
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLKU (D&O)

Jistota při výkonu funkce 

ve statutárních orgánech spolku

Výhody D&O pojištění
(Pojištění odpovědnosti členů orgánů spolku)

� jedinečné řešení, jak krýt svou neomezenou, objektivní
a solidární odpovědnost

� chrání spolek a jeho vedení před následky
neúmyslného jednání členů orgánů

� pojištění zahrnuje minulé, současné a budoucí členy orgánů
spolku

� pojištění kryje, kromě způsobené finanční škody, rovněž i náklady
právního zastoupení pojištěných osob a řadu dalších nákladů

� Exkluzivní produkt pojištění pro členy ČUS 
– výhodné podmínky pojištění

Odpovědnost členů orgánů je

jedním z nejpřísnějších druhů 

odpovědnosti vůbec

Čl enové statutárních a dozorčích orgánů jsou z právního
hlediska vystaveni daleko větší odpovědnosti než běžní
zaměstnanci.  Za pochybení při výkonu svých povinností
ručí osobně celým svým majetkem a tuto odpovědnost
navíc nejde předem smluvně vyloučit. 

Pojištění D&O (Directors & Officers Liability) umožňuje
zmírnit důsledky pochybení a poskytuje členům orgánů
jistotu při výkonu své funkce.

Exkluzivně

pro členy

ČUS
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� pojištění sjednáno s renomovanými pojistiteli Colonnade
a Kooperativa

� sjednání smlouvy na základě jednoduchého dotazníku
� možnost výběru výše limitu pojistného plnění

z několika variant

� neomezená – odpovídá za škodu osobně a neomezeně
celým svým majetkem

� solidární – členové orgánů spolku odpovídají za škodu
společně a nerozdílně

D&O pojištění pro členy České unie sportu: Odpovědnost členů orgánů spolku:
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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLKU (D&O)

Jedinečnost RENOMIA

Sazebníky

� stojíme na Vaší straně a hájíme Vaše zájmy
� máme dlouholeté zkušenosti v oblasti pojišťovnictví
� přinášíme objektivní informace a nejlepší řešení
� zajistíme rychlou likvidaci škod

� jsme Vám k dispozici 24 hod. denně 7 dnů v týdnu
� poskytujeme všechny druhy pojištění i individuální dle vlastní potřeby
� detailně známe tuzemský a mezinárodní pojišťovací trh
� jsme největší pojišťovací makléř v ČR

Daňovou otázku D&O pojištění doporučujeme konzultovat s Vašim daňovým

poradcem, případně auditorem.

Příklady

� Pojistné pro tělovýchovnou jednotu s limitem pojistného plnění 10 000 000 Kč a s aktivy ve výši 20 000 000 Kč činí 18 700 Kč.
� Pojistné pro sportovní svaz s limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč a s aktivy ve výši 400 000 000 Kč činí 15 900 Kč.

Rádi Vám poradíme a připravíme detailní nabídku řešení Vašeho pojištění.

Ing. Edita Pažoutová

Mobil: +420 606 758 267

E-mail: edita.pazoutova@renomia.cz

Ing. Radomír Michniak

Mobil: +420 731 129 403

E-mail: radomir.michniak@renomia.cz

12 400 Kč 

13 500 Kč

do 500 mil. Kč 

500 mil. Kč  – 1 000 mil. Kč 

15 900 Kč 

16 800 Kč
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19 000 Kč
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71 500 Kč 

75 500 Kč

5 mil. Kč 10 mil. Kč 20 mil. Kč 50 mil. Kč 100 mil. Kč 

Roční pojistné

1 mil. Kč 5 mil. Kč 20 mil. Kč 10 mil. Kč 

Roční pojistné

Limit pojistného plnění

Roční tržby 

/ Aktiva

Limit pojistného plnění

Do pojištění nelze zařadit fotbalové sportovní kluby

Roční tržby 

/ Aktiva

KOOPERATIVA

COLONNADE

do 5 mil. Kč 

5  – 25 mil. Kč 

25 – 50 mil. Kč 

50 – 150 mil. Kč 

9 000 Kč 

10 600 Kč 

12 300 Kč

13 900 Kč 

14 500 Kč 

16 200 Kč 

17 800 Kč 

17 000 Kč 

18 700 Kč 

20 300 Kč 

21 900 Kč 

nenabízí se

23 100 Kč 

24 600 Kč 

26 100 Kč 

12 400 Kč




