
1T.č. DPPZAM O 1/16

OBSAH
Článek 1 Úvodní ustanovení
Článek 2 Předmět pojištění, rozsah pojistného krytí, pojištěné osoby
Článek 3 Územní platnost pojištění
Článek 4 Limity pojistného plnění
Článek 5 Pojistné plnění, spoluúčast, pojistný princip
Článek 6 Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného
Článek 7 Speciální výluky z pojištění
Článek 8 Výklad pojmů
Článek 9 Závěrečné ustanovení

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání, které 
sjednává Česká podnikatelská pojišťovna,  a.  s., Vienna Insurance 
Group (dále jen pojistitel), se řídí příslušnou pojistnou smlouvou, 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti 
VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), těmito Doplňkovými pojistnými pod‑
mínkami pro pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu po‑
volání DPPZAM O  1/16 (dále jen DPPZAM), příslušnými Zvláštními 
pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními zá‑
kona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.

2. Nestanoví ‑li tyto DPPZAM jinak, platí příslušná ustanovení VPPOD.

Článek 2
Předmět pojištění, rozsah pojistného krytí, pojištěné osoby

1. Předmětem pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolá‑
ní je právním předpisem stanovená povinnost pojištěného nahradit 
poškozenému dále specifikovanou újmu, vznikla ‑li pojištěnému po‑
vinnost k její náhradě v souvislosti s:
a) plněním pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi;
b) teoretickým nebo praktickým vyučováním nebo v  přímé souvis‑

losti s ním.
2. Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání se vztahuje 

na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit 
poškozenému:
a) majetkovou újmu na jmění včetně následné finanční újmy z toho 

vyplývající, a to do výše limitu pojistného plnění sjednaného v po‑
jistné smlouvě;

b) čistou finanční újmu, a to do výše 10 % z limitu pojistného plnění 
sjednaného v pojistné smlouvě;

c) újmu při ublížení na zdraví a  při usmrcení, újmu na přirozených 
právech člověka související s  újmou při ublížení na zdraví a  při 
usmrcení včetně následné finanční újmy z toho vyplývající, a to do 
výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

3. Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání se dále 
vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného 
nahradit poškozenému majetkovou újmu na věci svěřené, která vznik‑
la jejím poškozením nebo zničením, vznikla ‑li pojištěnému povinnost 
k její náhradě v souvislosti s plněním pracovních úkolů.

4. Pojistitel poskytne pojistné plnění v případě újmy, za kterou pojištěný 
odpovídá příbuznému v řadě přímé nebo osobě, která s ním žije ve 
společné domácnosti, pokud je tato osoba jeho zaměstnavatelem.

Článek 3
Územní platnost pojištění

Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání se vztahuje na 
škodné události, které nastanou na území České republiky, není ‑li v pojist‑
né smlouvě ujednáno jinak.

Článek 4
Limity pojistného plnění

1. Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání se sjedná‑
vá s těmito limity pojistného plnění, pokud není výslovně v pojistné 
smlouvě ujednáno jinak:

Profesní skupiny Limity pojistného plnění v Kč

I. II. III. IV.

A1, A2, B 60 000 100 000 150 000 200 000

2. Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání lze sjednat 
pouze v  rozsahu jedné kategorie limitů pojistného plnění a v  jedné 
profesní skupině, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Článek 5
Pojistné plnění, spoluúčast, pojistný princip

1. Pojistná plnění vyplacená ze všech  pojistných událostí nastalých 
v  průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout výši limitu 
pojistného plnění sjednaného v  pojistné smlouvě, není ‑li v  pojistné 
smlouvě ujednáno jinak.

2. Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání se sjednává 
se spoluúčastí ve výši, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak:
a) 30 %, min. 5 000 Kč (skupina A1, A2);
b) 5 000 Kč (skupina B).

 Spoluúčast na pojistném plnění se vypočte z předepsané částky, kte‑
rou je pojištěný povinen poškozenému zaplatit jako náhradu újmy, 
a  za kterou podle právních předpisů odpovídá, není ‑li v  pojistné 
smlouvě ujednáno jinak.

