5.3

POJISTNÉ SMLOUVY VE SPORTU

Sportovní činnost je svou povahou rizikovou aktivitou, při které mohou vzniknout značné
škody na zdraví, majetku a právech osob. Zejména u profesionálních sportovců, pro které je
sportovní kariéra hlavní obživou, je vhodné se pojistit, neboť zejména při výkonu činnost jako
OSVČ mohou být při dlouhodobějším zranění zcela připraveni o příjmy a zabezpečení sebe a
své rodiny. Amatéři i profesionálové se ale také mohou pojistit pro případy, že způsobí újmu
i třetím osobám. Z hlediska právní úpravy odpovědnosti je rozhodující § 2900 ObčZ, který
zakotvuje princip generální prevence a zní:
„Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen
počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví
nebo na vlastnictví jiného“ (podrobně v kapitole 6).
Převedeno do sportu to značí, že každý se má při své sportovní činnosti chovat tak, aby
nikoho neohrozil ať porušením pravidel sportu nebo nařízení v daném sportu. U
profesionálních sportovců zejména v kontaktních a rizikových sportech o to více.
PRÁVNÍ RÁMEC POJISTNÝCH SMLUV
Do účinnosti nového ObčZ v roce 2014 byla pojistná smlouva pravena zvláštním zákonem č.
37/2004 Sb. o pojistné smlouvě. Nástup ObčZ tento zákon (jako mnoho jiných) zrušil a dnes
ji sám upravuje v §§ 2758-2872. Navíc musí pojistná smlouva v souladu se zákonem č.
363/1999 Sb. o pojišťovnictví.
Pro sportovní subjekty existuje mnoho pojistných produktů, a to jak v oblasti života a zdraví,
úrazu, majetku, odpovědnosti apod. Na trhu zejména u komerčních pojišťoven jsou
k dispozici nabídky, které se přímo specializují na různé sportovní aktivity.
Sportovní kluby a jejich členové jsou zastřešování mimo jiné Českou unií sportu (ČES) a
Českým olympijským výborem (ČOV). Jejich úkolem je mimo jiné zajistit pro své členy
ochranu zdraví, života a majetku. K tomuto účelu uzavírají rámcovou smlouvu, jako služby
zprostředkovávanou, která pro své členy nabízí příznivější sazby než tržní nabídky pojišťoven
a dále poskytuje svým členům a fyzickým osobám v nich sdruženým úrazové pojištění a
pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů. Pojištěním jsou pokryty všichni členové sdružení v
ČUS a úrazové pojištění platí i pro nečleny, účastnící se akce pořádané členský klubem ČUS
(utkání, turnaje, tréninky). Jakou cestou se sportovec a spolek pojistí, záleží na jeho výběru.
ČUS ZAJIŠŤUJE NEBO ZPROSTŘEDKOVÁVÁ
Svým členům právnickým osobám a v nich sdružených fyzickým osobám v nich jsou
k dispozici následující pojištění kolektivními nebo rámcovými smlouvami:
Úrazové pojištění prostřednictvím ČUS nebo individuálně
https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html
ČOV uzavřel od 1. 2. 2019 pro celé sportovní prostředí ČR úrazovou pojistku s Pojišťovnou
VZP. Všechny subjekty sdružené v ČUS jsou pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím
této pojišťovny. Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce,
ale i doprava na tyto akce. Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy mimo Českou republiku.
Všechny subjekty sdružené v ČUS jsou pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím
pojišťovny Kooperativa, a.s. Smlouva č. 4950050842 do 31. ledna 2019.
Cestovní pojištění včetně rozšíření na účast na sportovních soutěžích
https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/cestovni-pojisteni.html

Cestovní pojištění pro členy ČUS
Česká unie sportu nabízí cestovní pojištění KOLUMBUS u pojišťovny Kooperativa s 20%
slevou pro členy ČUS a jejich rodinné příslušníky na soukromé, turistické a jiné cesty včetně
sportovních aktivit i organizovaných soutěží. Pojistěte dovolenou i pro přátele. Sleva 50% pro
děti od 6 do 18 let a další výhody!
Česká unie sportu nabízí cestovní pojištění Evropské pojišťovny ERV, která poskytuje 20%
slevu na pojištění členů České unie sportu a jejich rodinných příslušníků na soukromé cesty
Cestovní pojištění pro sportovní svazy
Česká unie sportu také uzavřela dvě pojistné smlouvy o pojištění sportovců cestujících do
ciziny. Jedná se o upravené cestovní pojištění pro výpravy sportovních svazů s rozšířeným
pojištěním na sportovní utkání + na úrazy spojené s tréninkem a účastí na soutěžích v
zahraničí. Tuto službu aktivně využívá 37 národních sportovních svazů pro pojištění
vrcholových sportovců tak funkcionářů. Ročně pojistíme cca pět tisíc sportovců, trenérů a
funkcionářů. Objem pojištěných dlouhodobě stoupá.
Pojištění majetku a odpovědnosti SK/TJ prostřednictvím ČUS nebo individuálně
https://www.renomia.cz/renomia-pojisteni/pojisteni-majetku-a-odpovednosti
ČUS ve spolupráci s partnerskou makléřskou společností RENOMIA připravila pro své členy
rámcovou pojistnou smlouvu pro pojištění majetku a odpovědnosti sportovních klubů a
tělovýchovných jednot. Smlouva je formou hromadného pojištění, která zásadně zvyšuje
dostupnost i pro menší sportovní organizace.
Pojištění majetku
Povodeň, záplava
Vichřice, krupobití
Pojištění elektroniky
Pojištění strojů
Pojištění skel
Vandalismus
Odcizení
FLEXA (požár, výbuch, pád letadla, úder blesku)
Pojištění odpovědnosti
Každý podnikatelský či jiný subjekt, včetně tělovýchovných jednot (TJ) a sportovních klubů
(SK), odpovídá za škody, které při své činnosti způsobí třetím osobám.
Pojištění odpovědnosti za škody se zejména vztahuje na:
škody na zdraví
škody na majetku
finanční škody
náklady právního zastoupení v souvislosti s uplatněným nárokem na náhradu škody
nemajetkovou újmu
Pojištění odpovědnosti členů orgánů spolků prostřednictvím ČUS nebo individuálně
https://www.renomia.cz/renomia-pojisteni/pojisteni-odpovednosti/
ČUS ve spolupráci se společností RENOMIA připravila pro své členy rámcové podmínky pro
pojištění odpovědnosti statutárních orgánů zapsaného spolku (D&O pojištění). Odpovědnost
členů orgánů je jedním z nejpřísnějších druhů odpovědnosti vůbec.
Členové 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.

