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Pojistný program D&O, tj. Directors and Officers Liability, poskytuje ochranu pojištěným
osobám, které ručí celým svým majetkem za případná pochybení.
Chrání nejen členy statutárních orgánů před jejich negativním jednáním, ale i samotnou
společnost. Pojištění také chrání zájmy akcionářů a společníků, poškozeným může být také
třetí osoba včetně státu. Uvedené pojištění se zásadně vztahuje na finanční škody, které
nejsou kryty jiným pojištěním (např. pojištěním obecné odpovědnosti).
Pojištění D&O doporučujeme zejména v souvislosti s novými právními předpisy – zákon č.
89/2012 Sb. – §159 / povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře / a zákon o
obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. – § 68, § 62. V souvislosti s výše uvedeným lze
očekávat rostoucí trend uplatňovaných nároků

Pro koho je pojištění určeno?
Pojištění odpovědnosti za újmu je určeno pro:
 členy statutárních a dozorcích organů společnosti
 členy statutárních a dozorčích orgánů dceřiných společností
 zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu (dle § 46, odst. 3
ZOK)
 Shadow Director a obdobné osoby
 compliance officer, členy výboru pro audit
 zaměstnance společnosti ve vedoucích a kontrolních funkcích
 manžele / manželky pojištěné osoby uvedené výše
 dědice nebo zákonné zástupce pojištěné osoby uvedené výše
Proč si pojištění D&O 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)
 management ručí za závazky společnosti
 pojištění se vztahuje i na ručení za závazky společnosti v případě odpovědnosti za
škodu způsobenou společnosti (§ 159, odst. 3 NOZ) a ručení za závazky společnosti v
případě insolvence společnosti (§ 68 ZOK).

Na co se pojištění D&O vztahuje?




náklady na úhradu oprávněného nároku finanční škody způsobené opomenutím,
zanedbáním, špatným rozhodnutím, porušením povinností
náklady právního zastupování












pokuty, penále
náklady na šetření
náklady na záruku
náklady na očištění dobrého jména
náklady na vydání a další řízení
náklady na osobní potřeby při zabavení majetku
náklady na psychologickou pomoc
ručení za závazky společnosti
retroaktivní krytí pro porušení povinností před počátkem pojištění – od data založení
společnosti
rozšíření krytí o dodatečnou lhůtu pro oznámení nároku

Jaká nebezpečí jsou z pojištění D&O kryta?
Kryty jsou zpravidla škody, které vznikly:
 špatnou investicí
 poklesem hodnoty akcií
 na ušlém zisku a jsou důsledkem chybného rozhodnutí statutárního orgánu
 porušením povinnosti, nedbalostí, omylem, opomenutím, uvedením nesprávných
údajů atd
Příklady škod z D&O











uzavírání smluv a jednání za společnost
odběratelsko-dodavatelské vztahy
investiční rozhodnutí
úkony v bankovním styku
úkony v obchodním styku
majetkové úkony
změny základního kapitálu
neplatné ukončení pracovního poměru
změny struktury společnosti

Pro vypracování nabídky je nezbytné vyplnění dotazníku.
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