3. Mělo ‑li porušení povinností (pojistníka nebo pojištěného) uvedených 
ve VPPOD, v těchto DPPZAM nebo v příslušných ZPP vliv na vznik po‑
jistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo 
na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel právo snížit 
pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah 
pojistitelovy povinnosti plnit.

4. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že ke 
škodné události došlo v době trvání pojištění a pojištěný za újmu od‑
povídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění, 
není ‑li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 6
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

1. Nastane ‑li škodná událost provozem vozidla, je pojištěný, ve smyslu 
zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění, povinen oznámit policii do‑
pravní nehodu, jejímž byl účastníkem. Povinnost oznámit policii do‑
pravní nehodu platí i v případě nastane ‑li škodná událost provozem 
kolejového vozidla.

2. V případě škodné události vzniklé v souvislosti s řízením vozidla je po‑
jištěný povinen předložit pojistiteli doklad o sjednaném platném hava‑
rijním pojištění; není ‑li doklad předložen, pojištění se na tyto škodné 
události nevztahuje. Toto ustanovení se vztahuje pouze na ta vozidla, 
u nichž je sjednání havarijního pojištění možné a lze jej považovat za 
rozumné.

Článek 7
Speciální výluky z pojištění

1. Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání se nevzta‑
huje na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou:
a) schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vy‑

účtovat;
b) zanedbáním předepsané údržby;
c) na pneumatikách, discích a kolových šroubech a dalších součás‑

tech kola (například poklice na disky a další), na přepravovaných 
věcech s výjimkou újmy vzniklé při dopravní nehodě, u které po‑
jištěný splnil povinnost podle ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., 
v platném znění;

d) na převzaté věci;
e) na nehmotném majetku;
f ) na přirozených právech člověka nesouvisející s újmou při ublížení 

na zdraví a při usmrcení;
g) výkonem činnosti, u které právní předpis ukládá povinnost uzavřít 

pojištění, z provozní činnosti nebo jakékoliv jiné podnikatelské či 
výdělečné činnosti pojištěného.

2. Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání se nevzta‑
huje, pokud tak není ujednáno v pojistné smlouvě, na povinnost po‑
jištěného nahradit újmu vzniklou:
a) při činnosti konané na základě dohody o  provedení práce nebo 

dohody o pracovní činnosti;
b) vyrobením zmetku (vadného výrobku) nebo vadnou manuální 

prací při opravách, úpravách, montážích a stavebních pracích;
c) informací nebo radou;
d) odcizením věci svěřené krádeží nebo loupeží;
e) v souvislosti s řízením vozidla nebo kolejového vozidla poškozeného.
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3. Pojistitel neposkytne pojistné plnění za újmu vzniklou:
a) osobám blízkým pojištěnému vyjma osoby příbuzné v řadě přímé 

nebo osoby, která s ním žije ve společné domácnosti, pokud jsou 
tyto osoby jeho zaměstnavatelem;

b) právnické osobě, ve které má pojištěný nebo osoby jemu blízké 
majetkovou účast, s výjimkou osoby příbuzné v řadě přímé nebo 
osoby, která s ním žije ve společné domácnosti, pokud jsou tyto 
osoby jeho zaměstnavatelem;

c) právnické osobě, ve které pojištěný vykonává funkci statutárního 
orgánu;

d) zaměstnavateli, jehož sídlo nebo místo podnikání není na území 
České republiky.

Článek 8
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Čistou finanční újmou újma způsobená poškozenému jinak než jako 

majetková újma na jmění a  nemá původ v  předcházející majetkové 
újmě na jmění.

