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Pojištění odpovědnosti z přepravních 
a zasílatelských smluv / Cargo pojištění + 
WRCC 

• Výluky z pojištění – odpovědnost zasílatele a dopravce  

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného uhradit škodu 
vyvolanou válečnými událostmi, teroristickými činy, stávkami a 
jinými ozbrojenými konflikty a vnitrostátními nepokoji,

s výjimkou případů, kdy pojištěný o této skutečnosti nevěděl 
ani vědět nemohl v době, kdy se zavázal, že přepravu obstará, 
případně provede

• Výluky z cargo pojištění 

Pojistitel neposkytuje pojistné plnění za škody způsobené válkou 
(vyhlášenou i nevyhlášenou), občanskou válkou, událostí podobné 
válce a nebezpečím, které vznikne nezávisle na válečném stavu 
z použití nebo existence válečných zbraní

+ WRCC (WaR Cargo Clauses) 



Pojištění zbožových zásilek-
Cargo pojištění
•

• Rozsah pojistné ochrany: 

• Pojištění lze sjednat v tom „nejširším rozsahu“ tj. tak, aby poskytovalo tu nejkomplexnější 
pojistnou ochranu pro zásilku v průběhu přepravy , tedy  pojištění na bázi All risks s 
připojištěním WRCC a SRCC  (tj. příslušných klausulí dle londýnského trhu pro připojištění 
rizika stávky a války)

• All risks (pojištění na všechna rizika, „všerizikové pojištění“ ) -ICC (A) 

• All risk + ( pojištění ALL RISKS  a připojištění pro případ stávky a války – tj. včetně 
příslušných klauzulí WRCC a SRCC – WaR Cargo Clauses, StRike Cargo Clauses)

• Named perils (vyjmenovaná rizika, „omezené krytí“) –ICC (B) 

• Nejzávažnější pojistná nebezpečí –ICC (C) Pozn. I. Toto pojištění dle WRCC a SRCC však 
nelze sjednat pro přepravu zásilek ze zemí / případně ze zemí), které jsou v době odeslání 
zásilky ve válce či válečném ohrožení.  

• Pozn. Připojištění rizika války dle WRCC lze obvykle sjednat pouze pro pojištění přepravy 
námořní a letecké, ALE pro všechny rozsahy pojistné ochrany, tj. od nejširšího po nejužší 
pojistné krytí  



Okolnosti ztráty nebo poškození nákladu 
ICC A ICC B ICC C  

Plavba na mělčině, uvíznutí, potopení, převrácení lodi nebo jiná podobná událost ANO ANO ANO 

Převrácení nebo překlopení pozemních dopravních prostředků ANO ANO ANO 

Srážka lodí nebo jiných dopravních prostředků ANO ANO ANO 

Srážka s jinými předměty s výjimkou dopravních prostředků (s výjimkou vodní dopravy) ANO ANO ANO 

Nucená vykládka na letištích ANO ANO ANO 

Požár nebo výbuch ANO ANO ANO 

Zemětřesení, výbuch sopky nebo úder blesku ANO ANO NE

Zlovolné jednání třetích osob ANO NE* NE*

Krádeže a loupeže ANO NE NE

Nehody všeobecně ANO ANO ANO 

Násilné vyhození přes palubu ANO ANO ANO 

Odplavení z paluby ANO ANO NE 

Rizika války, nepokojů a stávek NE* NE* NE*

Pirátství ANO NE NE

Vniknutí vody do lodi, skladu, kontejneru nebo jiné přepravní jednotky
ANO ANO NE

Ztráta při nakládce/vykládce (pouze v případě úplné ztráty)
ANO** ANO NE

Jakákoli jiná rizika fyzické ztráty nebo poškození nákladu, která nejsou definována výše
ANO NE NE

(*) – Může být pojištěno 
dodatečně pomocí 
příslušných
klauzulí WRCC a SRCC

(**) – Platí i v případě 
částečné ztráty anebo
poškození 



Územní rozsah pojistné ochrany 
a sankční doložka 

• V případě pojištění dle rámcových smluv se sjednává územní rozsah pojistné přepravy dle požadavků 
pojistníka  většinou EU/ Evropa/ celý svět, u firemní přepravy bývá též požadavek Česká republika + 
sousedící státy EU. 

• Pojištění pro jednotlivé zásilky se sjednává v rozsahu trasy přepravy, tj: From:/ To:/Via:, s uvedením 
překladu nákladu, zvláště v případě multimodální přepravy . 

