
Udržovací pojištění po ukončení činnosti provozovatele nestátního zdravotnického 
zařízení.

ČLK uzavřela s pojišťovnou Kooperativa a.s. dodatek k dohodě o podmínkách pojištění pro 
členy ČLK, na základě kterého může ten, kdo ukončí činnost provozovatele nestátního 
zdravotnického zařízení (NZZ) a měl sjednáno pojištění odpovědnosti provozovatele NZZ dle 
této dohody, uzavřít  za podmínek uvedených v tomto dodatku pojistnou smlouvu, která bude 
upravovat pojištění odpovědnosti této osoby za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním 
zdravotní péče (profesní odpovědnost) z doby před ukončením činnosti provozovatele 
nestátního zdravotnického zařízení (udržovací pojištění).

Základní informace o podmínkách, za kterých lze udržovací pojištění uzavřít:

 udržovací pojištění musí bezprostředně navazovat na pojištění odpovědnosti 
provozovatele NZZ uzavřené dle této dohody,

 žádost o uzavření udržovacího pojištění musí být pojišťovně doručena nejpozději        
do 2 měsíců po ukončení činnosti provozovatele NZZ,

 udržovací pojištění může být sjednáno pouze v rozsahu pojištění profesní 
odpovědnosti ve vztahu k poskytování zdravotní péče, na niž se vztahovalo pojištění 
odpovědnosti provozovatele NZZ uzavřené dle této dohody a účinné ke dni ukončení 
činnosti provozovatele NZZ,

 limit pojistného plnění sjednaný pro udržovací pojištění nesmí přesáhnout limit 
pojistného plnění, který byl sjednán ve smlouvě o pojištění odpovědnosti 
provozovatele NZZ uzavřené dle této dohody a účinné ke dni ukončení činnosti 
provozovatele NZZ,

 roční pojistné za první a druhý rok udržovacího pojištění se stanoví ve výši 80 % 
ročního pojistného, které bylo stanoveno dle této dohody pro pojištění odpovědnosti 
provozovatele NZZ ke dni ukončení provozu NZZ,

 roční pojistné za třetí a každý další rok udržovacího pojištění se stanoví ve výši 50 % 
ročního pojistného, které bylo stanoveno dle této dohody pro pojištění odpovědnosti 
provozovatele NZZ ke dni ukončení provozu NZZ,

 v rámci udržovacího pojištění lze sjednat pouze taková dodatková pojištění, která byla 
sjednána v rámci odpovědnosti provozovatele NZZ uzavřeného dle této dohody            
a účinného ke dni ukončení činnosti provozovatele NZZ.


