
Pro koho je pojištění odpovědnosti za újmu určeno  Pojištění odpovědnosti za újmu (pojištění povinnosti 

k náhradě újmy) dnes patří k základní pojistné ochraně každé společnosti. Otázkou není, zda pojištění odpovědnosti za 

škody sjednat, ale v jakém rozsahu, a to s ohledem na charakter provozovaných činností a pro jaké teritorium působnosti.

Proč si pojištění odpovědnosti za újmu sjednat  Při své podnikatelské činnosti může pojištěný způsobit 

újmu třetí osobě na životě, zdraví nebo věci a z těchto škod vyplývající jiné majetkové škody. Případné škody mohou 

až několikanásobně převyšovat možné škody na vlastním majetku. Pokud by společnost měla financovat náhrady újmy 

poškozeným jen z vlastních zdrojů, mohlo by to pro ni mít až existenční následky. Pojištění je tedy účinnou ochranou 

před možnými nároky ze strany třetích osob.

Pojištění odpovědnosti 
za újmu
Každý je povinen nahradit újmu způsobenou 
zaviněným porušením povinnosti stanovené zákonem, 
újmu vzniklou porušením povinnosti ze smlouvy  
a újmu způsobenou úmyslným porušením dobrých 
mravů. Povinností nahradit újmu se podle okolností 
rozumí povinnost nahradit nemajetkovou újmu nebo/i 
majetkovou újmu (škodu). Škoda představuje jakoukoli 
ztrátu na majetku, tedy i ušlý zisk.



Rozsah sjednaného pojištění  
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na ty případy odpovědnosti, ke kterým došlo v souvislosti s činností nebo 

vztahem, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Obecně platí, že v případě pojištění podnikatelů je pojištěna 

povinnost nahradit škodu způsobenou:

• v souvislosti s (vyjmenovanými) činnosti obsaženými v obchodním/živnostenském rejstříku

• v souvislosti s držbou nemovitosti

• v souvislosti s dalšími činnostmi výslovně uvedenými v pojistné smlouvě

Na co se pojištění odpovědnosti za újmu vztahuje 
Pojistná smlouva se může vztahovat na povinnost nahradit újmu na:

• zdraví a životě

• na věci

• na jinou majetkovou újmu vyplývající z újmy na zdraví, životě a věci (tzv. následná finanční škoda)

• na jinou majetkovou újmu nevyplývající z újmy na zdraví, životě a věci (tzv. čistá finanční škoda)

Na co se pojištění odpovědnosti za újmu obvykle nevztahuje
Výluky z pojištění, tj. skutečnosti, na něž se pojištění nevztahuje, se mohou poměrně výrazně lišit. Mezi standardní 

výluky, které nelze ani na přání klienta připojistit, patří případy újmy způsobené:

• úmyslně nebo povinnost převzatou nad rámec stanovený právními předpisy

• hrubou nedbalostí

• pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek

• provozem motorových vozidel (povinnost k náhradě této újmy je předmětem zvláštního pojištění -  povinného 

ručení) 

• prodlením se splněním povinnosti

• v důsledku právní skutečnosti, o které pojištěný v době sjednání pojištění věděl nebo mohl vědět

• v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává neoprávněně

• škody způsobené azbestem a toxickými plísněmi

Zcela standardně lze pojištění odpovědnosti rozšířit o pojištění povinnosti nahradit újmu
• na věcech (nebo zvířatech), které pojištěný převzal za účelem objednané činnosti

• na věcech (nebo zvířatech), které pojištěný oprávněně užívá

• způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů

• spočívající v nákladech léčení vynaložených z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud tyto náklady 

souvisí s léčbou následků pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

• spočívající v uhrazených dávkách nemocenského pojištění, pokud tyto dávky byly vypláceny v souvislosti s léčbou 

následků pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Ve výjimečných případech a po vyjednávání s pojistitelem lze pojistit újmu způsobenou např.  
• rozšířením nakažlivé nemoci rostlin, zvířat a lidí

• na životním prostředí

• v souvislosti s nakládáním s nebezpečnými odpady 

• v souvislosti s přerušením, omezením nebo kolísáním dodávek médií
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