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RESPECT, a.s.

Snad každá výrobní společnost má 
sjednáno pojistné krytí zásadních 
rizik, jako je požár, vichřice, krupobití, 
povodeň, záplava, odpovědnost apod., 
a  to především z  důvodu ochrany 
vlastního majetku či podnikání. 
V  některých případech se připojuje 
i  krytí škod na strojovém parku, a  to 
především jeho klíčových součástí. 
Kvalita pojistné ochrany se liší dle 
odbornosti jednotlivých pojišťovacích 
zprostředkovatelů. V  tomto článku 
nicméně nebudeme srovnávat kvalitu 
pojištění, ale pokusíme se odpovědět 
na otázku, jaké škody mohou reálně 
vzniknout ve slévárenské výrobě, a zda 
je vhodné tyto škody krýt pojištěním.
Pokud pomineme příjem, kontrolu 
a  expedici, zajišťují technické zázemí 
slévárenských provozů pracoviště 
tavírny, formovny, jaderny a  cídírny. 
S  ohledem na stupeň technické 
vybavenosti provozu nabízejí dnes 
slévárny od ručního až po zcela 
automatické formování. Obecně se jedná 
o vysoce rizikový provoz a přesně takto 
je vnímán i pojistným trhem. Především 
práce s  chemií a  taveninou v  prostředí 
s  vyšší teplotou klade na zaměstnance 
slévárenského provozu vysoké nároky. 
V případě vzniku majetkové škody nebo 
újmy na zdraví se ve většině případů 
jedná o tzv. škody/újmy většího rozsahu. 
Je tedy vhodné zvážit pojištění pro tento 
typ provozu.

Zcela na místě je zdůraznit, že 
pojišťovny ve valné většině případů 
odmítají pojistit slévárenské provozy 
i  proti nejzásadnějším rizikům (požár) 
bez provedení podrobných rizikových 
prohlídek, které mohou odhalit 
nedostatky v bezpečnostních opatřeních 
na těchto pracovištích a  mají za cíl 
upozornit odpovědné osoby společnosti 
na nestandardní a  často i  nebezpečné 
procesy, které se v  provozu objevují. 
Za účelem předejití problémům při 
sjednání pojistného programu zajišťuje 
společnost RESPECT, a.s., vlastní 
rizikové prohlídky, jejichž účelem je 
informovanost klienta o možných rizicích 
vzniku škody a  doporučení, jak těmto 
rizikům předcházet, případně vznik 
újmy minimalizovat. Výstupy z  těchto 
rizikových zpráv mají i  vliv na cenu 
pojištění, jelikož pojišťovny jednoduše 
vidí, že podnik s riziky pracuje a snaží se 
minimalizovat pravděpodobnost vzniku 
škody.
Dle našich zkušeností dochází ve 
slévárenském provozu velmi často 
k  úniku žhavé taveniny z  nádob 
a  zařízení na její přepravu nebo 
vedení, v nichž se tavenina nachází za 
normálního průběhu technologického 
procesu, a  to aniž by došlo ke vzniku 
požáru. Škody na majetku způsobené 
žhavou taveninou mimo obvyklou trasu 
jsou značné, nicméně často jejich výše 
„bledne“ ve srovnání s   následnými 

finančními škodami spojenými 
s odstávkou výroby a dále případnou 
újmou na zdraví zaměstnance. 
Šetření příčin vzniku podobné škody 
může dále odhalit pochybení v  rámci 
údržby technologie či nedostatečné 
bezpečnostní opatření. Po těchto 
zjištěních mohou následovat i  sankce 
ze strany kontrolních orgánů. Pro 
slévárnu může být podobná škoda 
často i likvidační. Krytí výše uvedených 
škod v rámci pojistných programů není 
běžné a  vyžaduje speciální ujednání 
včetně důsledné analýzy rizik daného 
provozu, jelikož běžně pojištěná rizika 
(požár apod.) je nekryjí. 
Samotnou kapitolou v  provozu 
slévárny jsou speciální formy, které 
bývají uloženy na zcela nevhodných 
místech a  jejichž oprava/náhrada je 
v  případě poškození/zničení velmi 
složitá. Setkáváme se tak např. 
s  častým poškozením zatečenou 
vodou. V  případě, že klient vzniku 
škody alespoň částečně nepředchází, 
pojišťovna eventuální pojistné plnění 
krátí či zcela odmítne. I zde je relevantní 
provedení rizikové prohlídky.
Uvedené příklady možných škod jsou 
pouze dílčí a  mohli bychom ve výčtu 
pokračovat, nicméně je zcela jasné, 
že v  případě slévárenských provozů 
je pojištění speciálních rizik žádoucí, 
a  to i přes vyšší cenu, která odpovídá 
zvýšenému riziku. Pojistná ochrana 
musí být nicméně vhodně nastavena 
a  musí reflektovat specifika daného 
typu/umístění provozu. Klient musí 
především vědět, na co je pojištěn a na 
co pojistit nelze a proč.
Společnost RESPECT, a.s., je lídrem 
mezi korporátními pojišťovacími makléři 
a  zajišťuje pro své klienty kvalitní 
risk management, tvorbu pojistných 
programů, a  především servis včetně 
kompletního vyřízení škodních událostí. 
V případě vašeho zájmu nás neváhejte 
kontaktovat.
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