
Nejčastěji jsou stahovány kontaminované potraviny nebo vadné součástky do auta

Pojištění odpovědnosti za újmu dnes patří k základní pojistné ochra-
ně každé výrobní společnosti. Povinnost nahradit újmu způsobenou 
vadným výrobkem a nutnost vynaložení nákladů na stažení výrobku 
z trhu představují pro výrobce velkou hrozbu, a to nejen proto, že 
může způsobit velké finanční škody, ale i ztrátu 
prestiže značky. Pojištění sice vzniku újmy ne-
zabrání, ale minimalizuje ekonomický dopad 
takové události na výrobce. O tom, jak by měla 
výrobní společnost postupovat při stažení výrob-
ku z trhu a jak důležité je mít správně nastavený 
rozsah pojištění jsme si povídali s Ing. Štěpánem 
Černajem, Broking Managerem divize Ener-
gy největšího pojišťovacího makléře pro firmy 
a podnikatele RESPECT, a.s.

 Štěpáne, pro koho je pojištění odpo-
vědnosti za újmu způsobenou vadným 
výrobkem určeno? 
Pojištění je určeno pro všechny společnosti, kte-
ré vyrábí produkty, a to včetně pokrmů a nápojů 
nebo polotovarů. Ale také pro ty, kteří prodávají 
výrobky třetích stran. Pojištění se vztahuje na ško-
du způsobenou vadou výrobku, přičemž za výro-
bek je považována movitá věc určená k uvedení na trh jako výrobek, 
který se prodává, je pronajímán nebo se jeho užitné vlastnosti zpří-
stupňují jiným způsobem. Základní povinností výrobců, vývozců a dis-
tributorů je povinnost eliminovat jakékoliv riziko způsobené výrob-
kem, který byl uveden do oběhu. Zajímavostí je, že výrobkem může 
být za určitých okolností i dárkový koš nebo bedny s farmářskými 
potravinami, poskládané z několika druhů zboží; na prodejce, který 
takový výrobek připravil, tak může být v určitých případech nahlíženo 
jako na výrobce.

 Na co se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
vadným výrobkem nevztahuje? 
Nikoho nepřekvapím, když řeknu, že se v pojištění odpovědnosti 
za újmu způsobenou vadným výrobkem uplatní výluky obecně plat-
né pro všechna pojištění odpovědnosti. Vedle obecně platných výluk 

jsou z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem 
standardně vyloučeny i případy povinnosti nahradit újmu způsobe-
nou výrobkem, který nebyl dostatečně testován nebo výrobkem, kte-
rý je z technického hlediska bez vady, ale nedosahuje avizovaných 

funkčních parametrů. Ze standardního pojištění 
je vyloučena i povinnost nahradit újmu způsobe-
nou výrobkem, který je součástí vzdušného do-
pravního prostředku. Problematické je i pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou toxickými 
plísněmi, azbestem a tak dále. Výluk je určitě 
dost, a proto je důležité vždy řešit rozsah pojiš-
tění individuálně s každým klientem s ohledem 
na jeho výrobní program. 

 Co přesně kryje pojištění stažení 
výrobku z trhu? 
Jedná se o náklady pojištěného nebo třetích stran 
spojené se stažením výrobku z trhu, jako jsou 
například náklady na oznámení stažení výrob-
ku z trhu a inzerci, která musí o této skutečnosti 
informovat veřejnost prostřednictvím médií, dále 
náklady na dopravu a ubytování osob, mzdové 
náklady, náklady na přetřídění výrobků, náklady 

na opravu vadných výrobků a na výměnu vadných součástí výrobku, 
náklady na opětovnou distribuci výrobků, náklady na nájem sklado-
vých prostor, na zničení vadného produktu nebo také náklady na po-
radenskou společnost. Náklady na stažení výrobků většinou dosahují 
až několikamilionových částek, takže pojištění je určitě nutností. 