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
D&O pojištění pro členy České unie sportu:
pojištění sjednáno s renomovanými pojistiteli Colonnade a Kooperativa
sjednání smlouvy na základě jednoduchého dotazníku
možnost výběru výše limitu pojistného plnění z několika variant
Odpovědnost členů orgánů spolku:
neomezená – odpovídá za škodu osobně a neomezeně celým svým majetkem
solidární – členové orgánů spolku odpovídají za škodu společně a nerozdílně
Pojištění odpovědnosti trenérů v rámci ČUS nebo individuálně
https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni-odpovednosti-treneru.html
podrobně v kapitole 5.5 Smlouvy a vzdělávání trenérů
INDIVIDÁLNÍ POJIŠŤOVACÍ SMLOUVY (více v kapitole 5)
Pojištění profesionálních sportovců
Liší se od amatérských zejména účelem, pro který je zřizováno a tím je zabezpečení pro
případ neschopnosti vydělávat prostředky k obživě a zajistit ušlý zisk. V úvahu připadá jak
pojištění při dočasné nečinnosti, ale také trvalého nuceného ukončení aktivní sportovní
kariéry.
Běžné je i pojištění sportovních klubů, například pro případ zranění hráče, kterému je
potřebné i přes vyřazení vyplácet mzdu.
Pojištění sportovních agentů a zprostředkovatelů hráčů nebo utkání (soutěží)
Ke škodám a to značným, může dojít i ve smluvním vztahu s agenty a zprostředkovateli
hráčů. Tuto oblast samozřejmě upravují zejména speciální právní předpisy uvnitř asociací
nebo federací, neboť tato činnost je uvnitř těchto autonomních celků většinou vázána na
členství agenta (zprostředkovatele) a sportovce v klubu, popř. asociaci či federaci. Aby se
jejich spor mohl řešit například před CAS nebo orgány asociací a federací, je členství obou ve
sportovních subjektech doslova rozhodující.
Fotbaloví agenti jsou na základě Zprostředkovatelského řádu FAČR (2015) povinni pro
udělení licence uzavřít pojištění pro případ odpovědnosti za škodu, a to, minimálně ve výši
2 milionů Kč.
Pro tento produkt není na trhu speciální nabídka, a proto si musejí agenti tuto smlouvu
s pojišťovnami zajišťovat individuálně.
Pojištění cizinců, obecné a speciální pro výkon sportovní činnosti
http://www.pojistenicizincu.cz/cz/?gclid=EAIaIQobChMIiuHGvb6l5AIVzOR3Ch03lQ5DEA
AYAyAAEgIhcvD_BwE
Podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky č. 326/1999 Sb. musí každý cizinec
pobývající na území České republiky, který má dlouhodobé vízum k pobytu nad 90 dnů, nebo
povolení k dlouhodobému pobytu (povolení k pobytu na území České republiky) od 01. 01.
2011 mít komplexní zdravotní pojištění, které bylo vystaveno výhradně u české pojišťovny.

Pro prodloužení platnosti povolení k pobytu na území České republiky a při podání žádosti o
povolení k trvalému pobytu je třeba předložit české komplexní zdravotní pojištění s pojistným
krytím 1.500.000 Kč (60.000 eur). Pro tranzitní cesty přes evropské země sousedící s Českou
republikou také zcela postačí úrazové pojištění s programem Schengen.
Na českém trhu mají pozitivní ohlasy pojistné produkty společností Pojišťovna VZP, a.s.,
UNIQA pojišťovna, a.s., SLAVIA pojišťovna, a.s.
Pro vyřízení krátkodobého víza do ČR na základě turistického zájezdu nebo pozvání od
české právnické či fyzické osoby stačí českému zastupitelství předložit základní úrazové
pojištění s pojistným krytím 1.000.000 Kč (40.000 eur).
Mezi další pojišťovací smlouvy ve sportu patří:
Cestovní pojištění
Pojištění za újmy z občanského života
Pojištění trenérů a cvičitelů (viz kapitola 5.6)

