Zvláštní pojistné podmínky
pro pojištění odpovědnosti
zaměstnance
M-800/21

Přehled článků
Článek 1

Rozsah pojištění

Článek 2

Výluky z pojištění

Článek 3

Škoda způsobená v souvislosti s řízením a provozem dopravního prostředku

Článek 4

Pojistné plnění

Článek 5

Výklad pojmů

Článek 1
Rozsah pojištění
Pojištění se sjednává pro případ Vaší odpovědnosti za škodu,
kterou jako zaměstnanec způsobíte svému zaměstnavateli
při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním nebo obdobném
vztahu nebo v přímé souvislosti s ním, pokud se tato odpovědnost
za škodu řídí zákoníkem práce, služebním zákonem nebo jiným
obdobným právním předpisem platným na území České republiky.
Článek 2
Výluky z pojištění
▶ 1) Z pojištění za Vás nenahradíme škodu způsobenou:
a)	zaměstnavateli, jehož sídlo není na území České republiky,
nebo škodu, za kterou neodpovídáte podle českého práva,
b)	úmyslně (včetně svévole nebo škodolibosti) nebo z hrubé
nedbalosti nebo škodu, za kterou jste převzali odpovědnost
nad rámec stanovený právním předpisem,
c)	po požití alkoholu nebo aplikaci omamných nebo
psychotropních látek,
d)	vyrobením vadného výrobku,
e)	vadně provedenou prací při montážích, opravách, úpravách
a stavebních pracích,
f)	zanedbáním stanovené obsluhy a údržby,
g)	schodkem na svěřených hodnotách, které jste povinen
vyúčtovat,
h)	tím, že jste při neplatném skončení pracovněprávního nebo
obdobného vztahu nevykonával práci,
i)	ztrátou věci, kterou se rozumí ztráta možnosti s věcí
nakládat, včetně ztráty této možnosti v důsledku odcizení
věci nebo jiného úmyslného protiprávního jednání třetí
osoby; pojištění se však vztahuje na odpovědnost za škodu
způsobenou ztrátou svěřených věcí,
j)	tím, že zaměstnavateli byla v důsledku Vašeho jednání uložena
nebo vůči němu uplatněna majetková sankce (např. pokuta,
penále, smluvní pokuta, úrok z prodlení), s výjimkou sankcí
uložených orgánem veřejné moci v souvislosti s výpočtem,
placením, vykazováním nebo uplatňováním práv na osvobození
od daní, poplatků a cel nebo pojistného na veřejné pojištění
(zdravotní, sociální apod.), a dále v souvislosti s kontrolním
hlášením na základě zákona o dani z přidané hodnoty nebo
v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb,
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k)	v souvislosti s poskytováním jakýchkoliv internetových
služeb, hromadným zpracováním dat, nefunkčností software,
viry a hackerstvím, a dále způsobenou zničením, poškozením
nebo ztrátou záznamů na zvukových, obrazových a datových
nosičích,
l)	v důsledku nesjednání nebo neudržování dostatečné pojistné
ochrany,
m)	neuplatněním nebo prodlením s uplatněním práv,
n)	v souvislosti s podáním žádosti o dotaci, grant či jinou
ﬁnanční podporu a s podáním nabídky v řízení o zadání
veřejné zakázky nebo s účastí v jiném výběrovém či obdobném
řízení,
o)	zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat
nebo rostlin,
p)	pochybením při objednávkách a rezervacích ubytování,
osobní přepravy, zájezdů, výletů a jiných služeb cestovního
ruchu, kulturních, společenských, sportovních a obdobných
akcí.
▶ 2) Z pojištění za Vás nenahradíme škodu, za kterou odpovídáte
svému sourozenci nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám,
které s Vámi žijí ve společné domácnosti.
Článek 3
Škoda způsobená v souvislosti s řízením a provozem
dopravního prostředku
▶ 1) Škodu způsobenou v souvislosti s řízením nebo provozem
dopravního prostředku za Vás nahradíme pouze, pokud tak bylo
výslovně ujednáno v pojistné smlouvě. Bylo-li pojištění v tomto
rozsahu sjednáno, vztahují se na něj podmínky uvedené v tomto
článku níže.
▶ 2) Kromě povinností upravených ve Všeobecných pojistných
podmínkách pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů
jste v případě dopravní nehody povinen dodržovat povinnosti
vyplývající z příslušných právních předpisů. V případě, že
z právních předpisů nevyplývá povinnost oznámit dopravní
nehodu policii nebo sepsat společný záznam o dopravní nehodě,
jste povinen zabezpečit dostatečné důkazy o okolnostech,
místu vzniku a rozsahu škody (např. fotograﬁckým či ﬁlmovým
záznamem).
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▶ 3) Z pojištění podle tohoto článku za Vás nenahradíme škodu:
a) na kterou se vztahuje povinné pojištění nebo na kterou
by se povinné pojištění vztahovalo, pokud by nebyla porušena
povinnost takové pojištění uzavřít,
b) která byla způsobena při dopravní nehodě, kterou jste
v rozporu s právními předpisy neprodleně neoznámil policii,
nebo jste s dalším účastníkem dopravní nehody o ní nesepsal
společný záznam.
▶ 4) Škodu způsobenou:
a) na pneumatikách a discích kol tvořících součást dopravního
prostředku,
b) na věcech, které byly v době vzniku škody naloženy na nebo
v silničním motorovém vozidle nebo jeho přípojném vozidle,
bez ohledu na místo vzniku škody,
c) na věcech, které byly v době vzniku škody naloženy na nebo
v jiném dopravním prostředku než silničním motorovém
vozidle nebo jeho přípojném vozidle (např. vysokozdvižný
vozík bez přidělené registrační značky), pokud ke škodě došlo
na veřejné pozemní komunikaci,
za Vás nahradíme pouze za předpokladu, že taková škoda byla
způsobena:
▶ při dopravní nehodě s více účastníky, o které byl sepsán
společný záznam v souladu s obecně závazným právním
předpisem,
▶ při jiné dopravní nehodě, která byla neprodleně oznámena
a následně šetřena policií, bez ohledu na skutečnost, zda
povinnost oznámit dopravní nehodu policii vyplývá z obecně
závazného právního předpisu.
Článek 4
Pojistné plnění
▶ 1) Ze všech pojistných událostí, které nastaly v průběhu jednoho
pojistného roku, za Vás nahradíme škodu v souhrnu nejvýše
do limitu plnění uvedeného v pojistné smlouvě.
▶ 2) Na pojistné plnění se vztahují další podmínky vyplývající
z ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění
majetku a odpovědnosti občanů.

