Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti členů
orgánů společnosti (ZPP ODO 2015/01)
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Článek 1
Úvodní ustanovení
Pojištění odpovědnosti, které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská
132, Praha 2, 120 84, Česká republika (dále jen „pojistitel“) a pojistník, se řídí pojistnou
smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti (VPP
ODO 2015/01), těmito Zvláštními pojistnými podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)
a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky. Ujednání pojistné
smlouvy mají přednost před ustanoveními pojistných podmínek s tím, že zvláštní pojistné podmínky mají přednost před všeobecnými.
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Článek 2
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí je první uplatnění nároku vůči pojištěnému v souvislosti s porušením povinností nebo zahájení šetření, pokud k nim došlo v době trvání pojištění
nebo během dodatečné lhůty pro uplatnění nároku, byla-li sjednána.
To vše za podmínky, že je nárok uplatněn vůči pojištěnému oprávněně.
2. Podmínka oprávněnosti nároku se neuplatní v případě, že se pojištění vztahuje na náklady a náhrady pojištěného uvedené v článku 3 odst. 1 těchto ZPP.
3. Uplatnění nároku vůči pojištěnému nebo zahájení šetření musí být pojistiteli
oznámeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů po skončení doby trvání
pojištění nebo dodatečné lhůty pro uplatnění nároku.
4. Pojištění se vztahuje také na pojistné události, k nimž došlo po skončení doby
trvání pojištění nebo po skončení dodatečné lhůty pro uplatnění nároku, byla-li
sjednána, avšak pouze v případě, že řádné sdělení pojištěného nebo společnosti
podle čl. 2 písm. jj) VPP ODO 2015/01 bylo učiněno v době trvání pojištění.
5. Pro poskytnutí pojistného plnění je rozhodný rozsah pojištění sjednaný v době
prvního uplatnění nároku nebo zahájení šetření. Pokud bylo učiněno řádné sdělení
pojištěného nebo společnosti podle článku 2 písm. jj) VPP ODO 2015/01, rozhodným je rozsah pojištění sjednaný v době sdělení.
Článek 3
Základní rozsah pojištění
1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou jiné osobě (i pojistníkovi) v souvislosti s výkonem
funkce pojištěného, včetně následujících nákladů vynaložených pojištěným nebo
v jeho prospěch a náhrad:
a) náhrady ztráty za účast na soudním jednání;
b) nákladů na extradiční řízení;
c) nákladů na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě;
d) nákladů na očištění jména;
e) nákladů na osobní potřeby v souvislosti se zabavením majetku;
f) nákladů na peněžitou záruku v soudním řízení;
g) nákladů na právní ochranu;
h) nákladů na právní ochranu v souvislosti s újmou na majetku nebo zdraví;
i) nákladů na psychologickou pomoc;
j) nákladů na šetření;
k) nákladů v neodkladných případech;
l) nákladů v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu.
To vše za podmínky, že tyto náklady a náhrady souvisejí s nárokem nebo z něj
vyplývají.
2. Pojištění se vztahuje i na ručení pojištěných v rozsahu § 159 odst. 3 občanského
zákoníku a § 66 a § 68 zákona o obchodních korporacích.
3. Pojištění se dále vztahuje na vydání prospěchu pojištěného v rozsahu § 62 zákona
o obchodních korporacích.
4. Pojištění se vztahuje i na veřejnoprávní pokuty a penále uložené pojištěnému v souvislosti s výkonem funkce pojištěného.
5. Pojistitel v případě pojistné události nahradí za pojištěného ve sjednaném rozsahu
újmu vyplývající z nároku a další náklady a náhrady uvedené v bodech 1 až 4
tohoto článku.
6. Pokud společnost v souladu s právními předpisy odškodnila pojištěného v souvislosti s nárokem nebo šetřením, pojistitel poskytne společnosti pojistné plnění
dle bodu 5 tohoto článku až do výše tohoto odškodnění. Poskytnutím pojistného
plnění společnosti podle tohoto bodu zaniká v rozsahu poskytnutého plnění právo
pojištěného na pojistné plnění.
7. Pouze pokud je tak ujednáno v pojistné smlouvě, pojistitel nahradí za společnost
jakoukoli újmu vyplývající z nároku v souvislosti s cennými papíry, včetně nákladů
na právní ochranu a nákladů v neodkladných případech. Pojištění v rozsahu tohoto
bodu se sjednává i pro případ právním předpisem stanovené povinnosti společnosti nahradit újmu způsobenou jiné osobě.
Pouze v rozsahu tohoto bodu je společnost považována za pojištěného.
Článek 4
Rozšíření rozsahu pojištění
1. Členové orgánů nové dceřiné společnosti
Pojištění se vztahuje také na členy orgánů dceřiné společnosti, která se jí stane
po počátku pojištění, pokud taková dceřiná společnost:
a) není zaregistrována mimo území Evropského hospodářského prostoru;
b) nemá aktiva přesahující hodnotu 20 % celkových aktiv pojistníka;
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c) nemá své cenné papíry kótované na burze nebo jiném trhu cenných papírů
na území USA, jednotlivých států USA nebo teritorií náležejících USA;
d) a zároveň není finanční institucí nebo jiným obdobným subjektem dle příslušného právního řádu.
