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DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
  ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNAVATELI  

DPP ODZAM P 1/18 

s platností od 1. února 2018 

 
 

Pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu 

způsobenou zaměstnavateli platí Všeobecné pojistné 

podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPP 

PODN P 1/18 (dále jen "VPP PODN P 1/18"), tyto 

doplňkové pojistné podmínky pro pojištění 

odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou 

zaměstnavateli DPP ODZAM P 1/18 (dále jen 

„doplňkové pojistné podmínky“) a příslušná ustanovení 

uvedená v pojistné smlouvě.  

 

Nestanoví-li tyto doplňkové pojistné podmínky jinak, 

platí příslušná ustanovení VPP PODN P 1/18.  

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu 

způsobenou zaměstnavateli se dále řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský 

zákoník“), zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 

v platném znění (dále jen „zákoník práce“) a/nebo 

zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném 

znění (dále jen „zákon o státní službě“ nebo „služební 

zákon“) a/nebo zákona č. 361/2003 Sb., o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném 

znění. 

 

 

Článek 1 

Rozsah pojištění 

1. Pojištění se vztahuje na právním předpisem 

stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu 

způsobenou poškozenému v rozsahu stanoveném 

příslušným ustanovením zákoníku práce, 

služebního zákona (zákona o státní službě) nebo 

jiného obdobného právního předpisu platného na 

území České republiky.  

 

Článek 2 

Pojistná událost 

1. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného 

nahradit škodu, která vznikla poškozenému 

v souvislosti s: 

a)  plněním pracovních úkolů pojištěného nebo 

v přímé souvislosti s nimi, 

b) teoretickým nebo praktickým vyučováním 

pojištěného nebo v přímé souvislosti s nimi, 

a se kterou je spojena povinnost pojistitele 

poskytnou pojistné plnění. 

 

2. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění 

za předpokladu, že pojistná událost nastala 

v době trvání pojištění a pojištěný za škodu 

odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu 

z doby trvání pojištění, není-li v pojistné smlouvě 

uvedeno jinak a zároveň pojištěný uplatnil nárok 

na pojistné plnění vůči pojistiteli do 5 měsíců od 

zániku pojištění. 

 

3. Více nároků na náhradu škody vyplývající z jedné 

příčiny nebo z více příčin, které spolu časově, 

místně nebo jinak přímo souvisí, se považuje za 

jednu pojistnou událost, a to nezávisle na počtu 

poškozených osob. 

 

4. Rozhoduje-li o náhradě škody nebo její výši soud 

nebo jiný oprávněný orgán, je pojistitel povinen 

poskytnout pojistné plnění až poté, kdy mu bylo 

doručeno pravomocné rozhodnutí tohoto orgánu. 

 

Článek 3 

Územní působnost pojištění 

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které 

vzniknou na území České republiky. V pojistné 

smlouvě je možno dohodnout rozšíření územní 

působnosti. 

 

 

Článek 4 

Pojistné plnění 

1. Pojistné plnění za jednu a všechny pojistné 

události, které nastaly v průběhu jednoho 

pojistného roku, je omezeno limitem pojistného 

plnění uvedeným v pojistné smlouvě, není-li 

v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Limit 

pojistného plnění stanoví na svou odpovědnost 

pojistník. 

 

2. V případě škody na dopravním prostředku vzniklé 

v souvislosti s jeho řízením, za kterou odpovídá 

pojištěný, je pojistné plnění omezeno částkou 

50 000,-Kč pro jednu a všechny pojistné události 

pro jednoho pojištěného nastalé v jednom 

pojistném roce, není-li v pojistné smlouvě 

ujednáno jinak. 

 

 

Článek 5 

Náklady právní ochrany 

1. Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené 

mu příslušnými právními předpisy, pojistnými 

podmínkami a pojistnou smlouvou, je pojistitel 

povinen uhradit náklady: 

a) řízení o náhradě škody nebo nemajetkové 

újmy před příslušnými orgánem, pokud bylo 

nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného 

nebo výše náhrady škody nebo nemajetkové 

újmy, a náklady právního zastoupení 

pojištěného v tomto řízení, a to ve všech 

stupních, 

b) na obhajobu v trestním řízení (tj. 

v přípravném řízení i v řízení před soudem ve 

všech stupních) vedeném proti pojištěnému 

v souvislosti se škodnou událostí, 

mimosoudního projednávání nároku 

poškozeného na náhradu škody nebo 

nemajetkové újmy, pokud se k tomu písemně 

zavázal. 