▶ 2) Hrubou nedbalostí se rozumí jednání pojištěného svědčící
o jeho lehkovážném a ledabylém plnění pracovněprávních
povinností, které nemá charakter pouhého přehlédnutí,
nešikovnosti nebo ojedinělé nepozornosti.
▶ 3) Odpovědností zaměstnance za škodu způsobenou
zaměstnavateli se rozumí také povinnost úřední osoby uhradit
regresní úhradu podle zákona o odpovědnosti za škodu
způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
▶ 4) Sídlem právnické nebo fyzické osoby se rozumí adresa
zapsaná jako její sídlo ve veřejném rejstříku nebo v jiné
zákonem upravené evidenci.
▶ 5) Silničním motorovým vozidlem se rozumí motorové
vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních
komunikacích. Jeho přípojným vozidlem se rozumí silniční
nemotorové vozidlo určené k tažení silničním motorovým
vozidlem, se kterým je spojeno do soupravy.
▶ 6) Svěřenými věcmi se rozumí nástroje, ochranné pracovní
prostředky a jiné podobné věci, které zaměstnavatel svěřil
zaměstnanci na písemné potvrzení, resp. na základě písemné
dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí ve smyslu
§ 255 a násl. zákoníku práce.
▶ 7) Vadně provedenou prací při montážích, opravách, úpravách
a stavebních pracích se rozumí stav, kdy výsledek této práce
(včetně výsledků dílčích úkonů) nevykazuje stanovené, avizované
nebo dohodnuté vlastnosti; v ostatních případech vlastnosti,
které lze rozumně očekávat.
▶ 8) Vyrobením vadného výrobku se rozumí vyrobení věci,
která nevykazuje stanovené, avizované nebo dohodnuté
vlastnosti, v ostatních případech vlastnosti, které lze od ní
rozumně očekávat, bez ohledu na stupeň jejího zpracování
a na skutečnost, zda se jedná o ﬁnální výrobek nebo o věc,
která má být součástí či příslušenstvím jiné věci.

Článek 5
Výklad pojmů
▶ 1) Dopravním prostředkem se rozumí kolejový nebo
nekolejový prostředek poháněný vlastním motorem, který
je určen pro dopravu osob nebo věcí na zemi, ve vzduchu,
na vodě a pod zemí, a dále také pracovní stroj s řidičem,
i když jeho primární funkcí není doprava osob nebo věcí
(včetně např. vysokozdvižných, paletovacích a plošinových
vozíků, tahačů, vlaků, tramvají, letadel, dronů, plavidel, metra,
zahradních traktorů, sekaček s řidičem a vozítek segway).
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