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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Hromadné pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání, 
které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insuran‑
ce Group (dále jen pojistitel), se řídí příslušnou pojistnou smlouvou, 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VP‑
POD 1/16 (dále jen VPPOD), těmito Doplňkovými pojistnými podmín‑
kami pro hromadné pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu 
povolání DPPHZAM P 1/16 (dále jen DPPHZAM), a příslušnými ustano‑
veními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

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

Článek 2
Předmět pojištění

Předmětem hromadného pojištění odpovědnosti zaměstnance při výko‑
nu povolání je právním předpisem stanovená povinnost pojištěného na‑
hradit poškozenému újmu, vznikla ‑li pojištěnému povinnost k její náhradě 
v souvislosti s plněním pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi 
a je ‑li tak v pojistné smlouvě ujednáno i v souvislosti s teoretickým nebo 
praktickým vyučováním nebo v přímé souvislosti s ním.

Článek 3
Rozsah pojistného krytí

Hromadné pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za 
újmu, kterou způsobil svému zaměstnavateli v  pracovněprávním nebo 
obdobném vztahu nebo v přímé souvislosti s ním podle příslušných usta‑
novení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), 
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákona č. 361/2003 Sb., o služeb‑
ním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo zákona č. 221/1999 
Sb., o vojácích z povolání.

Článek 4
Územní platnost pojištění

Hromadné pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání se 
vztahuje na škodné události, které nastanou na území celého světa.

Článek 5
Pojistné plnění, spoluúčast, pojistný princip

1. Pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých v průběhu 
jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout výši limitu pojistného pl‑
nění sjednaného v pojistné smlouvě, není ‑li v pojistné smlouvě ujed‑
náno jinak.

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

3. V případě poškození vozidla nebo ostatního dopravního prostředku 
pojištěným je pojistné plnění omezeno částkou 50 000 Kč na jednu 
pojistnou událost.

4. Pojištění se sjednává se spoluúčastí uvedenou v  pojistné smlouvě. 
Spoluúčast na pojistném plnění se vypočte z předepsané částky, kte‑
rou je pojištěný povinen poškozenému zaplatit jako náhradu újmy.

5. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že pří‑
čina škodné události nastala během trvání pojištění a ke škodné udá‑
losti došlo v době trvání pojištění, není ‑li v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak.

Článek 6
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

1. Nastane ‑li škodná událost při provozu na pozemních komunikacích, 
je pojištěný, ve smyslu zákona č.  361/2000 Sb., o  silničním provozu, 
v platném znění, povinen oznámit policii dopravní nehodu, jejímž byl 
účastníkem. Povinnost oznámit policii dopravní nehodu platí i v pří‑
padě, nastane ‑li škodní událost provozem kolejového vozidla.

Článek 7
Speciální výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu vznik‑
lou:
a) schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vy‑

účtovat;
b) ztrátou věci svěřené;
c) na nehmotném majetku;
d) v souvislosti s výkonem činnosti, u které právní předpis ukládá po‑

vinnost uzavřít pojištění odpovědnosti;
e) na přirozených právech člověka nesouvisejících s újmou při ublíže‑

ní na zdraví a při usmrcení;
f ) zanedbáním předepsané údržby;
g) na pneumatikách, discích, kolových šroubech a  dalších součástí 

kola provozovaného vozidla (například poklice na disky a  další) 
nebo na přepravovaných věcech s výjimkou škod vzniklých při do‑
pravní nehodě;

h) zaměstnavateli zaplacením finanční sankce, včetně pokut, ulože‑
ných v důsledku jednání pojištěného, s výjimkou sankcí uložených 
v souvislosti s výpočtem a poukazy daní a poplatků nebo pojistné‑
ho na veřejné pojištění (např. zdravotní, sociální);

i) důsledkem neuzavření nebo nezabezpečení trvání dostatečné po‑
jistné ochrany;

j) prodlením s uplatněním práv nebo jejich neuplatněním;
k) pochybením či prodlením při veřejných zakázkách, koncesních ří‑

zeních, žádostech, řízeních či čerpání dotací, grantů nebo jiných 
forem finanční podpory;

l) porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnos‑
tech, o kterých se pojištěný při činnosti pro svého zaměstnavatele 
dozvěděl;

