
Pojištění podnikatelů
Cílové trhy pojistných produktů 
v pojištění podnikatelů
Dokument je určen distributorům pojistných produktů. Obsahuje informace pro správnou orientaci 
a zaměření na cílovou skupinu vhodných zákazníků s ohledem na jejich požadavky, potřeby a cíle. 

1. Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů
Pojištění podnikatelů je pojistným produktem, který zahrnuje pojištění nemovitého a movitého majetku podnikatelů, pojištění odpovědnosti z výkonu 
podnikatelské činnosti.

Toto pojištění je určeno pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající, dále pro ostatní podnikatelské subjekty například pro obce, města (dále jen pro 
„zákazníky“), jejichž potřebou je ochrana jejich majetku nebo majetku jiné osoby, pokud má zákazník na takovém pojištění pojistný zájem.

V rámci majetkového pojištění produkt poskytuje široký výběr rozsahu pojistného krytí v pojištění živelních nebezpečí. Jedná se o individuální nastave-
ní rozsahu krytí v oblasti živelního pojištění, dále pak například pojištění proti odcizení, vandalismu a pojištění ostatních pojistných nebezpečí – jako je 
krytí technických rizik, přerušení provozu, pojištění silniční dopravy prováděné vlastními vozidly apod.

V rámci pojištění odpovědnosti produkt poskytuje ochranu zákazníků, kteří potřebují být kryti pro případ jejich povinnosti nahradit újmu způsobenou 
jejich podnikatelskou činností třetí osobě.

Majetkové a odpovědnostní pojištění je tedy určeno pro zákazníky, kteří preferují variabilitu, individuální přístup, včetně rozšíření pojistné ochrany 
formou připojištění, včetně připojištění rizik, která zákazníka ohrožují a odpovídají jeho individuálním potřebám.

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu není určeno pro zákazníky:

• kteří nemají na pojištění pojistný zájem,

• kteří vykonávají podnikatelskou činnost bez příslušného oprávnění,

• s předmětem podnikatelské činnosti (například se jedná o společnosti petrochemického průmyslu, biochemického průmyslu a důlní společ-
nosti), neboť tyto jsou z důvodu velkého rizika obecně nepojistitelné,

• kteří vykonávají svoji činnost, pro kterou platí povinné pojištění dané příslušným právním předpisem.

Pro vhodné zařazení do pojištění je vždy nutné provedení analýzy potřeb zákazníka.

2. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb je určeno pro právnické a fyzické osoby podnikající (dále jen pro „zákaz-
níky“), které mají zájem sjednat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb, tzv. pojištění profesní odpovědnosti.

Zákazníkem se může stát:

• právnická osoba nebo fyzická osoba samostatně výdělečně činná vykonávající podnikatelskou činnost, u které příslušný právní předpis uklá-
dá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti, tj. sjednání povinného smluvní pojištění profesní odpovědnosti. Jedná se například o daňové 
poradce, auditory, architekty, autorizované inženýry, autorizované inspektory, energetické auditory, soudní exekutory, realitní zprostředkova-
tele, znalce apod.,

• právnická osoba nebo fyzická osoba samostatně výdělečně činná mající zájem sjednat tzv. dobrovolné smluvní pojištění profesní odpověd-
nosti. Jedná se například o účetní, samostatné likvidátory pojistných událostí apod.

Pojištění nabízí pojistnou ochranu s možností volby limitů pojistného plnění, včetně dalších připojištění, která zákazníka ohrožují, a která odpovídají 
jeho zájmu a individuálním potřebám.

Pojištění je také určeno pro zákazníky, jejichž potřebou je ochrana pro případ jejich povinnosti nahradit újmu způsobenou třetí osobě v souvislosti s po-
skytováním odborných služeb. Požadavkem zákazníků je zabezpečení finančních prostředků pro případ vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou 
třetí osobě v souvislosti s poskytováním odborných služeb.

Pojištění není určeno pro zákazníky:

• kteří nemají na pojištění pojistný zájem, 

• kteří neposkytují odborné služby, 

• kteří nemají příslušné oprávnění k poskytování odborných služeb.

Pro vhodné zařazení do pojištění je vždy nutné provedení analýzy potřeb zákazníka.



3. Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním zdravotních služeb je určeno pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající (dále jen pro 
„zákazníky“), které mají zájem sjednat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním zdravotních služeb. Pojištění je určeno pro zákaz-
níky, jejichž potřebou je ochrana pro případ jejich povinnosti nahradit újmu způsobenou třetí osobě v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. 
Požadavkem zákazníků je zabezpečení finančních prostředků pro případ vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou třetí osobě v souvislosti s po-
skytováním zdravotních služeb.
Pojištění není určeno pro zákazníky:

• kteří nemají na pojištění pojistný zájem, 
• kteří neposkytují zdravotní služby,
• kteří nemají příslušné oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
• například nezávislé a samostatně podnikající porodní asistentky apod.

Pro vhodné určení rizika v rámci pojištění je vždy nutné provedení analýzy potřeb zákazníka.

4. Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů
Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů je určeno pro členy statutárních orgánů (například členy představenstva, jednatele apod.) Také pro 
zaměstnance – manažery ve vedoucích a kontrolních funkcích dané obchodní korporace nebo jiných právnických osob.
Pojištění je určeno pro fyzické osoby (dále jen pro „zákazníky“) jejichž zájmem je vlastní ochrana pro případ jejich povinnosti nahradit újmu způsobenou 
obchodní korporaci nebo jiné právnické osobě při výkonu své funkce.
Požadavkem zákazníků je zabezpečení finančních prostředků pro případ vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou obchodní korporaci nebo jiné 
právnické osobě v souvislosti s výkonem jejich funkce.
Toto pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů není určeno pro fyzické osoby:

• které nemají na pojištění pojistný zájem,
• které nevykonávají funkci člena statutárního orgánu.