 

2. Náklady právního zastoupení a obhajoby podle 

odst. 1 tohoto článku, které přesahují 

mimosmluvní odměnu advokáta v České republice 

stanovenou příslušnými právními předpisy, 

pojistitel uhradí pouze v případě, že se k tomu 

písemně zavázal. 

 

3. Pojistitel nehradí náklady podle odst. 1 tohoto 

článku, jestliže byl pojištěný v souvislosti se 

škodnou událostí uznán vinným úmyslným 

trestným činem. Pokud již pojistitel tyto náklady 

uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení 

vyplacené částky. 

Článek 6 

Výluky z pojištění 

1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu 

způsobenou: 

a) úmyslně (včetně svévole nebo škodolibosti) 

nebo z hrubé nedbalosti nebo převzatou nad 

rámec stanovený právním předpisem, 

b) 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 ve výběrovém řízení či 

obdobném řízení, 

c) pochybením při ekonomických nebo 

nákladových kalkulacích s výjimkou škod 

způsobených při účetní, daňové nebo 

auditorské činnosti, 

d) pochybením při objednávkách a rezervacích 

osobní přepravy, zájezdů, výletů a dalších 

služeb cestovního ruchu včetně všech druhů 

ubytovacích služeb a při objednávkách a 

rezervacích kulturních, společenských, 

sportovních a jiných obdobných akcí, 

e) chybným zaměřením věci při montážích, 

rekonstrukcích, úpravách a stavebních 

pracích, 

f) neuplatněním nebo prodlením s uplatněním 

práv, 

g) v důsledku nesjednání nebo neudržování 

dostatečné pojistné ochrany, 

h) zničením, poškozením nebo ztrátou záznamů 

na zvukových, obrazových a datových 

nosičích, 

i) na nehmotném majetku, 

j) informací nebo radou, 

k) v souvislosti s provozní činností nebo 

jakoukoliv jinou podnikatelskou činností 

pojištěného a spolupojištěného, 

l) v souvislosti s činností, u které právní předpis 

ukládá povinnost uzavřít pojištění 

odpovědnosti, 

m) ztrátou věci, 

n) v důsledku trestné činnosti pojištěného nebo 

jakéhokoliv podvodného nebo nepoctivého 

jednání pojištěného či třetí osoby jednající 

z podnětu pojištěného, 

o) v souvislosti s činností, kterou pojištěný 

vykonává neoprávněně, 

p) na věci, kterou pojištěný užívá neoprávněně, 

q) prodlením se splněním smluvní povinnosti, 

r) uplatněním regresních nároků zdravotní 

pojišťovnou nebo orgánem nemocenského 

pojištění, 

s) genetickými změnami organismu nebo 

geneticky modifikovanými organismy, 

krevními deriváty nebo přenosem viru HIV, 

t) znečištěním životního prostředí, pokud škodu 

nezpůsobila nahodilá porucha ochranného 

zařízení, 

u) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem 

motorových vozidel nebo plavidel pokud je 

tato povinnost k náhradě (odpovědnost) 
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předmětem povinného pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidel nebo plavidel a dále 

v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem 

drážních vozidel, letadel nebo vzdušných 

dopravních prostředků (včetně bezpilotních 

systémů) bez ohledu na to, zdali se na 

povinnost k náhradě (odpovědnost) vztahuje 

povinné pojištění či nikoliv, 

v) po požití alkoholu nebo aplikaci omamných 

nebo psychotropních látek, 

w) v souvislosti s nárokem na pojistné plnění 

z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, 

x) na pneumatikách, discích nebo kolových 

šroubech, které tvoří 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 předpisem nebo při jiné 

dopravní nehodě, která byla neprodleně 

oznámena a následně šetřena policií, 

y) na věcech, které byly v době škodné události 

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 nebo při jiné dopravní 

nehodě, která byla neprodleně oznámena a 

následně šetřena policií, 

z) na věcech, které byly v době škodné události 

naloženy na nebo v jiném dopravním 

prostředku než silničním motorovém vozidle 

nebo jeho přípojném vozidle (např. 

vysokozdvižný vozík nebo jiný pracovní stroj 

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 nebo při jiné 

dopravní nehodě, která byla neprodleně 

oznámena a následně šetřena policií, 

aa) schodkem na svěřených hodnotách, které je 

pojištěný povinen vyúčtovat, 

bb) zanedbáním předepsané obsluhy a údržby, 

cc) tím, že pojištěný při neplatném skončení 

pracovněprávního nebo obdobného vztahu 

nevykonával práci, 

dd) tím, že zaměstnavateli byla v důsledku 

jednání pojištěného uložena nebo vůči němu 

uplatněna majetková sankce (např. pokuta, 

penále, smluvní pokuta, úrok z prodlení), 

s výjimkou sankcí uložených v souvislosti 

s výpočtem a placením daní, poplatků a cel 

nebo pojistného na veřejné pojištění 

(zdravotní, sociální apod.). 

