJIŠTĚNÍ?
Povinnost zasílatele nahradit příkazci škody vzniklé v souvislosti 
s obstaráním přepravy.

JAKÁ NEBEZPEČÍ JSOU POJIŠTĚNA?
• škody na přepravovaných věcech
• finanční škody
• zachraňovací náklady a náklady na řízení o náhradě škody

PŘÍKLADY ŠKOD Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZASÍLATELE
• škody v důsledku poskytnutí chybných informací dopravci
• škody vzniklé chybným obstaráním přepravy
• škody v důsledku nesprávných údajů v přepravních dokladech
• škody vzniklé při skladování, paletizaci, balení či signování zboží

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZASÍLATELE

PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO?
•  profesím, pro jejichž výkon je třeba mít speciální vzdělání,

oprávnění, zkušenosti
•  profesím, kdy povinnost nahradit škodu či újmu je spojená

s duševní činností

Jedná se o lékaře, advokáty, notáře, tlumočníky, soudní znalce, 
daňové poradce, účetní, auditory, pojišťovací zprostředkovatele, 
samostatné likvidátory pojistných událostí, architekty, projektanty, 

patentové zástupce, IT společnosti, cestovní kanceláře, pracovní 
agentury a další.

CO JE PŘEDMĚTEM POJIŠTĚNÍ?
Povinnost sjednat toto pojištění je u mnoha profesí stanovena 
zákonem.  Pojištění pokrývá povinnost pojištěného nahradit škodu 
či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jak při provozu 
kanceláře či ordinace, tak v souvislosti s výkonem jeho profesní 
činnosti: na zdraví, na věci nebo finanční.

PROFESNÍ ODPOVĚDNOST

PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO?
•  pro členy orgánů společnosti (člen představenstva, statutární

ředitel, člen dozorčí rady, jednatel, prokurista apod.), včetně
dceřiných společností

•  pro zaměstnance společnosti ve vedoucích a kontrolních funkcích
•  pro vlivné osoby dle § 71 zákona o obchodních korporacích

CO JE PŘEDMĚTEM POJIŠTĚNÍ?
Finanční škody, které způsobí člen orgánu či manažer společnosti při 
výkonu své funkce ve společnosti, a to v důsledku porušení povinnosti, 
nedbalostí, omylem, uvedením nesprávných údajů, opomenutím, 
špatným rozhodnutím apod.

JAKÁ RIZIKA JSOU POJIŠTĚNA?
•  újma způsobená jinému – zákazníkovi, dodavateli, věřiteli
•  újma způsobená samotné společnosti
•  újma způsobená majoritnímu akcionáři (vlastníkovi)
•  náklady právního zastupování
•  pokuty, penále

PŘÍKLADY ČINNOSTÍ, PŘI NICHŽ VZNIKAJÍ ŠKODY
•  uzavírání smluv a jednání za společnost
•  odběratelsko-dodavatelské vztahy
•  investiční rozhodování
•  úkony v bankovním styku a obchodním styku
•  neplatné ukončení pracovního poměru
•  změny struktury společnosti

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI – D&O

PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO?
•  pro právnické a fyzické osoby, které pro cizí potřeby provozují

silniční nákladní přepravu

CO JE PŘEDMĚTEM POJIŠTĚNÍ?
Povinnost silničního dopravce nahradit škody na přepravovaném 
nákladu, které vznikly při vnitrostátní nebo mezinárodní dopravě. 

JAKÁ NEBEZPEČÍ JSOU POJIŠTĚNA?
• škody na přepravovaném nákladu
• zachraňovací náklady, náklady soudního řízení
• nakládka nebo vykládka
• odcizení, ztráta přepravovaného zboží
• škody na výbušninách a třaskavinách
• kabotáž na území států EU

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI SILNIČNÍHO DOPRAVCE
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