Pro vhodné určení výše krytí a vyhodnocení tohoto produktu je vždy nutné provedení analýzy potřeb zákazníka.

5. Pojištění odpovědnosti silničního dopravce
Pojištění odpovědnosti silničního dopravce je určeno pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající (dále jen pro „zákazníky“), které provozují vnit-
rostátní nebo mezinárodní silniční dopravu vlastním jménem pro cizí potřebu za úplatu na základě příslušného oprávnění (například koncesní listiny, 
povolení dopravního úřadu apod.). 
Pojištění je tedy určeno pro zákazníky, kteří mají zájem si pojistit povinnost nahradit újmu způsobenou jinému na převzaté věci vyplývající z přepravních 
smluv v souvislosti s provozováním silniční nákladní dopravy, tedy činností silničního dopravce. 
Rozsah pojistné ochrany (limity, územní rozsah, připojištění) určuje zákazník sám, kdy limit pojistného plnění by měl odpovídat hodnotě přepravova-
ného nákladu.
Pojištění není určeno pro zákazníky:

• kteří nemají na pojištění pojistný zájem,
• kteří vykonávají jinou podnikatelskou činnost, než je činnost provozování silniční nákladní dopravy,
• pokud svoji podnikatelskou činnost vykonávají bez příslušného podnikatelského oprávnění.

Pro vhodné určení rizika v rámci pojištění je vždy nutné provedení analýzy potřeb zákazníka.

6. Stavební a montážní pojištění
Stavební a montážní pojištění je určeno pro pojištění stavebních a montážních projektů. Toto pojištění je určeno pro právnické osoby a fyzické osoby 
podnikající – pro objednatele, zhotovitele a subdodavatele (dále jen pro „zákazníky“), jejichž potřebou je poskytnout odpovídající pojistnou ochranu 
proti rizikům, kterým může být dílo během jeho budování vystaveno. 
V rámci tohoto pojištění zákazníci požadují zajistit ochranu pojištěného budovaného díla před nahodilými událostmi jako je například před živelním 
nebezpečí, odcizením, vandalismem apod. Pojištění je dále určeno pro zákazníky, kteří mají zájem zabezpečit dostatek finančních prostředků pro případ 
jejich povinnosti nahradit újmu způsobenou třetí osobě v souvislosti se stavební či montážní činností.
Produkt poskytuje široký výběr rozsahu pojistného krytí, jde o tzv. All risks pojištění, kdy nad rámec základního rozsahu pojištění majetku, pojištění 
odpovědnosti za újmu apod. lze sjednat další připojištění.
Pojištění není určeno pro zákazníky:

• kteří nemají na pojištění pojistný zájem,
• kteří se nepodílí na výstavbě nebo montáži budovaného díla.

Pro vhodné určení rizika v rámci pojištění je vždy nutné provedení analýzy potřeb zákazníka.

7. Pojištění smluvní záruky
Pojištění smluvní záruky je určeno pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající, zejména pro stavební a výrobní společnosti (dále jen pro „zákazní-
ky“), které se účastní výběrových řízení na veřejné zakázky. Pojištění je určeno pro zákazníky, kteří mají smluvně zakotvenou povinnost předložit záruku. 
Potřebou těchto zákazníků je záruka splnění povinností, které vyplývají z účasti ve veřejné zakázce nebo ze smlouvy o dílo. 
Pojištění není určeno pro zákazníky:

• kteří nemají na pojištění pojistný zájem,
• kteří jsou v insolvenci, nebo u kterých je podaný návrh na insolvenci.

Pro vhodné určení rizika v rámci pojištění je vždy nutné provedení analýzy potřeb zákazníka.
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8. Pojištění záruky v důsledku úpadku pracovní agentury
Pojištění záruky v důsledku úpadku pracovní agentury je určeno pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající (dále jen pro „zákazníky“). Pojištění 
záruky v důsledku úpadku pracovní agentury je tedy určeno pro zákazníky, kteří zprostředkovávají zaměstnání formou tzv. dočasného přidělení svých 
zaměstnanců podle §14 odst.1 písm. b) zákona o zaměstnanosti. Pojištění je určeno pro zákazníky, kteří mají povinnost mít sjednáno toto pojištění 
pro případ, kdy agentura práce z důvodu svého úpadku neposkytne mzdu za řádně vykonanou práci fyzické osobě, se kterou má uzavřenou pracovní 
smlouvu. Tato povinnost vyplývá z příslušného právního předpisu – zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. 

Limit pojistného plnění musí být sjednán minimálně ve výši odpovídající trojnásobku průměrného čistého měsíčního výdělku všech dočasně přiděle-
ných zaměstnanců.

Pojištění záruky v důsledku úpadku pracovní agentury není určeno pro zákazníky:

• kteří nemají na pojištění pojistný zájem,

• kteří jsou v insolvenci, nebo u kterých je podaný návrh na insolvenci,

• pokud svoji podnikatelskou činnost vykonávají bez povolení provozování pracovní agentury.
Pro vhodné určení rizika v rámci pojištění je vždy nutné provedení analýzy potřeb zákazníka.

Pojištění produktů je možné sjednat prostřednictvím: 
• úseku úpisu pojišťovny, 

• interní obchodní služby pojišťovny, 

• samostatného zprostředkovatele zastupujícího zákazníka nebo pojišťovnu, pokud mu k tomu udělila pojišťovna plnou moc.

Podrobnější informace k jednotlivým produktům jsou uvedeny v informačních dokumentech o pojistném produktu, v metodických příručkách 
a v pojistných podmínkách.