 

2. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, 

pojištění se nevztahuje na povinnosti pojištěného 

nahradit škodu vzniklou: 

a) v souvislosti s řízením dopravního prostředku, 

b) pohřešováním věci svěřené vyjma ztráty věci, 

c) vyrobením zmetku (vadného výrobku) nebo 

vadnou manuální prací při opravách, 

úpravách, montážích a stavebních pracích 

včetně vadného zaměření věci, 

d) při činnosti na základě dohody o provedení 

práce. 

 

3. Pojistitel též neposkytne plnění za: 

a) odpovědnost pojištěného za vady (záruky), 

b) způsobenou ekologickou škodu, 

4. Pojistitel neuhradí škodu, za kterou pojištěný 

odpovídá: 

a) svému manželu, sourozenci nebo příbuzným 

v řadě přímé nebo osobám, které s ním žijí ve 

společné domácnosti, 

b) svým společníkům nebo jejich manželům, 

sourozencům nebo příbuzným v řadě přímé 

nebo osobám, které žijí se společníkem 

ve společné domácnosti, 

c) právnické osobě, se kterou je majetkově 

propojen, 

d) statutárnímu orgánu (členu kolektivního 

statutárního orgánu), zákonnému zástupci 

nebo zmocněnci zaměstnavatele, 

e) zaměstnavateli, jehož sídlo nebo místo 

podnikání je mimo území České republiky. 

 

5. V pojistné smlouvě mohou být stanoveny 

a dohodnuty další výluky z pojištění. 

 

Článek 7 

Povinnosti pojištěného 

1. Nastane-li škodná událost, má pojištěný zejména 

následující povinnosti: 

a) písemně bez zbytečného odkladu oznámit 

pojistiteli, že poškozený uplatnil proti němu 

právo na náhradu škody, a vyjádřit se ke své 

odpovědnosti za vzniklou škodu, k požadovan

é náhradě a její výši, 

b) písemně bez zbytečného odkladu oznámit 

pojistiteli, že v souvislosti se škodnou událostí 

bylo proti němu zahájeno soudní 

(občanskoprávní i trestní) nebo rozhodčí 

řízení, a informovat o průběhu a výsledcích 

řízení, 

c) nesmí bez souhlasu pojistitele uhradit ani se 

zavázat k úhradě promlčené pohledávky 

nebo její části, 

d) nesmí bez souhlasu pojistitele zcela nebo 

zčásti uznat nárok z titulu odpovědnosti. 

 

2. Kromě povinností stanovených ve všeobecných 

pojistných podmínkách je pojištěný v případě 

dopravní nehody povinen dodržovat povinnosti 

vyplývající z příslušných právních předpisů. 

V případě, kdy právní předpis neukládá povinnost 

oznámit dopravní nehodu policii nebo sepsat 

společný záznam o dopravní nehodě, je pojištěný 

povinen zabezpečit dostatečné důkazy o 

okolnostech, místu vzniku a rozsahu škody (např. 

fotografickým či filmovým záznamem).   

 

3. Pojištěný má v řízení o náhradě škody vedeném 

proti němu zejména následující povinnosti: 

a) postupovat v souladu s pokyny pojistitele, 

b) neuzavírat bez souhlasu pojistitele soudní 

smír či jakoukoli dohodu o narovnání, 

c) vznést námitku promlčení, 

d) na pokyn pojistitele podat opravný 

prostředek, 

e) postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání 

rozsudku pro zmeškání nebo pro uznání. 

 

4. Porušil-li pojištěný některou z povinností 

uvedených v tomto článku a toto porušení mělo 

vliv na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, 

je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně 

tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho 

povinnosti plnit.  

