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Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou 
zaměstnavateli 

 na rok 2022 
uzavřené pro členy OS DOSIA  

 
od pojišťovny Kooperativa, a.s. 

 
 
POJISTITEL: Kooperativa pojišťovna, a.s., ViennaInsurance Group 
 
ÚČINNOST SMLOUVY: od 1.1.2022 do 31.12.2022 
 
ÚZEMNÍ PLATNOST  
dle zvolené varianty: varianta Česká republika 

varianta celý svět 
 
VZNIK POJIŠTĚNÍ: 
 
Vznik pojištění od 1. 1. 2022 
 
Pojištění vzniká od 1. ledna 2022, za podmínky, že bude člen zapsán do seznamu „První přihláška“, 
který bude doručen na OS DOSIA společně s úhradou pojistného do 25. listopadu 2021. 
 
Vznik pojištění v období po 1. 1. 2022 do 31.12. 2022 
 

- Nový zaměstnanec, kterému vznikne pracovněprávní vztah po 1.1. 2022 
 

 Ode dne vzniku pracovněprávního vztahu, za podmínky že bude člen zapsán do seznamu „Oznámení 
změn ve stavu pojištěných“, který bude doručen na OSDOSIA společně s úhradou pojistného v níže 
uvedeném termínu příslušného kalendářního čtvrtletí, ve kterém pracovněprávní vztah vznikl.  
 
V případě, že nebude seznam „Oznámení změn ve stavu pojištěných doručen ve výše uvedeném 
termínu, vznikne pojištění až od 1. dne kalendářního čtvrtletí, které následuje za kalendářním čtvrtletím, 
ve kterém byl člen na seznamu „Oznámení změn ve stavu pojištěných“ uveden a seznam doručen na 
OS DOSIA společně s úhradou pojistného.  
 

 
- Členové, kteří jsou zaměstnanci před 1.1. 2022 

 
od 1. dne kalendářního čtvrtletí, které následuje za kalendářním čtvrtletím, ve kterém byl člen na 
seznamu „Oznámení změn ve stavu pojištěných“ uveden a seznam doručen na OS DOSIA společně s 
úhradou pojistného.  
 

Seznamy „Oznámení změn ve stavu pojištěných“ musí být doručené na OS DOSIA společně s úhradou 
pojistného do: 
20. 3. 2022 
20.6. 2022 
20. 9. 2022 
20.12. 2022 
 
V posledním kalendářním čtvrtletí (1. 10. -20.12.2022) může vzniknout pojištění pouze novým zaměstnancům.   
 
 
ZÁNIK POJIŠTĚNÍ: ode dne, kdy pojištěný přestal být členem OS DOSIA, nejpozději 31.12. 2022. 
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VARIANTY POJIŠTĚNÍ A LIMITY PLNĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO 
 
 
Varianty pojištění  
 
- řidič z povolání - pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s řízením a 
provozem dopravního prostředku zaměstnancem, jehož hlavní/ převažující náplní práce je řízení dopravního 
prostředku,  
 
- občasné řízení - pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s řízením 
dopravního prostředku zaměstnancem, jehož hlavní/ převažující náplní práce není řízení dopravního 
prostředku.  Touto variantou se pojišťuje i zaměstnanec, který neřídí vůbec, např. mzdová účetní. 
 
Řidič z povolání – územní platnost pojištění: Česká republika – roční pojistné 

Limit plnění  100.000 Kč Limit plnění  150.000 Kč Limit plnění  200.000 Kč 

Pojistné os./rok 2.772 Kč Pojistné os./rok 3.283 Kč Pojistné os./rok 3.801 Kč 

 
 
Občasné řízení – územní platnost pojištění: Česká republika – roční pojistné 

Limit plnění  100.000 Kč Limit plnění  150.000 Kč Limit plnění  200.000 Kč 

Pojistné os./rok 1.568 Kč Pojistné os./rok 1.862 Kč Pojistné os./rok 2.170 Kč  

 
 
Řidič z povolání – územní platnost pojištění: celý svět – roční pojistné 

Limit plnění  100.000 Kč Limit plnění  150.000 Kč Limit plnění  200.000 Kč 

Pojistné os./rok 4.053 Kč Pojistné os./rok 4.830 Kč Pojistné os./rok 5.586 Kč 

 
U všech uvedených možností je sjednaná spoluúčast 10 %, min. 1.000 Kč     
 
Výše pojistného se úměrně snižuje podle vzniku pojištění člena. 
 
 
ROZSAH POJIŠTĚNÍ 
 
Pojištění se vztahuje pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu práce 
v pracovněprávním vztahu, tzn. vztahuje se na pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o 
provedení práce. 
 
 
Ztráta svěřených věcí 
 
Pojištění kryje odpovědnost za škodu způsobenou ztrátou svěřených věcí. Ze všech pojistných událostí 
způsobených ztrátou svěřených věcí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku může být poskytnuto plnění 
nejvýše do sublimitu 30 000 Kč v rámci sjednaného limitu plnění. 
 
 
 
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 
 

1) Z pojištění se nenahradí škoda způsobená: 

a) zaměstnavateli, jehož sídlo není na území České republiky, nebo škoda, za kterou neodpovídáte podle 
českého práva, 
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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. 

k) 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) v důsledku stávky, výluky. 

2) Z pojištění se nehradí škoda, která je způsobena sourozenci nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, 
které žijí s pojištěným ve společné domácnosti. 

 

Hrubou nedbalostí se rozumí jednání pojištěného svědčící o jeho lehkovážném a ledabylém plnění 
pracovněprávních povinností, které nemá charakter pouhého přehlédnutí, nešikovnosti nebo ojedinělé 
nepozornosti.  

 

Škoda způsobená v souvislosti s řízením a/nebo provozem dopravního prostředku 

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 vozíku, tahačů, vlaků, tramvají, letadel, dronů, plavidel, metra, zahradních traktorů, 
sekaček s řidičem a vozítek segway).  

1) V případě dopravní nehody je nutné 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). 

2) Z pojištění není hrazena škoda: 

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. 

 

3) Z pojištění se nehradí ani škoda: 

a) na pneumatikách a discích kol tvořících součást dopravního prostředku, s výjimkou  škod vzniklých při 
dopravní nehodě s více účastníky, o které byl sepsán společný záznam v souladu s obecně závazným právním 
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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. 

 

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, s výjimkou  škod vzniklých 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. 

 

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, s výjimkou  škod vzniklých 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. 


