
Pojištění  
environmentálních rizik
V dnešní době je pravděpodobnost ekologického průmyslového 
znečištění podstatně vyšší než v  minulosti a zasahuje stále více 
průmyslových odvětví i oblast služeb. Finančním ztrátám v důsledku 
ekologických škod lze předejít kvalitním pojištěním. Pojištění 
environmentálních rizik je nedílnou součástí risk managementu 
každé společnosti, která si uvědomuje míru rizika finančních dopadů 
a zhoršené reputace v případě ekologické škody.

Komu je pojištění environmentálních rizik určeno 
Pojištění je určeno zejména pro:

•	 všechny společnosti, které zpracovávají nebo 
skladují nebezpečné chemické látky

•	 petrochemické společnosti
•	 zpracovatele odpadů a provozovatele skládek  

(města, kraje atd.)
•	 zemědělské společnosti

•	 vodohospodářské společnosti
•	 dopravce nebezpečných chemických látek
•	 dodavatele energií
•	 dodavatele sanačních prací
•	 investory do pozemků a nemovitostí
•	 environmentální konzultanty



Proč si pojištění environmentálních rizik sjednat  
Je mnoho činností, při nichž se používají zdánlivě neškodné materiály, které ale mají velký potenciál 
způsobit ekologickou škodu. Pojištění odpovědnosti za ekologické škody není omezený produkt 
pouze pro těžební společnosti nebo chemické továrny, ale je určen širokému spektru společností, 
které svou činností mohou způsobit ekologickou škodu. Škodu mohou svou činností způsobit také 
environmentální konzultanti např. chybnou konzultační činností, chybným vypracováním projektu atd. 

Co je pojištěno
Předmětem pojištění jsou škody na životním prostředí, které pojištěný způsobí (a za které dle zákona 
odpovídá) třetí osobě nebo na veřejných zdrojích (ekologická újma). Pojištění se současně vztahuje 
na přidružené škody vyplývající z provozní činnosti, vlastnictví nemovitostí a transportu ekologicky 
nebezpečných látek.

Na co se pojištění environmentálních rizik vztahuje

Legislativa  
Odpovědnost za škody na životním prostředí se řídí Směrnicí Evropského parlamentu a Rady  
2004/35 ES.  Na základě této směrnice vstoupil s účinností od 1. 5. 2008 v České republice 
v platnost zákon o předcházení a nápravě ekologické újmy. Tento zákon současně stanovuje povinnost 
finančního zajištění formou pojištění nebo bankovní záruky pro společnosti, jejichž činnost je tímto 
zákonem definována, s účinností od 1.1.2013.
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• na trhu od roku 1993
•	 patří	mezi	leadry	na	pojistném	trhu
•	má	pojištěnu	profesní	odpovědnost	na	částku	
 1 mld. Kč
•	má	pobočky	po	celé	ČR	a	SR
•	 patří	mezi	největší	pojistné	makléře
•	 zajišťuje	komplexní	správu	pojištění
•	 vždy	stojí	na	straně	klienta
•	 je	specialistou	na	pojištění	průmyslových	rizik

•	 poskytuje	klientům	profesionální	Risk	
Management

•	 oblastí	pojištění	environmentálních	rizik	se	zabývá	
dlouhodobě

•	má	pro	oblast	enviro-rizik	odborný	tým	
pracovníků

•	má	zkušenosti	s	likvidacemi	škod	na	životním	
prostředí

•	 organizuje	odborné	semináře

• škody na majetku, na zdraví nebo na životě
•	 náklady	na	vyčištění	(obnovu)
•	 náklady	právního	zastoupení	v	souvislosti	s	

obranou proti nároku na náhradu škody
•	 pozvolné	a	postupné	škody	(pozvolné	úniky)

•	 nově	vzniklé	i	historické	škody	 
(staré ekologické škody)

•	 dodatečné	nepředvídatelné	náklady
•	 speciální	rozšíření	(profesní	odpovědnost,	

odpovědnost dodavatelů atd.)

Kontakt
Ing.	Aleš	Plášek,	mobil:	739	322	882,	telefon:	227	200	161,	e-mail:	ales.plasek@respect.cz