 Jaké jsou nejčastěji stahované kategorie produktů, 
kromě potravin? 
Jedná se zejména o hračky, motorová vozidla, oblečení, elektroni-
ku, výrobky pro péči o děti a v neposlední řadě kosmetiku. Z potra-
vinářských produktů se nejvíce stahuje ovoce a zelenina, ořechy, 
ryby a rybí produkty, krmiva, drůbež, vejce a samozřejmě maso. 
Nejčastějšími důvody stažení kontaminace potravin jsou patogen-
ní mikroorganismy, mykotoxiny a pesticidy, které mohou poškodit 
zdraví a způsobit nemalé zdravotní problémy. U nepotravinářských 

výrobků jsou důvody pro stažení závady, které mohou způsobit ško-
dy na zdraví nebo majetku spotřebitelů.

 Můžete krátce uvést příklady z praxe a případné 
vyčíslení škod? 
V posledním roce jsme s klientem, výrobcem bezlepkových potravin, 
řešili pojistnou událost zapříčiněnou tím, že výrobek deklarovaný 
jako bezlepkový obsahoval lepek a bylo nutné jej stáhnout z trhu, 
náklady na stažení výrobků z prodejen se vyšplhaly až na 1 mil. 
korun. 
V oblasti Automotive jsme řešili událost, kdy klient dodal krycí sou-
částky tlakového ventilu, které nedosahovaly správných parametrů. 
Díky tomu tlakový ventil nefungoval. Jednalo se o nebezpečnou zá-
vadu, a proto muselo být staženo přes 22 000 vozidel s náklady 
na stažení výrobku z trhu přesahující přes 2,5 mil. EUR.
Dalším příkladem je případ, kdy klient dodával komponent do Au-
tomotive segmentu. Komponent obsahoval skrytou vadu, která se 
začala projevovat během provozu vozidel. V rámci svolávací akce 
byly vadné díly v servisech měněny. Přesto, že byly vyměňovány 
pouze vadné díly, jejichž vadu hlásila řídící jednotka, celkové ná-
klady na stažení vadných dílů se vyšplhaly na částku 18 mil. korun.

 Na co si dát pozor při uzavírání pojistné smlouvy?
Je důležité, aby klient informoval o všech výrobcích, které vyrábí, 
jak makléře, tak i pojistitele. V základních výlukách jsou vždy vylou-
čeny výrobky do automobilového průmyslu, letectví, lodní a kolejové 
dopravy. Pokud klient do některého z těchto odvětví dodává sou-
částky, je nutné, aby makléř projednal s pojišťovnou odstranění této 
výluky a podmínky rozšíření pojištění. V případě neinformovanosti 
může dojít k situaci, kdy klient po škodné události zjistí, že není do-
statečně pojištěn. Klient se nemusí obávat toho, že informace o vý-
robcích, které vyrábí a dodává, budou někde zveřejněny. Makléř 
ani pojistitel tyto informace nesmí poskytnout 3. stranám, neboť jsou 
ze zákona vázáni povinností mlčenlivosti.

 Štěpáne, jak správně postupovat v případě stažení 
výrobku z trhu? 
Pro stažení výrobku z trhu by měl mít klient připravený krizový plán, 

kde jsou uvedeny kontakty a informace, jak postupovat v případě 
pojistné události.

Postup bych shrnul do následujících bodů:
  neprodleně informovat pojistitele o hrozbě stažení výrobku z trhu
  vyplnit formulář hlášení pojistné události pro pojišťovnu
  dodat písemné rozhodnutí o nutnosti stažení výrobku z trhu, 

které vydá příslušný orgán nebo subjekt, který stažení výrobku 
z trhu realizuje

  specifikovat důvody stažení výrobku z trhu, a to detailně
  veškeré kroky konzultovat s pojistitelem 

Pokud si dotyčný subjekt není svými kroky jistý, vždy doporučujeme 
spolupracovat s pojišťovacím makléřem, který zprostředkuje pruž-
nou komunikaci s pojistitelem tak, aby bylo možné v procesu staho-
vání plynule pokračovat a zabránilo se tak co negativním dopadům 
jak na veřejnost, tak na samotnou společnost, které se pojistná udá-
lost dotýká. 

Data & Fakta
RESPECT, a.s.

  pojišťovací makléř komerčních 
a industriálních rizik

  na trhu od roku 1993
  41 poboček v ČR a SR
  38 000 zlikvidovaných 

pojistných událostí ročně 
  21 dní na vyřízení pojistné 

události /průměr/
  přes 7 mld. ročního objemu 

zprostředkovaného pojistného

INZERCE