Nesplňuje-li nová dceřiná společnost některou z podmínek uvedených v prvním
odstavci tohoto bodu, může být pojištění dohodou smluvních stran rozšířeno o tuto
dceřinou společnost za předpokladu, že pojistník:
a) písemně oznámí pojistiteli tuto skutečnost;
b) a zároveň poskytne pojistiteli dostatečné podklady k posouzení a ohodnocení
možného zvýšení pojistného rizika.
Dědici, zákonní zástupci a právní nástupci
Pojištění se vztahuje i na povinnost dědice, zákonného zástupce nebo právního
nástupce pojištěného nahradit újmu založenou na vzniku povinnosti pojištěného
a vyplývající výhradně z titulu jeho postavení jakožto dědice, zákonného zástupce
nebo právního nástupce.
Věta předchozí platí za předpokladu, že z pojištění sjednaného podle těchto ZPP
by pojistitel poskytl pojistné plnění i v případě uplatnění nároku poškozeného vůči
pojištěnému.
Manželé
Pojištění se vztahuje i na povinnost manžela pojištěného nahradit újmu založenou na vzniku povinnosti pojištěného nahradit újmu a vyplývající výhradně z titulu
jeho postavení jakožto manžela, pokud směřuje k uspokojení z majetku tvořícího
společné jmění manželů nebo z majetku ve spoluvlastnictví těchto osob nebo
z majetku převedeného z pojištěného na manžela.
Věta předchozí platí za předpokladu, že z pojištění sjednaného podle těchto ZPP
by pojistitel poskytl pojistné plnění i v případě uplatnění nároku poškozeného vůči
pojištěnému.
Dodatečná lhůta pro uplatnění nároku
Nedojde-li po zániku pojištění uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno,
k uzavření navazující pojistné smlouvy, pojištění se bude vztahovat i na nároky
uplatněné a šetření zahájená během následujících 24 měsíců od zániku pojištění
(dodatečná lhůta), za předpokladu, že jsou založeny na porušení povinností, kterého se pojištěný dopustil před zánikem pojištění.
Výše uvedená lhůta může být prodloužena až o 48 měsíců za předpokladu, že
pojistník:
a) písemně požádá pojistitele o toto prodloužení v lhůtě 30 dnů od data zániku
pojištění;
b) a zároveň uhradí pojistné za toto prodloužení ve lhůtě 30 dnů od data zániku
pojištění.
Dodatečnou lhůtou pro uplatnění nároku nejsou dotčeny limity a sublimity pojistného plnění ujednané v pojistné smlouvě.
Dodatečná lhůta se neuplatní v případě, kdy:
a) se uskutečnila transakce; nebo
b) pojistník uzavřel pojistnou smlouvu proti obdobnému pojistnému nebezpečí.
Dodatečná lhůta pro uplatnění nároku proti bývalým členům orgánů
společnosti
Nedojde-li po zániku pojištění uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno,
k uzavření navazující pojistné smlouvy, pojištění se bude vztahovat i na nároky
uplatněné proti bývalému členovi orgánu kdykoliv po zániku pojištění, za předpokladu, že jsou založeny na porušení povinností, kterého se bývalý člen orgánu
dopustil během výkonu své funkce.
Dodatečná lhůta pro bývalé členy orgánu se neuplatní v případě, kdy:
a) přestali vykonávat funkci ve společnosti z důvodu nesplnění podmínek pro
výkon funkce člena orgánu; nebo
b) pojistník uzavřel pojistnou smlouvu proti obdobnému pojistnému nebezpečí.
Dodatečný limit pojistného plnění pro nevýkonné členy orgánu společnosti
Pojistitel v případě pojistné události nahradí za nevýkonného člena orgánu pojistné
plnění do výše dodatečného limitu pojistného plnění.
Toto rozšíření se uplatní pouze tehdy, pokud byl plně vyčerpán limit pojistného
plnění nebo jakékoli jiné dostupné plnění z obdobného pojištění.
Osoby vyslané společností do orgánů společností mimo skupinu
Pojištění se vztahuje i na společností vyslaného člena orgánu společnosti mimo
skupinu. Pojistná ochrana v rozsahu tohoto ujednání je poskytována pouze nad rámec jakéhokoli odškodnění nebo plnění z jakéhokoliv pojištění kryjícího společnosti
mimo skupinu a nad rámec jakéhokoli odškodnění poskytovaného společností
mimo skupinu.
Náklady na předcházení nároku
Pojištění se do výše sublimitu ujednaného v pojistné smlouvě vztahuje i na náklady
účelně vynaložené s předchozím písemným souhlasem pojistitele, který nebude
bezdůvodně odepřen, na právního poradce opatřeného pojištěným nebo v jeho
prospěch za účelem zabránění nebo zmírnění následků možného nároku.
To platí pro případy, kdy se pojištěný oprávněně domnívá, že bezprostředně hrozí
uplatnění nároku založeného na okolnostech sdělených pojistiteli v souladu se
sdělením pojištěného nebo společnosti dle VPP.
