
 

POJIŠTĚNÍ  ODPOVĚDNOSTI 
 

zaměstnance za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli 

 

 

 

Pravidla k využití výhod pojištění odpovědnosti: 

 
- základní podmínkou k uzavření pojištění odpovědnosti = členství v OSŽ, 

 

- zvolení výše pojistné částky (4,5 násobek průměrného hrubého měsíčního výdělku): 

 

120 000 Kč 150 000 Kč 180 000 Kč 260 000 Kč 340 000 Kč 400 000 Kč 

 

- prostřednictvím ZO OSŽ člen OSŽ zaplatí na účet OSŽ-ústředí, podle zvolené pojistné 

částky, pojistné ve výši: 

 

450 Kč 600 Kč 750 Kč 1 050 Kč 1 350 Kč 1 580 Kč 

 

 

- termín úhrady pojistného je 1x za rok, a to k datu předcházejícího pojištění, 
 

- bezprostředně po mimořádné události, resp. škodní události (nejlépe následující den), je 

vhodné, aby se člen OSŽ opět pojistil, tedy uhradil pojistné prostřednictvím ZO OSŽ. 

Zaplacením nového pojistného u ZO OSŽ může člen OSŽ začít nový pojistný rok. Ten se 

počítá ode dne následujícího po dni provedené finanční úhrady, 
 

- spoluúčast (beze změny) ve výši: 5 % - minimálně 500,- Kč, maximálně 3 000,- Kč. 
 

 

Pojistná smlouva (č. 595037052-8 ze dne 25.9.2001 a následující dodatky) mezi OSŽ              

a Kooperativa pojišťovnou, a.s., mimo výhodné výše pojistného, obsahuje rovněž odchylky 

od výluky, obsažené ve zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti 

zaměstnance (dále rovněž „ZPP M-800/17“). 
 

 

Nad rámec ZPP M-800/17 se pojištění odpovědnosti vztahuje na odpovědnost  

za škodu, kterou pojištěný:  

 
a) způsobil vyrobením vadného výrobku nebo vadnou manuální prací při montážích, 

opravách, úpravách a stavebních pracích, 
 

b) způsobil ztrátou věci, 
 

c)  způsobil na pneumatikách a přepravovaných věcech, 
 

d) způsobil v souvislosti s řízením dopravního prostředku, 
 

e)  způsobil při výkonu práce na základě dohody o provedení práce, 
 

f) způsobil čistou finanční škodu, tj. újmu na jmění, kterou je možno vyjádřit  

v penězích a která vznikla jinak než jako škoda způsobená na věci jejím poškozením, 

zničením nebo ztrátou (např. nedovolená jízda drážního vozidla, zavlečení nebo špatné 

směrování nákladního vozu, zařazení technicky nezpůsobilého nebo poškozeného vozu 

do provozu apod.). 



2 (ze 2) 

 

 

Pojištění odpovědnosti se  NEvztahuje na odpovědnost za škodu, kterou 

pojištěný: 

 
a) způsobil úmyslně, 

 

b) převzal odpovědnost nad rámec stanovený právním předpisem, 
 

c) způsobil nesplněním povinnosti odvrátit škodu a zamezit zvětšení už vzniklé škody, 
 

d) způsobil po požití alkoholu, užití psychotropní, omamné nebo jiné návykové látky, 

 

e) způsobil tím, že při neplatném skončení pracovního poměru nekonal práci, 
 

f) způsobil schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat, 
 

g) způsobil provozem dopravních prostředků, je-li dána odpovědnost podle ustanovení 

občanského zákoníku (odpovědnost provozovatele motorového vozidla), pokud se  

na ni vztahuje zákonné nebo povinně smluvní pojištění odpovědnosti, 
 

h) způsobil zaměstnavateli zaplacením majetkové sankce uložené v důsledku jednání 

pojištěného,  S   V Y J Í M K O U  úroků z prodlení, sankcí uložených v souvislosti  

s výpočtem a poukazy daní a poplatků nebo pojistného na veřejné pojištění  

(např. zdravotní, sociální apod.), 
 

i) způsobil zaměstnavateli, který je jeho osobou blízkou nebo s ním žije ve společné 

domácnosti. 

 

 

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodu (na movitých či nemovitých věcech nebo na 

čistou finanční škodu), která může vzniknout při výkonu povolání (pracovní smlouva) nebo 

při dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti nebo 

dohoda o provedení práce).  

Z těchto dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je člen OSŽ povinen hradit členský 

příspěvek (článek 12 odst. 1 Stanov OSŽ, v platném znění).    

 

Škodní událost může být způsobena jakémukoliv zaměstnavateli se sídlem v České republice 

a ve státech Evropské unie (dále jen „EU“). Na území ČR se vztahuje např. i na poškození 

vozu jiné železniční společnosti. Škoda může vzniknout nejen na území ČR, ale i na území 

jakéhokoliv státu ve světě. Tedy územní platnost pojištění odpovědnosti není omezena. 

 