m) pochybením při ekonomických nebo nákladových kalkulacích;
n) informací nebo radou v  oblasti zastupování či zprostředkování, 

které se týká jakéhokoliv pojištění, investování, financování, hod‑
nocení anebo oceňování, včetně obchodování s  cennými papíry 
a ostatními finančními instrumenty;

o) manželu pojištěného;
p) právnické osobě, ve které má pojištěný nebo osoby jemu blízké 

majetkovou účast větší než 50%;
q) právnické osobě, ve které pojištěný vykonává funkci statutárního 

orgánu;
r) zaměstnavateli, jehož sídlo nebo místo podnikání není na území 

České republiky.
2. Pojištění se nevztahuje, pokud tak není ujednáno v pojistné smlouvě, 

na odpovědnost pojištěného za újmu vzniklou:
a) vyrobením zmetku ‑ vadného výrobku, v důsledku tiskových chyb 

nebo chybného zadání tisku, chybného zaměření, vadné manuální 
práce při opravách, úpravách, montážích a stavebních pracích;

b) odcizením věci svěřené krádeží nebo loupeží;
c) v  souvislosti s  užíváním vozidla pojištěným, který vedle svého 

hlavního povolání řídí vozidlo;
d) v souvislosti s užíváním vozidla pojištěným, který jako své hlavní 

povolání řídí vozidlo;
e) v souvislosti s užíváním ostatních dopravních prostředků;
f ) při činnosti konané na základě dohody o provedení práce.

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
PRO HROMADNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

ZAMĚSTNANCE PŘI VÝKONU POVOLÁNÍ
DPPHZAM P 1/16
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Článek 8
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Dopravní nehodou událost, která nastala při 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.

2. Ostatním dopravním prostředkem zvláštní vozidlo ve smyslu záko‑
na č. 56/2001 Sb. (zejména vysokozdvižné, nízkozdvižné, paletovací či 
plošinové vozíky, pracovní stroj poháněný vlastním motorem a opat‑
řený místem pro obsluhu, i  když jeho primární funkcí není doprava 
např. zahradní traktory, golfové vozíky a jiné nesilniční pojízdné stroje, 
podlahové mycí stroje, sněžné rolby, vrtné soupravy, bagry, jeřáby, na‑
kladače, rypadla, plošiny, hydraulické ruky, válce a další stavební stroje 
a technika i jiné mobilní pracovní stroje).

3. Hmotným majetkem hmotná věc, jež je ovladatelnou částí vnějšího 
světa, a která má povahu samostatného předmětu (věc movitá a věc 
nemovitá).

4. Nehmotným majetkem práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci 
bez hmotné podstaty, například absolutní majetková práva (vlastnic‑
ká práva, věcná práva k  cizím věcem, zástavní právo, dědické právo 
a další), relativní majetková práva (práva ze smlouvy) a další.

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

6. Pojištěným zaměstnanec, státní zaměstnanec, fyzická osoba vykoná‑
vající službu v bezpečnostním sboru, voják, žák nebo student (fyzická 
osoba), který je zaměstnán fyzickou nebo právnickou osobou v pra‑
covněprávním či obdobném vztahu nebo se účastní teoretického či 

praktického vyučování u poškozeného.
7. Poškozeným zaměstnavatel nebo jiný subjekt (právnická nebo fy‑

zická osoba), který zaměstnává pojištěného v  pracovněprávním či 
obdobném vztahu nebo subjekt, u kterého se pojištěný žák, student 
účastní teoretického či praktického vyučování.

8. Přirozenými právy člověka se rozumí základní lidská práva a  svo‑
body chráněné Listinou základních práv a  svobod České republiky 
a jsou upravena první částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
v  platném znění, například právo na život, právo na lidskou důstoj‑
nost a osobní čest, právo na dobrou pověst, právo na ochranu před 
neoprávněným zásahem do soukromého a  rodinného života, právo 
vlastnit majetek a další.

9. 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.

10. Újma 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).

11. 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.

12. Vozidlem silniční vozidlo, historické a sportovní vozidlo ve smyslu zá‑
kona č. 56/2001 Sb. nebo jakékoliv motorem hnané kolejové vozidlo.

Článek 9
Závěrečné ustanovení

Tyto DPPHZAM nabývají účinnosti dnem 1. července 2016.


