SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
pojištění členů orgánů soukromých společností
pro případ odpovědnosti za škodu
ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.
2.
3.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů soukromých společností je upraveno
příslušnými ustanoveními Všeobecných pojistných podmínek HVP, a.s., obecná část pro škodové
pojištění, těmito smluvními ujednáními a ustanoveními pojistné smlouvy.
Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů soukromých společností sjednané dle těchto
smluvních ujednání je pojištěním škodovým.
ČLÁNEK 2
POJISTNÉ NEBEZPEČÍ A ROZSAH POJIŠTĚNÍ

1.1. Pojištění se sjednává pro případ povinnosti statutárních orgánů společnosti nebo jejich členů k náhradě
újmy způsobené v souvislosti s výkonem jejich funkce, včetně souvisejících nákladů blíže definovaných
v těchto smluvních ujednáních.
1.2. Pojištění se vztahuje na zákonné ručení pojištěných osob za závazky společnosti ve smyslu § 159 odst. 3
občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a ve smyslu § 68 zákona o obchodních korporacích (zákon č.
90/2012 Sb.).
1.3. Právo na plnění vznikne, uplatnil-li je pojištěný vůči pojistiteli v době trvání pojištění (nejdéle do 12
měsíců od zániku tohoto pojištění) a došlo-li k porušení jeho povinnosti v době trvání tohoto pojištění.
1.4. Pojištění se vztahuje i na povinnost dědice, zákonného zástupce, právního nástupce a manžela nahradit
škodu, a to vše za předpokladu, že z pojištění sjednaného podle těchto smluvních ujednání, by pojišťovna
poskytla pojistné plnění, pokud by bylo právo poškozeného na náhradu škody uplatněno vůči pojištěnému.
ČLÁNEK 3
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
1. Pojištění se nevztahuje na nároky uplatněné vůči pojištěnému, nesplnil-li následující informační povinnost.
Pojistník a pojištěný jsou povinni písemně oznámit pojistiteli bezprostředně před uzavřením pojistné
smlouvy všechny okolnosti, které by mohly mít vliv na vznik povinnosti pojistitele plnit podle těchto
pojistných podmínek, zejména:
-

všechny proti pojištěnému již uplatněné nároky na náhradu škody,

-

všechna porušení povinností, která mohou vést k uplatnění nároku na náhradu škody proti
pojištěnému, která jsou pojistníku nebo pojištěnému známy nebo vzhledem k okolnostem a svým
osobním poměrům, funkci atp. vědět měl nebo mohl,

-

záměry jiných fyzických či právnických osob, o nichž je jim známo, že mají směřovat k uplatnění
nároku proti pojistníkovi nebo pojištěnému.

2. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost:
2.1.

za škodu způsobenou trestným činem, úmyslným jednáním za účelem dosažení neoprávněného
majetkového prospěchu nebo následkem nečestného jednání nebo svévolného konání pojištěného a
za škodu převzatou nad rámec stanovený právními předpisy nebo smlouvou, jakož i na nároky
vznesené za účelem dosažení jakékoliv neoprávněné výhody z titulu tohoto pojištění,

2.2. vyplývající z vlastnictví, pořízení, provozování nebo užití motorového vozidla, drážního vozidla,
jakéhokoliv motorového i nemotorového plavidla, motorového i nemotorového letadla a
jakéhokoliv jiného prostředku určeného k létání, včetně padáku, rogalového křídla a paraglidingu a
za škodu, za kterou pojištěný odpovídá jako dopravce,
2.3.
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2.3.1.

na věcech (včetně zvířat),
2.3.1.1. které pojistník dodal jinému, pokud ke škodě došlo proto, že dodané věci byly
vadné jakosti,
2.3.1.2. na kterých pojistník prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo
proto, že tato činnost byla vadně provedena,

2.3.2. sesedáním či sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování,
2.3.3. z nároků uplatněných před zahraničním soudem včetně výkonu rozhodnutí tohoto soudu v
České republice a za pojistnou událost, která nastala mimo území České republiky,
2.3.4. z uplatnění nároku vůči pojištěnému kteroukoliv jinou osobou, pojištěnou toutéž pojistnou
smlouvou,
2.3.5. z porušení povinností, jichž se pojištěný dopustil v postavení člena statutárního či
dozorčího orgánu anebo ve vedoucí funkci v jiné právnické osobě než je pojistník,
2.3.6. z finančního investování (obchod s cennými papíry, nemovitostmi apod.), včetně
obchodování s cennými papíry vydanými společností (pojistníkem),
2.3.7. ze schodku na finančních hodnotách (fondy, správa penzijních příspěvků a pod.), jejichž
správou byl pojištěný pověřen,
2.3.8. z prodlení se splněním smluvní povinnosti,
2.3.9. přímo nebo nepřímo z pokut, penále a jiných obdobných peněžitých sankcí uložených
v souladu s právními předpisy a z daňových povinností a dále z událostí, které se považují
ze nepojistitelné podle právního řádu, kterým se řídí tato smluvní ujednání,
2.4.