Pojištění se nevztahuje na náklady na předcházení nároků, které by převýšily možnou újmu spojenou s nárokem.
Důkazní břemeno o tom, zda uplatnění nároku bezprostředně hrozí a takový nárok
by byl pojistnou událostí z tohoto pojištění, nese pojištěný.

Článek 5
Spoluúčast
Spoluúčast je částka uvedená v pojistné smlouvě, kterou se společnost podílí na pojistném plnění v případech uvedených v čl. 3 bodech 6 a 7 těchto ZPP.
Článek 6
Výluky
1. Pojištění se nevztahuje na nároky nebo šetření:
a) na náhradu újmy vzniklé při ublížení na zdraví nebo usmrcení včetně z nich
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2. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud v souvislosti s pojistnou
událostí podle tohoto pojištění bylo nebo mohlo být uplatněno právo na pojistné
plnění sjednané jinou pojistnou smlouvou nebo pokud takové pojištění sjednáno
být mělo (povinné pojištění). Pojistitel poskytne pojistné plnění z tohoto pojištění
pouze v rozsahu, který převyšuje pojistné plnění z tohoto jiného pojištění, případně
v rozsahu rizik, na které se toto jiné pojištění nevztahuje.
3. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v rozsahu:
a) povinnosti pojištěného nebo společnosti uhradit daně, poplatky, odvody, veřejná pojistná a jiná obdobná zákonem stanovená peněžitá plnění a dále sankce
(např. pokuty, penále) vyplývající z porušení právních předpisů upravujících
daně, poplatky, odvody, veřejná pojistná a jiná obdobná zákonem stanovená
peněžitá plnění a jejich správu;
b) povinnosti pojištěného nebo společnosti nahradit peněžité sankce uložené
v rámci trestního řízení;
c) povinnosti pojištěného nebo společnosti nahradit smluvní pokuty nebo jiné
smluvní sankce;
d) povinnosti pojištěného nebo společnosti nahradit újmu se sankční a exemplární
funkcí (punitive and/or exemplary damages);
e) jakéhokoliv dalšího závazku pojištěného nebo společnosti, který je nepojistitelný dle právních předpisů upravujících toto pojištění nebo právních předpisů,
na jejichž základě byl uplatněn nárok nebo zahájeno šetření.
4. Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění:
a) pokud by se tak pojistitel dostal do rozporu se zákonem č. 69/2006 Sb.,
o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, resp. s obecně závazným
právním předpisem jej nahrazujícím, nebo s jiným právním předpisem nebo
mezinárodní smlouvou;
b) z pojistných událostí způsobených jadernou energií, jaderným zářením, radioaktivní kontaminací, azbestem nebo formaldehydem.
5. Z pojištění lze ujednat další výluky.
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vyplývající nemajetkové újmy, škody vzniklé poškozením, zničením, ztrátou
nebo odcizením hmotné movité věci včetně z ní vyplývající nemajetkové újmy.
Tato výluka se však neuplatní na nárok poškozeného na náhradu nemajetkové
újmy vztahující se k porušení zvyklostí týkajících se pracovního poměru.
b) vyplývající z jakéhokoli úmyslného porušení povinnosti.
Tato výluka se uplatní pouze za předpokladu, že se pojištěný k úmyslnému porušení povinností doznal nebo že bylo úmyslné porušení povinností prokázáno
v jakémkoli soudním nebo správním řízení nebo v rámci alternativního řešení
sporu.
c) vyplývající ze získání nebo přijetí jakéhokoliv zisku, náhrady, odměny, tantiém,
nebo výhody či jiného plnění, na které pojištěný neměl právo;
d) vyplývající nebo související s převzetím povinnosti pojištěného nahradit újmu
nad rámec stanovený právními předpisy;
e) vyplývající z jakéhokoli porušení povinností, které bylo nebo mohlo být
pojištěnému známé přede dnem ujednaným v pojistné smlouvě;
f) vyplývající ze skutečnosti nebo z porušení povinností, které již byly oznámeny v rámci jakéhokoli předcházejícího pojištění odpovědnosti členů orgánů
společnosti, nebo na jejichž základě byl uplatněn nárok nebo zahájeno šetření,
oznámené jako pojistná událost v rámci jakéhokoli předcházejícího pojištění
odpovědnosti členů orgánů společnosti;
g) vyplývající ze:
(i) sporu zahájeného přede dnem ujednaným v pojistné smlouvě; nebo
(ii) sporu odvozeného ze stejných skutečností, které mohly být předmětem
takovéhoto sporu.
h) vyplývající z porušení povinností, kterého se pojištěný dopustil po datu účinnosti
transakce;
i) vyplývající z veřejné nabídky jakýchkoli cenných papírů nebo s ní související;
j) uplatněné pojištěným nebo společností na území USA, jednotlivých států USA
nebo teritorií náležejících USA.
Výluka spočívající v porušení povinnosti se uplatní pouze vůči tomu, kdo se takového porušení dopustil.
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