2. Dopravní nehodou událost, která nastala v  provozu na pozemních 
komunikacích, například havárie nebo srážka, a  která se stala nebo 
byla započata na pozemní komunikaci a při níž došlo k újmě v přímé 
souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

3. Informací nebo radou poskytnutí neúplné nebo nesprávné infor‑
mace nebo škodlivé rady za odměnu tím, kdo se hlásí jako příslušník 
určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystu‑
puje jako odborník, pokud informaci nebo radu poskytne v záležitosti 
svého vědění nebo dovednosti.

4. Jměním souhrn majetku (hmotný a nehmotný majetek) a dluhů pat‑
řící jedné právnické nebo fyzické osobě. Hmotný majetek je hmotná 
věc, jež je ovladatelnou částí vnějšího světa, a která má povahu samo‑
statného předmětu (věc movitá a věc nemovitá). Nehmotný majetek 
jsou práva, jejichž povaha to připouští, a  jiné věci bez hmotné pod‑
staty, například absolutní majetková práva (vlastnická práva, věcná 
práva k cizím věcem, zástavní právo, dědické právo a další), relativní 
majetková práva (práva ze smlouvy a další) a další.

5. Kolejovým vozidlem vozidlo nebo zařízení s  vlastním pohonem 
nebo bez vlastního pohonu, které je způsobilé k  jízdě po kolejnico‑
vém pásu případně po dvojici kolejnicových pásů a je určené k pře‑
pravě osob, zvířat nebo věcí (například lokomotivy, motorové nebo 
elektrické vozy, tramvaje, vozidla metra, železniční vagóny, mostový 
jeřáb, skladový jeřáb a další).

6. Majetkovou újmou na jmění újma na jmění (škoda), která vznikla 
jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním.

7. Následnou finanční újmou újma způsobená poškozenému jinak než 
jako majetková újma na jmění nebo újma při ublížení na zdraví a při 
usmrcení, která má původ v předcházející majetkové újmě na jmění 
nebo újmě při ublížení na zdraví a při usmrcení (například ušlý zisk, 
regresní nároky zdravotní pojišťovny nebo orgánu nemocenského 
pojištění).

8. Osobou blízkou příbuzný v  řadě přímé, sourozenec, manžel nebo 
partner a  další osoby v  poměru rodinném či obdobném, osoby se‑
švagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí ve společné domácnosti.

9. Pojistným rokem doba dvanácti měsíců po sobě jdoucích; první po‑
jistný rok začíná dnem určeným v pojistné smlouvě jako počátek po‑
jištění.

10. Pojištěným zaměstnanec, žák nebo student (fyzická osoba), který 
je zaměstnán fyzickou nebo právnickou osobou v pracovněprávním 
vztahu nebo se účastní teoretického či praktického vyučování u po‑
škozeného.

11. Poškozeným zaměstnavatel (právnická nebo fyzická osoba), který za‑
městnává pojištěného v pracovněprávním vztahu, nebo jiná zařízení 
ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, 
u kterých se pojištěný (žák, student) účastní teoretického či praktické‑
ho vyučování.

12. Provozní činností provozování závodu nebo jiného zařízení včetně 
zařízení zvlášť nebezpečného, které slouží k výdělečné činnosti pojiš‑
těného.

13. Převzatou věcí věc movitá a nemovitá, která není ve vlastnictví po‑
jištěného, kterou však pojištěný převzal, a  má být předmětem jeho 
závazku, tj.
a) věc, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané čin‑

nosti (zpracování, oprava, úprava, úscho va, prodej, uskladnění, 
poskytnutí odborné pomoci apod.),

b) věc, kterou pojištěný převzal do oprávněného užívání.
 Za převzatou věc se nepovažuje majetek, který pojištěný převzal za 

účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o  přepravě nebo 
smlouvy o obstarání přepravy. Dále se za věc převzatou nepovažuje 
věc svěřená.

14. Přirozenými právy člověka základní lidská práva a svobody chráně‑
né Listinou základních práv a svobod České republiky upravené první 
částí zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 
například právo na život, právo na lidskou důstojnost a osobní čest, 
právo na dobrou pověst, právo na ochranu před neoprávněným zá‑
sahem do soukromého a  rodinného života, právo vlastnit majetek 
a další.