 

 

 

 

Článek 8 

Přechod práv 

1. Pokud pojistitel uhradil za pojištěného škodu či 

náklady řízení, přechází na něj právo: 

a) na vrácení vyplacené částky, 

b) na úhradu nákladů řízení o náhradě škody, 

c) na vypořádání nebo postih, a to až do výše 

částek, které za něj pojistitel uhradil. 

 

2. Pokud nastane situace, která odůvodňuje přechod 

práv uvedených v předchozím odstavci na 

pojistitele, je pojištěný povinen to pojistiteli 

neprodleně oznámit a odevzdat mu doklady 

potřebné k uplatnění těchto práv. 

 

 

Článek 9 

Výklad pojmů 

1. Cizí věci převzaté jsou hmotné movité věci, které 

pojištěný uvedený v pojistné smlouvě převzali při 

poskytování služby na základě smlouvy, 

objednávky nebo zakázkového listu. 

 

2. Cizí věci užívané jsou hmotné movité věci, které 

pojištěný uvedený v pojistné smlouvě užívá podle 

písemné smlouvy. 

 

3. Dopravní nehodou se rozumí událost, která 

nastala v provozu na pozemních komunikacích, 

např. 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. 

 

4. Dopravním prostředkem se rozumí kolejové či 

nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou 

jednotkou, které je určeno k přepravě osob nebo 

věcí na pozemních komunikacích nebo pod zemí, 

skladových, výrobních či obdobných prostorách 

(např. motorové vozidlo, silniční motorové vozidlo, 

vozidlo hromadné dopravy osob, pracovní stroje, 

vysokozdvižné vozíky a další). 

 

5. Ekologickou újmou je nepříznivá měřitelná 

změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení 

jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo 

nepřímo. Jedná se o změnu na: 

a) chráněných druzích volně žijících živočichů či 

planě rostoucích rostlin nebo přírodních 

stanovištích, která má závažné nepříznivé 

účinky na dosahování nebo udržování 

příznivého stavu ochrany takových druhů 

nebo stanovišť, 

b) podzemních nebo povrchových vodách, 

včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 

přírodních minerálních vod, která má závažný 

nepříznivý účinek na ekologický, chemický 

nebo množstevní stav vody nebo její 

ekologický potenciál, 

c) půdě znečištěním, jež představuje závažné 

riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví 

v důsledku přímého nebo nepřímého 

zavedení látek, přípravků, organismů nebo 

mikroorganismů na zemský povrch nebo pod 

něj. 

 

6. Hrubou nedbalostí se rozumí jednání 

pojištěného svědčící o jeho lehkovážném a 

ledabylém plnění pracovněprávních povinností, 

které nemá charakter pouhého přehlédnutí, 

nešikovnosti nebo ojedinělé nepozornosti. 

 

7. Informací nebo radou se rozumí poskytnutí 
včetně neposkytnutí neúplné nebo nesprávné 
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informace nebo škodlivé rady za odměnu tím, kdo 
se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo 
povolání k odbornému výkonu nebo jinak 
vystupuje jako odborník, pokud informaci nebo 
radu poskytne v záležitosti svého vědění nebo 
dovednosti.  
 

8. Jmění - souhrn majetku a dluhů osoby (právnické 

nebo fyzické). Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří 

její majetek. 

 

9. Motorovým vozidlem se rozumí nekolejové 

vozidlo poháněné vlastním motorem, včetně 

motorových vozidel sloužících jako pracovní stroje 

(např. bagr, autojeřáb, rolba, pásový nebo kolový 

finišer), trolejbusů, elektrovozidel, vozítek segway 

apod., bez ohledu na to, jestli je takové vozidlo 

určeno k provozu na pozemních komunikacích a 

jestli mu byla přidělena registrační značka (státní 

poznávací značka). 

 

10. Za majetkovou újmu se považuje jakákoli újma, 

která pro poškozeného znamená přímou ztrátu na 

majetku. 

 

11. Nájmem věci se rozumí obdobně také pacht věci; 

nájemní smlouvou se rozumí také pachtovní 

smlouva. 

 

12. Nehmotným majetkem se rozumí práva, jejichž 

povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné 

podstaty. 

 

13. Za nemajetkovou újmu se považuje jakákoli 

újma, která pro člověka neznamená přímou ztrátu 

na majetku. Typicky se jedná o zásah do zdraví, 

cti, soukromí osoby apod. 

 

14. Objednanou činností se rozumí zejména 

zpracování, oprava, úprava, prodej, úschova, 

uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci. 