• Z pojistné ochrany jsou vždy vyloučeny přepravy zásilek, je-li země, z níž jsou odesílány/ do níž 
směřují/ případně přes níž jsou přepravovány,  je ve válečném stavu či válečném nebezpečí. 

• Aktuální situaci sledují upisovatelé prostřednictvím materiálů: 
➢ předávaných jejich zajistiteli ( Swis Re, Munich Re, aj. „Schedule for W/SRCC business“), 
➢ na základě platby/ registrace : Lloyd's List Intelligence: Shipping and maritime intelligence

❑ běžně dostupných na internetu : 
➢ IHS markit JCC Cargo  Watchlist: https://watchlists.ihsmarkit.com
➢ EGAP - https://www.egap.cz/cs/mezinarodni-sankce

• V rozsahu tohoto pojištění se rovněž uplatňuje tzv. Sankční doložka , tj. je vyloučeno pojistné krytí 
v případě, že by se pojistitel dostal do rozporu se sankcemi, zákazy a restrikcemi danými rezolucemi 
OSN nebo obchodními či ekonomickými sankcemi, zákony a směrnicemi Evropské unie, Velké Británie, 
Spojených států amerických anebo právní úpravou České republiky.  

• Pro přepravu do zemí, ohrožených stávkou,  válkou, nepříznivou politickou/ ekonomickou situaci sleduje 
pojistitel vývoj v dané zemi a při úpisu zvažuje, zda lze pojistnou ochranu poskytnout, případně zda lze 
(alespoň na část přepravy nákladu) připojistit i riziko dle WRCC a SRCC. 

https://www.seasearcher.com/
https://watchlists.ihsmarkit.com/


PROČ  POJIŠTOVAT EXPORTNÍ A PŘEDEXPORTNÍCH ÚVĚRY

A S TÍM SOUVISEJÍCÍ RIZIKA ? / KNOW HOW PRO KLIENTY 

• PROČ  POJIŠTOVAT EXPORTNÍ A PŘEDEXPORTNÍCH ÚVĚRY
A S TÍM SOUVISEJÍCÍ RIZIKA ?

➢ v mezinárodním obchodě existují dodatečná rizika ve srovnání s obchodem vnitrostátním

➢ legislativní úpravy ( neznalost zákonů dané země) 

➢ tendence místních soudů preferovat vlastní trh 

➢ kurzové riziko a další měnové riziko

➢ riziko politických a válečných nepokojů

➢ vyšší riziko živelních událostí v určitých teritoriích 

• KNOW HOW PRO KLIENTY/ i  ostatní zájemce 

• Klasifikace zemí

• Aktuality z jednotlivých teritorií 

• Mezinárodní sankce, základní přehled sankčních režimů 

• Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) pro 
nadnárodní podniky

• Podpora malých a středních podniků 

• Opatření proti podplácení v mezinárodním obchodě 



Klasifikace zemí - země s minimálními pojistnými sazbami k datu 18.03.2022- kategorie 0
Kategorizace zemí podle OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development)

Austrálie Kanada Portugalsko

Belgie Korejská republika Rakousko

Česká republika Kypr Řecko

Dánsko Litva Singapur

Estonsko Lotyšsko Slovensko

Finsko Lucembursko Slovinsko

Francie Maďarsko Spojené státy americké

Chile Malta Španělsko

Irsko Německo Švédsko

Island Nizozemsko Švýcarsko

Itálie Norsko Velká Británie

Izrael Nový Zéland

Japonsko Polsko

Pozn. Ke stejnému datu, tj. 18.03.2022 bylo 

Rusko i Bělorusko v kategorii 7, tj. nejvyšší. 

Pojišťování vývozu českých firem do těchto 

zemí bylo s účinností od 24.02.2022 

zastaveno.  

Ukrajina ke stejnému datu v kategorii 6 

s ujištěním, že „EGAP obnoví pojišťování na 

Ukrajinu, jakmile to bude možné“. 

Aktuální informace o stavu/ klasifikaci 

jednotlivých zemí lze sledovat na webu: 

https://www.egap.cz/cs/klasifikace-zemi 



Dodržování sankcí dle zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí 

• Závazky České republiky vyplývající z mezinárodních dohod a z členství v mezinárodních 
organizacích s přihlédnutím k sankcím vyhlášeným USA.
• Mezinárodní sankce jsou uplatňovány, pokud je to stanoveno/ vyplývá to :
• z rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů,
• ze společných postojů, společných akcí/ ustanovení  na základě opatření/ ustanovení 

Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční a bezpečnostní politice
• z přímo použitelných předpisů Evropské unie (dříve Evropských společenství).