za škodu způsobenou nebo vzniklou následkem nebo v souvislosti:
2.4.1. s prokazatelnou nebo údajnou urážkou nebo pomluvou nebo z nich přímo či nepřímo
vyplývající, narušení soukromí, nezákonného vstupu, vypuzení, neoprávněného uvěznění,
duševního trýznění, emocionálního utrpení,
2.4.2. s porušením autorských, patentových popřípadě jiných nehmotných práv,
2.4.3. s nesjednáním nebo neudržováním přiměřené pojistné ochrany pojistníka (podpojištěním),
2.4.4. s obrannými opatřeními proti pokusům o převzetí řízení společnosti, s výjimkou případů,
kdy pojištění postupovali podle písemného doporučení nezávislé odborné (právní,
auditorské) společnosti nebo banky,
2.4.5. s jinou škodní událostí, pokud vznikla přímo nebo nepřímo ze stejné příčiny, události,
okolnosti či jiného nebezpečí a jež byla poprvé uplatněna vůči pojištěnému před počátkem
pojistné smlouvy,
2.4.6. s vykonáváním profesních služeb jedním či více pojištěnými nebo pojistníkem pro jiné za
úplatu, nebo s jakýmkoliv úkonem, pochybením či opomenutím s tím spojeným.

3. Pojistitel není povinen plnit za škodu:
3.1.

způsobenou porušením povinností z pracovněprávních vztahů pojištěného k pojistníkovi,

3.2.

vzniklou následkem nebo v souvislosti se získáním zisku nebo výhody nebo přijetím odměn, na
které nemá pojištěný právní nárok,

3.3.

uplatněnou pojištěným nebo pojistníkem jménem a ve prospěch osoby, která má majetkovou účast
u pojistníka,

3.4.

vzniklou v důsledku porušení zákazu konkurence pojištěným,

3.5.

způsobenou porušením stanov, nebo jiného zakladatelského dokumentu,

3.6.

vzniklou mateřské, dceřiné nebo ovládané či ovládající společnosti.

4. Pojištění se nevztahuje na případy, kdy pojistník byl povinen nahradit škodu způsobenou manželovi
pojištěného, příbuzným pojištěného v řadě přímé nebo osobám, které žijí s pojištěným ve společné
domácnosti.
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5. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou podnikatelskému subjektu, ve kterém má
pojistník a pojištěný, jeho manžel, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která žije s pojištěným ve společné
domácnosti, majetkovou účast.
ČLÁNEK 4
LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ
1. Pro všechny členy statutárních orgánů pojistníka uvedeného v pojistné smlouvě se sjednává jedna celková
pojistná částka (limit plnění), sublimit pojistného plnění a jedna spoluúčast pro oba limity.
2. Pokud z pojistné události je současně uplatněn nárok více poškozených a úhrn plnění pojistnou částku
přesahuje, odškodní pojistitel nároky poškozených poměrně podle velikosti škody, která jim touto
pojistnou událostí vznikla.
3. Plnění vyplacené ze všech pojistných událostí týkajících se osob pojištěných pojistnou smlouvou (včetně
plnění podle článku 5 těchto smluvních ujednáních), jež nastaly v průběhu jednoho pojistného období,
nesmí přesáhnout pojistnou částku nebo sublimit sjednaný touto smlouvou.
4. Pojištění se podílejí na plnění z každé pojistné události spoluúčastí ve výši uvedené v pojistné smlouvě jen
jednou, bez ohledu na počet odpovědných pojištěných. Na plnění ze sériových pojistných událostí se
všichni pojištění podílejí spoluúčastí, bez ohledu na počet událostí v sérii, jen jednou. Uplatnilo-li nárok na
plnění z jedné pojistné události více poškozených, odečítá se spoluúčast pouze jednou a spoluúčast se mezi
poškozené rovnoměrně rozdělí.
ČLÁNEK 5
NÁKLADY NA OBRANU, NÁKLADY PRÁVNÍ OCHRANY, NÁKLADY NA ŠETŘENÍ A NÁKLADY NA
OČIŠTĚNÍ JMÉNA
Pojistitel nahradí náklady na obranu, náklady právního zastoupení, náklady na šetření a na očištění jména, a to do
výše sublimitu pojistného plnění následovně:

Sjednaná pojistná částka

Sublimit pojistného plnění na pojistná
nebezpečí uvedená ve znění tohoto článku
tj: náklady právního zastoupení, náklady na
šetření a na očištění jména

500.000 Kč

100.000 Kč

1.000.000 Kč

200.000 Kč

2.000.000 Kč

300.000 Kč

3.000.000 Kč

400.000 Kč

5.000.000 Kč

500.000 Kč

10.000.000 Kč

500.000 Kč
ČLÁNEK 6
ZÁNIK POJIŠTĚNÍ

Vedle důvodů uvedených v právních předpisech a všeobecných pojistných podmínkách – obecná část pro škodové
pojištění, toto pojištění zaniká písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka bez uvedení důvodů s třicetidenní
výpovědní lhůtou. Její běh počíná doručením výpovědi druhé smluvní straně.
ČLÁNEK 7
VÝKLAD POJMU
Pojistník je soukromá společnost, ve které pojištěná osoba je členem statutárního, dozorujícího nebo kontrolního
orgánu (člen představenstva, dozorčí rady, správní rady, kontrolní komise, jednatel, komplementář nebo fyzická
osoba v obdobném postavení a působnosti podle příslušného právního řádu).
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Soukromá společnost znamená právnickou osobu uvedenou v pojistné smlouvě (veřejná obchodní společnost a
komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost, družstvo, spolek, sdružení, SVJ).
Porušením povinností se rozumí překročení pravomocí, nedbalost, chyba, nesprávné prohlášení, nekonání,
porušení mandátu nebo jiný čin nebo prohlášení pojištěného za podmínky, že k takovému činu nebo prohlášení
došlo při výkonu jeho funkce jako člena představenstva a dozorčí rady.
Škodou se pro účely této smlouvy rozumí majetková újma, kterou je možno vyjádřit v penězích a která nevznikla v
důsledku úrazu nebo spojenou s úrazem, nemocí nebo smrtí, ani v souvislosti s poškozením, zničením nebo
pohřešováním věci.
Náklady na obranu a náklady na právní ochranu se rozumí nutné a ekonomicky odůvodněné poplatky, náklady
a výdaje vynaložené pojištěným nebo jeho jménem s předchozím písemným souhlasem pojistitele, který nesmí být
bezdůvodně odepřen:
a) v souvislosti s přípravou a účastí na šetření práva na náhradu,
b) v průběhu šeření práva na náhradu, obhajoby a vypořádání jakéhokoliv práva na náhradu.
Náklady na právní ochranu nezahrnují mzdy, platy nebo jiné odměny pojištěných nebo zaměstnanců
společnosti.
Náklady na právní ochranu dále nezahrnují jakékoli poplatky, náklady nebo výdaje vynaložené předtím, než se
předmětná věc stala právem na náhradu krytým pojistnou smlouvou.
Náklady na šetření jsou nutné a ekonomicky odůvodněné poplatky, náklady a výdaje vynaložené po předchozím
písemném souhlasu pojistitele, který nesmí být bezdůvodně odepřen, vynaložené v souvislosti s jakýmkoliv
šetřením. Náklady na šetření nezahrnují mzdy, platy nebo jiné náhrady pojištěného.
Náklady na očištění jména se rozumí přiměřené a ekonomicky odůvodněné náklady na konzultanty pro styk
s veřejností, které pojištěný na základě předchozího písemného souhlasu pojistitele vynaloží na zmírnění újmy na
své pověsti, ke které došlo v důsledku vzneseného práva na náhradu krytého pojistnou smlouvou a která byla
prokazatelně zjištěna ze zpráv médií a z jiných veřejně dostupných údajů. Náklady nezahrnují odměnu a jiné
osobní náklady pojištěné osoby nebo soukromé společnosti.
ČLÁNEK 9
ČÍSELNÍK ODPOVĚDNOSTNÍCH TITULŮ (PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ)
ODPOVĚDNOSTNÍ TITUL
Odpovědnost členů orgánů soukromých společností

KÓD PŘEDMĚTU
POJ.
4628

ČLÁNEK 10
ÚČINNOST POJIŠTĚNÍ
Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2014.
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