15. Skupinou A1 skupina, do které se zařazují zaměstnanci, kteří jako 
své hlavní povolání vykonávají činnost řidiče vozidel nebo kolejových 
vozidel zaměstnavatele (například řidič nákladního automobilu, řidič 
pracovního stroje, řidič nemotorového vozidla tlačeného pěšky jdoucí 
osobou, řidič tramvaje a další).

16. Skupinou A2 skupina, do které se zařazují zaměstnanci, kteří vedle 
svého hlavního povolání též řídí vozidlo nebo kolejové vozidlo za‑
městnavatele (například administrativní pracovník, který občas řídí 
osobní automobil zaměstnavatele, prodavačka, která občas využívá 
nemotorové vozidlo tlačené pěšky jdoucí osobou k  zavážení zboží, 
skladník, který při výkonu své hlavní pracovní činnosti mimo jiné vyu‑
žívá pracovní stroj a další).

17. Skupinou B skupina, do které se zařazují ostatní profese (například 
administrativní pracovník, lékař, skladník nevyužívající při výkonu své 
pracovní činnosti vozidla zaměstnavatele a další).

18. Společnou domácností domácnost tvořená fyzickými osobami, kte‑
ré spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby (splněny 
musí být současně obě tyto podmínky).

19. Údržbou souhrn činností zabezpečujících technickou způsobilost, 
pohotovost a hospodárnost provozu strojů nebo jiných zařízení. Patří 
sem zejména provádění pravidelných technických prohlídek, ošetřo‑
vání, doplňování nebo výměna maziva apod. Zpravidla se vykonává 
bez demontáže dílů a bez výměny součástek.

20. Újmou na přepravované věci škoda na věcech, které jsou naloženy 
na vozidle, a ke škodě došlo během jejich přepravy (tj. ke škodě došlo 
při jejich přemisťování či přesunu z jednoho místa na druhé).

21. Újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení majetková a nemajet‑
ková újma při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně duševní útrapy, 
rovněž i duševní útrapy vzniklé manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě 
blízké.

22. Věcí svěřenou věc movitá, která není ve vlastnictví pojištěného, která 
však byla zaměstnavatelem pojištěnému svěřena, a kterou pojištěný 
užívá při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

23. Vozidlem silniční vozidlo, zvláštní vozidlo, historické a  sportovní 
vozidlo ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na 
pozemních komunikacích, v platném znění. Silniční vozidlo je moto‑
rové a nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na 
pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (mo‑
tocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní automobily, speciální 
vozidla, přípojná vozidla – nemotorová vozidla určená k tažení jiným 
vozidlem, s  nímž jsou spojena do soupravy, ostatní silniční vozidla). 
Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu 
na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek 
stanovených zákonem k provozu na pozemních komunikacích schvá‑
leno (zemědělské nebo lesnické traktory a  jejich přípojná vozidla, 
pracovní stroje samojízdné, pracovní stroje přípojné, nemotorové 
pracovní stroje, nemotorová vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdou‑
cí osobou, vozík pro invalidy s  motorickým pohonem, pokud jejich 
šířka přesahuje 1 m, rychlost převyšuje 6 km/h nebo jejich hmotnost 
převyšuje 450 kg). Historické vozidlo (sportovní vozidlo) je vozidlo 
zapsané v registru historických vozidel (sportovních vozidel), a ke kte‑
rému byl vydán průkaz historického vozidla (sportovního vozidla).

24. Výdělečnou činností jakákoliv jiná činnost, z níž má pojištěný příjem, 
který podléhá dani z příjmu s výjimkou činnosti vykonávané pro své‑
ho zaměstnavatele v souladu s ustanoveními zákoníku práce.

25. Výlukou uvedenou v článku 7, odst. 3., písm. d), že zaměstnanec musí 
podléhat pracovnímu právu, platnému na území České republiky.

Článek 9
Závěrečné ustanovení

Tyto DPPZAM nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.