• Mezinárodní sankce se uplatňují vůči:
• území, 
• subjektům,
• zboží, 
• oblastem.

• Vnitrostátní koordinací provádění mezinárodních sankcí v ČR je pověřeno Ministerstvo 
financí (MF ČR /FAÚ).
• Základním rámcem pro uplatňování mezinárodních sankcí v činnosti pojistitelů je přehled 
mezinárodních sankcí na webových stránkách MF ČR.
• PROČ? Rozhodnutí Rady bezpečnosti/ společný postoj EU ( společná 
zahraniční/bezpečnostní politika)

• Omezení se dle ust. § 4, odst. 2  Zákona se týkají / mohou se týkat:

• obchodu a služeb, dopravy, spojů ( dovoz/ koupě zboží,  vývoz/ prodej zboží, průvoz 
průvoz zboží + činnosti jakkoli s tím související ) 

• peněžních převodů, používání jiných platebních prostředků, nákupu a prodeje cenných 
papírů a investičních nástrojů,

• technické infrastruktury, vědeckotechnických styků, kulturních styků, sportovních styků.



Zboží dvojího užití-
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-
sprava/mezinarodni-kontrolni-rezimy-zbozi-dvojiho-
pouziti/caste-dotazy-k-vyvozu-polozek-dvojiho-pouziti--
6307/ 

• Zboží vyráběno a předurčeno pro civilní použití, může být 
vzhledem k svému charakteru a vlastnostem zneužity zejména 
k výrobě zbraní hromadného ničení a jejich nosičů případně 
pro vojenské účely. Specifikováno v seznamu kontrolovaného 
zboží 

• Jde o zboží v oblasti : 

➢průmyslové

➢ jaderné 

➢chemické

➢ biologické



Základní přehled sankčních režimů

• mezinárodní sankce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů
Databáze mezinárodních sankcí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 
je uvedena na jejich webových stránkách – UN  Security Council Sanctions
Committees (https://www.un.org/securitycouncil/)

• mezinárodní sankce Evropské unie
Mezinárodní sankce vyplývající z členství České republiky v Evropské unii, jsou 
uvedeny v Databázi sankcí EU na jejích webových stránkách,  a rovněž v přehledu 
sankcí  na MF ČR: https://www.financnianalytickyurad.cz/povinne-osoby-dle-zakona-c-
2532008-sb#narizeni-rady-cl-5b

• kontrolní režim Světové banky a jeho databáze
Světová banka vede databázi z jejího hlediska problematických subjektů. Tato 
databáze je uvedena na webových stránkách Světové banky v přehledu 
neakceptovatelných bank a fyzických osob

• https://www.worldbank.org/en/about/unit/sanctions-system

• sankce uplatňované USA a jejich databáze
Sledování subjektů v databázi OFAC a uplatnění vůči nim stanovených sankcí není 
pro členy Evropské unie právně závazné, nicméně se k nim přihlíží v kontextu 
Sankčních režimů, zejména Mezinárodních sankcí EU. Sankce uplatňované USA 
jsou uvedeny v databázi OFAC (Specially Designated Nationals List (SDN)) na 
jejich webových stránkách - https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-
assets-control-sanctions-programs-and-information

https://www.un.org/securitycouncil/
https://www.financnianalytickyurad.cz/povinne-osoby-dle-zakona-c-2532008-sb#narizeni-rady-cl-5b
https://www.worldbank.org/en/about/unit/sanctions-system


Porušení povinností  dle zákona č. 69/2006 Sb., 
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických 
osob ( ust.§ 18 Zákona)

• Poručení mlčenlivosti - 200.000,- Kč 

• Nakládání s majetkem, na který se vztahují 
sankce – 500.000,- Kč 

• Porušení  zákazu/ omezení/ nesplnění 
oznamovací povinnost FAÚ 4,000.000,- Kč 

• Pokud získá osoba přestupkem 
prospěch 5,000.000,- Kč, anebo způsobila 
škodu přesahující 5,000.000,- Kč nebo jiný 
zvlášť závažný následek, lze jí uložit pokutu do 
50,000.000 Kč.

• blíže viz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-
69



Compliance aneb co vše je 
třeba prověřit? 

• Informační systém veřejné správy , veden rejstříkovými 
soudy 

• Pojistník/ pojištěný/ oprávněná osoba/ 

• Koneční vlastníci /skuteční majitelé- (povaha postavení-
nepřímý skutečný majitel, náhradní skutečný majitel dle §
5 zákona č.37/2021 Sb., o evidenci skutečných vlastníků  
(údaje /struktura vztahů obvykle neveřejné)

• https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

