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ce 1 písm. j) těchto pojistných podmínek a při zachování ostatních výluk z pojištění uvedených v článku 6 těchto pojistných podmínek pojištění rozšiřuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na dopravním prostředku zaměstnavatele, a to za předpokladu, že škoda
vznikla zaviněním pojištěného při dopravní nehodě či prokazatelné
srážce dopravního prostředku s jiným předmětem a byla bez zbytečného
odkladu oznámena Policii ČR, pokud právní předpis takovéto oznámení vyžaduje. Za téhož předpokladu se pak pojištění vztahuje i na
odpovědnost za škodu způsobenou na pneumatikách tohoto dopravního prostředku a na dopravovaných věcech zaměstnavatele.

Článek 1
Úvodní ustanovení

Článek 5
Územní platnost

1.

Právo na pojistné plnění vzniká i tehdy, jestliže škodná událost a škoda
nastaly v době trvání pojištění i mimo území České republiky.

2.

Pojištění je upraveno Všeobecnými pojistnými podmínkami –
obecná část – UCZ/14 (dále jen „VPP UCZ/14“), Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti – zvláštní část UCZ/Odp/14 (dále jen „UCZ/Odp/14“), těmito Doplňkovými
pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti zaměstnanců
UCZ/Odp-Zam/14 (dále též „UCZ/Odp-Zam/14“) a pojistnou
smlouvou, které spolu tvoří nedílnou součást. Toto pojištění se
sjednává jako pojištění škodové.
Tam, kde se v UCZ/Odp/14 hovoří o „odpovědnosti, resp. povinnosti nahradit škodu nebo při ublížení na zdraví a při usmrcení též
újmu“, má se pro účely těchto doplňkových pojistných podmínek
na mysli „odpovědnost za škodu dle zákoníku práce“.

Článek 2
Škodná událost, pojistné riziko
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na zákoníkem práce stanovenou
odpovědnost zaměstnance za škodu (dále jen „pojištěný“) vzniklou
událostí, která by mohla být důvodem vzniku práva na plnění pojistitele (škodná událost) a která nastala v době trvání pojištění na
území vymezeném v článku 5 těchto pojistných podmínek. Škodnou
událostí se rozumí zaviněné porušení povinností při plnění svých
pracovních (služebních, členských) úkolů nebo v přímé souvislosti
s nimi (pojistné riziko), které má za následek vznik škody, za kterou
zaměstnanec podle právních předpisů odpovídá.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je zároveň skutečnost,
že i škoda nastala v době trvání pojištění na území vymezeném
v pojistné smlouvě. V pojistné smlouvě mohou být ujednány i jiné
předpoklady vzniku práva na pojistné plnění.
Článek 3
Základní pojistná nebezpečí (základní pojištění)
1.

2.

Pojištěný má právo, aby za něj pojistitel uhradil v rozsahu a ve výši
určené zákoníkem práce škodu, kterou zaměstnanec způsobil při
plnění pracovních úkolů, s výjimkou škod vzniklých v souvislosti
s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele.

Článek 6
Speciální výluky z pojištění
1.

Kromě výluk uvedených ve VPP UCZ/14, v UCZ/Odp/14 nebo
v pojistné smlouvě se pojištění dále nevztahuje na odpovědnost
za škodu způsobenou:

a)

jednáním, které bylo ovlivněno požitím alkoholu nebo požitím
návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahujícího;

b)

při výkonu práce na základě dohody o provedení práce;

c)

nesplněním povinnosti k odvrácení škody;

d)

schodkem na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen
vyúčtovat (tzv. hmotná odpovědnost);

e)

ztrátou věcí svěřených na písemné potvrzení i pohřešováním
jiných věcí;

f)

zaměstnavateli, jehož sídlo nebo místo podnikání není na
území České republiky;

g)

