
 

V. I. P. pojištění právní odpovědnosti  

pro členy České lékařské komory 

 

 
 Každý provozovatel nestátního zdravotnického zařízení – soukromý lékař musí být 

povinně pojištěn pro případ profesní odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

lékařského povolání. Protože u celé řady pojišťoven v pojistných podmínkách lze nalézt 

„pojišťovací pasti“ v podobě výluk, kdy například někde nejsou kryty nároky vyplývající 

z práva na ochranu osobnosti, nebo se umožňuje vyloučit nebo omezit pojistné plnění pro 

případ, že ke škodě došlo „hrubou nedbalostí“, „porušením smluvní povinnosti“, „porušením 

prevenční povinnosti“, prodlením se splněním smluvní povinnosti, apod., hledala Česká 

lékařská komora poměrně obtížně smluvního partnera, se kterým by dohodla takové 

podmínky profesní odpovědnosti, ze kterých by vyplývalo, že pokud lékař nespáchal škodu 

úmyslně nebo pod prokazatelným vlivem návykových látek, vždy bude škoda, včetně 

zásahu do práva na ochranu osobnosti, pojišťovnou hrazena. Podle našeho názoru jde o 

nejvýhodnější pojistný produkt pro profesní odpovědnost soukromého lékaře v České 

republice.  

 

 Smluvním partnerem České lékařské komory pro V. I. P. pojištění členů České lékařské 

komory je Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group a nabízí kromě pojištění profesní 

odpovědnosti i řadu dalších zajímavých pojistných produktů. 

 

 Musíme však důrazně varovat:  

 

 Má-li jít o V. I. P. pojištění členů České lékařské komory se zvýhodněnými 

pojistnými podmínkami, tak jak byly dohodnuty mezi právníky komory a pojišťovny, 

nemůžete si toto pojištění sjednat u žádného makléře, nebo na žádném územním 

pracovišti Kooperativy, ale pouze prostřednictvím V. I. P. oddělení uvedené pojišťovny. 

Pokud máte o toto pojištění zájem, je třeba kontaktovat linku 841 105 105, kde lze 

vyřídit sjednání pojistné smlouvy, nebo si vyhledat na webových stránkách České 

lékařské komory www.lkcr.cz banner s informacemi o profesním pojištění členů České 

lékařské komory u Kooperativy. Výhodné pojistné podmínky dohodnuté Českou 

lékařskou komorou, vám tedy nemůže zajistit běžná pobočka Kooperativy, ani makléř a 

lze je zajistit jen tímto způsobem.  

 

 

                                                                                       JUDr. Jan Mach 

                                                                           ředitel právní kanceláře ČLK 

http://www.lkcr.cz/