 

15. Ochranným zařízením se rozumí zařízení 

sloužící k ochraně před škodlivým působením 

látek na životní prostředí. Náhlou a nahodilou 

poruchou ochranného zařízení se rozumí náhlá a 

nahodilá porucha způsobená vnitřní závadou 

zařízení, kterou pojištěný nemohl předpokládat ani 

při řádné péči. 

 

16. Odpovědností se rozumí z právních předpisů 

vyplývající povinnost zaměstnance nahradit škodu 

zaměstnavateli. 

 

17. 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. 

 

18. Osobami žijícími ve společné domácnosti se 

rozumí fyzické osoby, které spolu trvale žijí, 

a společně uhrazují náklady na své potřeby. 

 

19. Poddolování je lidská činnost spočívající 

v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů 

a obdobných podzemních staveb. 

 

20. Pohřešováním věci se rozumí: 
a)  odcizení věci krádeží vloupáním, tj. 

přivlastnění si majetku, jeho částí nebo 
příslušenství v případech, kdy ke vniknutí 
do místa, kde byl majetek uložen, došlo 

zjištěným způsobem (např. se stopami 
násilí); 

b) odcizení věci prostou krádeží, tj. 
přivlastnění si majetku, jeho částí nebo 
příslušenství nezjištěným způsobem nebo 
bez překonání překážky sloužící k ochraně 
věci před jejím odcizením;  

c)  odcizení věci loupeží tj. přivlastnění si věci, 
její části nebo příslušenství tak, že pachatel 
použil proti pojištěnému nebo jiné osobě 
pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky 
bezprostředního násilí; 

d) ztráta věci nebo její části z odlišných příčin 
než dle písmene a) až c) tohoto odstavce. 

Pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu, jejíž 
výše přesahuje 10 000 Kč, vzniklou v důsledku 
události dle písmene a) až c) tohoto odstavce za 
předpokladu, že tato událost byla prokazatelně 
nahlášena policii. 
 

21. Pojištěným se rozumí zaměstnanec, žák nebo 

student (fyzická osoba), který je zaměstnán 

fyzickou nebo právnickou osobou 

v pracovněprávním vztahu nebo se účastní 

teoretického či praktického vyučování u 

poškozeného. 

 

22. Poškozením věci je takové poškození věci, které 

lze odstranit opravou, přičemž náklady na tuto 

opravu nepřevýší časovou cenu věci. 

 

23. Poškozeným se rozumí zaměstnavatel 

(právnická nebo fyzická osoba), který zaměstnává 

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 

praktického vyučování. 

 

24. Právnickou osobou, se kterou je pojištěný 

majetkově propojen, se rozumí: 

a) právnická osoba, ve které má pojištěný větší 

než 50% majetkovou účast, 

b) právnická osoba, která má v pojištěném větší 

než 50% majetkovou účast, 

c) právnická osoba, ve které má větší než 50% 

majetkovou účast subjekt, který má větší než 

50% majetkovou účast zároveň v pojištěném. 

 

25. Profesionální sportovní činností se rozumí 

činnost, kterou sportovci vykonávají za úplatu, 

jakož i příprava k této činnosti. 

 

26. Provozní činností se rozumí provozování závodu 

nebo jiného zařízení včetně zařízení zvlášť 

nebezpečného, které slouží k výdělečné činnosti 

pojištěného. 

 

27. Předáním vykonané práce je její předání 

objednateli nebo jiné oprávněné osobě po jejím 

provedení. 

 

28. Přípojným vozidlem se rozumí silniční 

nemotorové vozidlo určené k tažení silničním 

motorovým vozidlem, se kterým je spojeno do 

soupravy. 

 

29. Retroaktivní datum znamená nejdřívější datum, 

od kterého se na pojistnou událost, v jejímž 

důsledku je vznesen nárok na náhradu újmy, 

vztahuje toto pojištění; retroaktivní datum se 

uplatní pouze, je-li uvedeno v pojistné smlouvě. 

 

30. Sesedání půdy je klesání zemského povrchu 

směrem do středu země v důsledku působení 

přírodních sil nebo lidské činnosti. 

 

31. Silničním motorovým vozidlem se rozumí 

motorové vozidlo, které je vyrobené za účelem 

provozu na pozemních komunikacích. 