vyrobením vadného výrobku (zmetku) v důsledku vadného
nebo nesprávně provedeného pracovního úkonu, jakož i vyrobením vadného výrobku (zmetku) v důsledku nesprávně zadaného
údaje;

h)

vadnou manuální a duševní prací při montážích, opravách, úpravách nebo při stavebních činnostech, jakož i zanedbáním obsluhy
a údržby věci;

i)

zaplacením majetkové sankce uložené zaměstnavateli (včetně
pokuty) v důsledku jednání pojištěného;

j)

na pneumatikách a dopravovaných věcech (včetně takové, jež
vznikne při jejich vykládce nebo nakládce na dopravní prostředek)
a v souvislosti s řízením dopravního prostředku.

2.

Je-li v pojistné smlouvě pojištěno pojistné nebezpečí uvedené
v článku 4 těchto pojistných podmínek, platí i pro toto pojištění,
že se nevztahuje na odpovědnost za škodu nebu újmu způsobenou ostatními pojistnými nebezpečími vyloučenými v článku 8
UCZ/Odp/14 nebo v článku 6 odstavci 1 těchto pojistných podmínek. V pojistné smlouvě lze ujednat, že se pojištění nevztahuje
i na odpovědnost za škodu nebo újmu vzniklou jinak než způsoby
uvedenými v odstavci 1 tohoto článku.

Odchylně od článku článku 8 odstavce 2 písm. l) UCZ/Odp/14 se
pojištění vztahuje i na finanční škodu, pokud ustanovení zákoníku
práce o obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu s ní spojuje
povinnost zaměstnance takovouto škodu zaměstnavateli nahradit.

Článek 4
Další pojistná nebezpečí a rizika
EU 6093/1

UCZ/Odp-Zam/14

Bylo-li to v pojistné smlouvě výslovně sjednáno, pro řidiče z povolání a ostatní zaměstnance, pokud při výkonu povolání řídí rovněž dopravní prostředky zaměstnavatele, se odchylně od článku 6 odstav-

Článek 7
Výkladová ustanovení
1.

Podle těchto doplňkových pojistných podmínek se pojištění vzta-

huje, jde-li o škodu na věci, pouze na případy jejího poškození
či zničení. Nespočívá-li škoda v poškození nebo zničení věci, ale
v tom, že věc je pohřešována, nelze z uvedeného pojištění plnit.
Pohřešování věci a poškození věci jsou definovány v UCZ/Odp/14.

jakéhokoliv výrobku, který neodpovídá původnímu zadání a nesplňuje požadované parametry, a to s ohledem na funkčnost, použitelnost,
množství, rozměry, kvalitu a ostatní požadované a očekávané vlastnosti.

2.

U tohoto typu pojištění musí jít vždy o obecnou odpovědnost za
škodu (nikoliv zvláštní odpovědnost) v pracovním poměru, který
je založen individuální pracovní smlouvou, popř. dohodou o pracovní činnosti. Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách
(§ 252 zákoníku práce) a odpovědnost za ztrátu svěřených věcí
(§ 255 zákoníku práce) jako zvláštní typy odpovědnosti nejsou
předmětem tohoto pojištění. Uvedené zásady platí obdobně ve
služebním poměru.

5.

Vadnou prací nebo zanedbáním obsluhy a údržby se rozumí
nedodržení technických podmínek stanovených výrobcem, např.
v návodu k obsluze, v předpise o používání a obsluze strojního
zařízení, v pokynech, v servisní nebo revizní knize strojního zařízení.
V některých případech může však jít i o obsluhu, která je v rozporu
s obvyklým, notoricky známým způsobem užívání věci, aniž by byly
porušeny konkrétní pokyny návodu, předpisu.

3.

Finanční škodou je škoda vzniklá jinak než na zdraví, usmrcením,
poškozením, zničením nebo pohřešováním věci.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

4.

Vyrobením vadného výrobku (zmetku) se rozumí vyrobení

Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014.

