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Pojišťovna VZP, a.s.

✓Ryze česká, komerční pojišťovna v oblasti neživotního
pojištění.

✓V roce 2004 vznikla jako dceřiná společnost Všeobecné
zdravotní pojišťovny ČR.

✓ Jednička na trhu v oblasti zdravotního pojištění cizinců a
cestovního pojištění

✓Bohaté zkušenosti s pojištěním poskytovatelů
zdravotních služeb



Naše produktové portfolio



ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE 
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění:

Poskytovatel zdravotních služeb je dle § 45, odst. 2 písm. n) zákona č. 372/2011
Sb. povinen uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu
způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, a to v rozsahu, v
jakém lze rozumně předpokládat, že by jej mohla taková odpovědnost
postihnout; toto pojištění musí trvat po celou dobu poskytování zdravotních
služeb.

O jaké rozsahu zákon hovoří?

- dostatečný limit pojistného plnění

- krytí odpovídající možným typům nároků

- krytí odpovídající konkrétní činnosti pojištěného PZS



ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE 
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SKUTEČNÉ PŘÍBĚHY:
1. Praktická lékařka předepsala pacientovi po mozkové mrtvici trojnásobné množství léčiv na
ředění krve, v důsledku čehož došlo k dalšímu krvácení do mozku a pacient upadl do
bezvědomí. Pacient přežil s trvalými následky. Za bolestné, ztížení společenského uplatnění
mimosoudně vyplaceno 2,8 mil Kč.

2. Praktický lékař chybně vyplnil formulář pro profesionální řidiče TIR, který byl německou
policií odstaven při cestě do Španělska. Zaměstnavatel požadoval náhradu finanční škody
spojenou s náklady na parkovné, zajištění náhradního řidiče, pozdní dodání zboží odběrateli.
Celkové plnění činilo 484 000 Kč.

3. V IVF klinice došlo k záměně embryí v rámci dvou zahraničních manželských párů. U jedné
z dvojic došlo těhotenství, nicméně nošené dítě bylo druhé dvojice. Manželé, kteří čekají
„cizí“ dítě požadují náhradu nemajetkové újmy v podobě zásahu do práva na ochranu
osobnosti člověka ve výši 10 mil Kč.



ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE 
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

ODPOVĚDNOST DLE ZÁKOVA vs. POJIŠTĚNÍ

ODPOVĚDNOST DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

ZÁKLADNÍ 
POJIŠTĚNÍ

OCHRANA 
OSOBNOSTI

PŘENOS 
VIRU HIV, 

NAKAŽLIVÉ 
CHOROBY

ČISTÉ 
FINANČNÍ 

ŠKODY
VÝLUKY

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI



ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE 
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

CO JE DŮLEŽITÉ A NA CO SI DÁT POZOR?

- limit pojistného plnění – 20 mil Kč a více

- výběr vhodných připojištění

- územní platnost pojištění (kde vznikne škoda či újma)

- výluky z pojištění (úmysl – hrubá nedbalost - nedbalost)

- přechod z FO na PO (platnost nového pojištění pro FO)

- přechod k jinému pojistiteli (retroaktivita)

- oblast pojištěných osob (zaměstnanci, jednatelé, stážisté, …)

- křížová odpovědnost (osoby blízké)



ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE 
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

KALKULACE POJIŠTĚNÍ – PRAKTICKÝ LÉKAŘ

- Pojištění vybavení ordinace: 

hodnota 500 000 Kč – pojistné za 1 rok = 1 616 Kč

- Pojištění přerušení provozu ordinace z důvodu nemoci a úrazu:

plnění za jeden měsíc 50 000 Kč – pojistné za 1 rok = 8 100 Kč

- Pojištění profesní a obecné odpovědnosti:

limit plnění 20 000 000 Kč – pojistné za 1 rok = 5 736 Kč



PRÁVNÍ OCHRANA POSKYTOVATELE 
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

PRÁVNÍ OCHRANA V RÁMCI POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI:

- náhrada nákladů na právní zastoupení a soudní výlohy v 
občansko-právním i trestně-právním sporu,

- poskytnutí nákladů právní ochrany v trestně-právním sporu bez 
nároku poškozeného na náhradu újmy,

- náhrada nákladů na mimosoudní vyrovnání – pouze se 
souhlasem pojistitele



PRÁVNÍ PODPORA POSKYTOVATELE 
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

PRÁVNÍ PODPORA PRO KLIENTY PVZP:

- E-mailová či telefonická právní podpora zdarma

- reakční doba 5 pracovních dní,

- týká se nejenom odpovědnosti, ale též pracovně-právních vztahů, 
provozu ZZ

Vše na webu             www.odpovednostlekare.cz



KONTAKTY

POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB:

- Tomáš Urban, tomas.urban@pvzp.cz, 739 541 769

INFORMACE K POJISTNÝM PRODUKTŮM OD PVZP

- Infolinka PVZP, info@pvzp.cz, 233 006 311

mailto:tomas.urban@pvzp.cz
mailto:info@pvzp.cz



