
Jelikož odpovědnost není možné smluvně omezit anebo se jí zprostit, představuje tak D&O pojištění jedinou 

opravdu účinnou ochranu před následky vzneseného obvinění. Je přímou ochranou pro manažery a současně 

nepřímou ochranou pro společnost.

Pojištění odpovědnosti 
statutárních a dozorčích 
orgánů společnosti — D&O

Odpovědnost statutárních a dozorčích orgánů 
společnosti je jedním z nejpřísnějších druhů 
odpovědnosti. Členové statutárních a dozorčích 
orgánů jsou z právního hlediska vystaveni daleko větší 
odpovědnosti, než jaké by byli vystaveni na základě 
pracovněprávní legislativy. Jejich osobní odpovědnost 
za výkon jejich funkcí je téměř neomezená. 



Pro koho je D&O pojištění určeno

Proč si D&O pojištění sjednat  
Odpovědnost managementu společnosti je 
•	 neomezená	(ručí	celým	svým	majetkem	a	budoucími	příjmy)

•	 objektivní	(odpovědnost	za	výsledek,	bez	ohledu	na	zavinění)	

•	 solidární	(členové	managementu	ručí	za	rozhodnutí	všichni	společně	a	nerozdílně)	

Jednou z povinností člena statutárního orgánu je jednat s péčí řádného hospodáře. Jelikož toto není v zákoně blíže 

specifikováno, je zde téměř neomezený prostor pro možný vznik škody, jako je jakékoliv porušení povinnosti, zneužití 

důvěry při správě majetku, nedbalost, omyl, opomenutí atd. Finanční dopady takového jednání pak mohou být 

značné. Důkazní břemeno v případě vzneseného obvinění navíc leží na členech orgánu společnosti.

Na co se D&O pojištění vztahuje

Příklady škod

 

Členové orgánu společnosti nesou odpovědnost vůči

Legislativa  Odpovědnost za škody členů statutárních orgánů je upravena zejména Obchodním zákoníkem 

a dalšími právními předpisy: zákonem o	úpadku	a	způsobech	jeho	řešení	(insolvenční	zákon), zákoníkem práce, 

daňovou legislativou, korporačními dokumenty a dalšími právními předpisy.
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•	 členy	představenstva,	jednatele

•	 dozorčí	radu,	fakultativní	orgány

•	 manažery	s	rozšířenou	odpovědností

•	 prokuristy

•	 společnosti

•	 akcionářům	u	akciové	společnosti	a	společníkům	 

u společnosti s ručením omezeným

•	 věřitelům

•	 zaměstnancům

•	 státu

•	 ostatním	třetím	osobám

•	 náklady	na	úhradu	oprávněného	nároku	finanční	škody

•	 náklady	právního	zastupování

•	 náklady	na	šetření

•	 náklady	na	očištění	dobrého	jména

•	 retroaktivní	krytí	pro	porušení	povinností	před	

počátkem pojištění

•	 rozšíření	krytí	o	dodatečné	období	

•	 rozšíření	krytí	o	dceřiné	společnosti

•	 rozšíření	krytí	o	výkon	funkce	člena	orgánu	 

ve společnostech, ve kterých má společnost minoritní 

majetkový podíl

Oblasti možného vzniku škod jsou především
•	 uzavírání	smluv	a	jednání	za	společnost

•	 odběratelsko-dodavatelské	vztahy

•	 investiční	rozhodnutí

•	 úkony	v	bankovním	styku

•	 úkony	v	obchodním	styku

•	 majetkové	úkony

•	 nesvolání	valné	hromady

•	 změny	základního	kapitálu

•	 neplatné	ukončení	pracovního	poměru

•	 změny	struktury	společnosti

•	 vedení	účetnictví