 

32. Skupinou A se rozumí skupina, do které se 

zařazují zaměstnanci, kteří jako své hlavní 

povolání vykonávají činnost řidiče dopravních 

prostředků a nemotorových vozidel (např. 

profesionální řidiči, řidiči pracovních strojů, řidiči 

vysokozdvižných vozíků či jiných skladových 

dopravních prostředků vyžadující zvláštní 

oprávnění). 

 

33. Skupinou B se rozumí skupina, do které se 

zařazují zaměstnanci, kteří vedle svého hlavního 

povolání též řídí dopravní prostředek 

zaměstnavatele nebo nemotorové vozidlo 

zaměstnavatele (např. řidiči referentských 

motorových vozidel). 

 

34. Skupinou C se rozumí skupina, do které se 

zařazují ostatní profese. 

 

35. Sídlem se rozumí adresa fyzické nebo právnické 

osoby zapsaná jako její sídlo ve veřejném rejstříku 

nebo v jiné zákonem upravené evidenci. 

 

36. Společníkem se rozumí společník obchodní 

společnosti, který je zapsán v obchodním 

rejstříku. 

 

37. Škoda na životním prostředí je poškození 

životního prostředí či jeho složek (např. 

kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových 

a podzemních vod, živých organismů – flóry 

a fauny). Za škodu způsobenou znečištěním 

životního prostředí se považuje i následná škoda, 

která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním 

životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat 

v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin 

v důsledku kontaminace půdy, ušlý zisk). 

Kontaminací se rozumí zamoření, znečištění či 

jiné zhoršení jakosti, bonity nebo kvality 

jednotlivých složek životního prostředí. 

 

38. Škodou na věci se rozumí její poškození, 

znehodnocení, zničení nebo pohřešování. 

 

39. Uvedením na trh se rozumí okamžik, kdy je 

předmětný výrobek poprvé úplatně nebo 

bezúplatně předán nebo nabídnut k předání 

za účelem distribuce nebo používání nebo kdy 

jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva. 

 

40. Údržbou se rozumí souhrn činností 

zabezpečujících technickou způsobilost, 

pohotovost a hospodárnost provozu strojů nebo 

jiných zařízení, zejména provádění pravidelných 

technických prohlídek, ošetřování, doplňování 

nebo výměna maziva apod. Zpravidla se 

vykonává bez demontáže dílů a bez výměny 

součástek. 

41. Újmou na zdraví se rozumí tělesné poškození či 

smrt člověka. 

 

42. Věcí se rozumí věc hmotná. Ustanovení týkající 

se věcí se použijí na zvířata obdobně, pokud to 

neodporuje jejich povaze. 
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43. Věcí svěřenou se rozumí věc movitá, která není 

ve vlastnictví pojištěného, která však byla 

poškozeným pojištěnému svěřena (ve smyslu 

§255 zákoníku práce) a kterou pojištěný užívá při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s nimi. Věcí svěřenou jsou též pokutové bloky, je-li 

zaměstnavatelem orgán veřejné správy. 

 

44. Výdělečnou činností se rozumí jakákoliv jiná 

činnost, z níž má pojištěný příjem, který podléhá 

dani z příjmu, s výjimkou činnosti vykonávané pro 

svého zaměstnavatele v souladu s ustanoveními 

zákoníku práce. 

 

45. Vadně provedenou prací při montážích, 

opravách, úpravách a stavebních pracích se 

rozumí stav, kdy výsledek této práce nevykazuje 

stanovené, avizované nebo dohodnuté vlastnosti; 

v ostatních případech vlastnosti, které lze 

rozumně očekávat.  

 

46. Vyrobením zmetku (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. 

 

47. Znehodnocením věci se rozumí takové 

poškození, které není možné odstranit opravou, 

přičemž věc lze i nadále používat k původnímu 

nebo podobnému účelu. Znehodnocením věci se 

sníží její hodnota. 

 

48. Zničením věci je takové poškození věci, které 

nelze odstranit opravou, přičemž věc už není 

možno dále používat k původnímu účelu. Za 

zničení bude považováno též takové poškození, 

které lze sice odstranit opravou, ale náklady na 

tuto opravu by přesáhly částku odpovídající 

nákladům na znovupořízení dané věci. 

 

49. Ztrátou věci se rozumí stav, kdy pojištěný nebo 
poškozený nebo osoba, která věc oprávněně 
užívá či ji oprávněně převzala, nezávisle na své 
vůli pozbyl/a možnost s věcí disponovat, neví, kde 
se věc nachází, popřípadě zda ještě věc vůbec 
existuje. 
 


