
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Pro soukromé pojištění odpovědnosti  

za škodu, které sjednává Generali Pojišťovna a.s. 
jako pojištění škodové, platí příslušná ustano-
vení zákona, všeobecné pojistné podmínky 
pro pojištění odpovědnosti za škodu (VPP O 
2005/01), tyto zvláštní pojistné podmínky pro 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při 
výkonu zaměstnání (ZPP Z 2006/02) a pojistná 
smlouva.

2. Ustanovení těchto ZPP Z 2006/02 jsou nadřazena 
ustanovením VPP O 2005/01.

I. Pojištění odpovědnosti zaměstnance 
za škodu způsobenou zaměstnavateli 
zaviněným porušením povinností při 
plnění pracovních úkolů nebo v přímé 
souvislosti s ním

Článek 2
Předmět pojištění, pojištěné riziko
Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti 
pojištěného za škodu způsobenou při výkonu 
zaměstnání.
Toto pojištění se odchylně od čl. 22, odst. 1, písm. q) 
VPP O 2005/01 vztahuje na odpovědnost pojištěného 
za škodu způsobenou při plnění úkolů dle pracovní 
smlouvy nebo vztahu konaného na základě dohody 
o pracovní činnosti nebo v přímé souvislosti s ním, 
za kterou odpovídá zaměstnavateli podle ustanovení 
zákoníku práce v platném znění (čtyřapůlnásobek 
průměrného hrubého měsíčního výdělku - § 257 odst.  
1 - 5 zákoníku práce (dále jen ZP) a § 17 zákona  
č. 1/1992 Sb. v platném znění).
V souladu s ustanovením čl. 22, odst. 1, písm. d) VPP 
O 2005/01 se pojištění nevztahuje na odpovědnost 
za škodu způsobenou pojištěným držením nebo 
používáním motorových vozidel, přívěsů nebo pra-
covních strojů, není-li ujednáno jinak.

Článek 3
Pojištění ve prospěch třetí osoby 
V pojistné smlouvě se sjednává, zda pojištění uzavírá:
a) zaměstnanec jako jednotlivec;
b) zaměstnavatel ve prospěch všech zaměstnanců 

pojistníka;
c) zaměstnavatel ve prospěch zaměstnanců dle 

jmenného seznamu, který je součástí pojistné 
smlouvy. 

Ujednání k bodu b), c):
Pojištění končí dnem ukončení pracovněprávního 
vztahu, nejpozději však dnem ukončení platnosti 
pojistné smlouvy s pojistníkem.
Vyúčtování pojistného za zaměstnance se provádí 
takto:
Pojistné při sjednání nové pojistné smlouvy bude činit 
výši odpovídající stavu počtu zaměstnanců k prvnímu 
dni pojistného období, resp. k předpokládanému 
stavu počtu zaměstnanců k prvnímu dni pojistného 
období.
Pojistitel je oprávněn provést navýšení pojistného 
v každém následujícím pojistném období, a to na 
základě celkového počtu pojištěných zaměstnanců 
zaměstnaných u zaměstnavatele k poslednímu dni 
minulého pojistného období.
Průběžné doúčtování a vracení pojistného během 
pojistného období na základě zvýšení či snížení počtu 
zaměstnanců se neprovádí, stejně jako doúčtování  
a vracení pojistného za skončené pojistné období.

Článek 4
Rozsah pojištění
1. V souladu s čl. 19 VPP O 2005/01 má pojištěný 

právo, aby za něho pojistitel poskytl:
a) náhradu škody, ke které je pojištěný povinen 

z titulu odpovědnosti za škodu vyplývající 
z právních předpisů v důsledku škody na 
životě nebo zdraví, poškozením či zničením 
věci, jiné majetkové újmy vyplývající ze škody 
na životě, zdraví, poškozením či zničením věci 
nebo jiné majetkové škody;

b) náhradu nákladů na určení povinnosti 
k náhradě škody a ochranu před nároky 
třetích osob v rozsahu čl. 19, odst. 5 VPP O 
2005/01.

2. Pojištění se odchylně od čl. 22, odst. 3, písm. 
d) a e) VPP O 2005/01 dále vztahuje na 
odpovědnost za škodu:
a) na movitých věcech, ke které dojde při a nebo 

v důsledku používání, přepravy, zpracování 
nebo jiné činnosti na nich nebo s nimi;

b) na těch částech nemovitých věcí, které jsou 
bezprostředně předmětem zpracování nebo 
jiné činnosti na nich nebo s nimi, pokud došlo 
k jejich poškození nebo zničení.

3. Pouze pokud je ve smlouvě výslovně ujednáno, 
vztahuje se pojištění také na odpovědnost 
pojištěného za škodu způsobenou ztrátou 
svěřených předmětů (dle § 255 ZP). Limit pojist-
ného plnění stanovený pro toto připojištění činí 
jednu polovinu čtyřapůlnásobku průměrného 
hrubého měsíčního výdělku, maximálně však 
jednu polovinu limitu pojistného plnění sjednaného 
pro základní rozsah pojištění.

Článek 5
Územní rozsah pojištění
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za 
škodu způsobenou v České republice, na území ostat-
ních členských států Evropské unie (včetně Vatikánu, 
Andory a San Marina) a na území Norska, Švýcarska, 
evropské části Ruska a Turecka, Rumunska, Bulharska, 
Chorvatska, Srbska a Černé Hory, Albánie, Makedonie 
a Bosny a Hercegoviny. V případě nově vstupujících 
členských států je za členský stát Evropské unie 
považován stát, který je řádným členem Evropské unie 
v době škodné události. 
Podmínkou zůstává, že sídlo zaměstnavatele nebo mís-
topodnikání je na území ČR.
Povinnost pojistitele plnit nevznikne, nebude-li 
v důsledku zásahu cizí moci, uznané či neuznané, 
pojištěného nebo třetích osob možné zjištění a likvidace 
škody, jakož i plnění ostatních povinností pojistitele. 
Pojistné plnění se poukazuje v české měně.

Článek 6
Výluky z pojištění
Pojištění se kromě výluk uvedených ve VPP O 
2005/01 nevztahuje dále na odpovědnost za škodu 
způsobenou pojištěným:
a) po požití alkoholických nápojů nebo po požití či 

aplikaci jiných psychotropních nebo omamných 
látek;

b) při činnosti konané na základě dohody o prove-
dení práce;

c) vyrobením zmetku (vadného výrobku) nebo 
výrobku, který v důsledku vadné práce nesplňuje 
požadované parametry, nebo vadnou manuálních 
prací při montážích, opravách, úpravách a staveb-
ních pracích;

d) na věcech movitých, k níž došlo zanedbáním 
předepsané obsluhy a údržby;

e) při provádění činností nad rámec pracovní smlouvy 
nebo při činnosti na strojích a zařízeních, k jejichž 
obsluze či používání nemá pojištěný příslušné 
oprávnění, nebo nebylo provedeno předepsané 
školení, které je zaměstnavatel povinen zajistit;

f) vzniklou zaplacením majetkové sankce (včetně 
pokut) uložené v důsledku jednání pojištěného;

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

h) na pneumatikách a dopravovaných věcech, které 
jsou přepravovány na základě smluv o přepravě.

Článek 7
Spoluúčast
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 
částku uvedenou v pojistné smlouvě.

Článek 8
Limit pojistného plnění, rozsah plnění pojistitele
V návaznosti na čl. 7 a čl. 23 VPP O 2005/01 se ujed-
nává následující:
Je-li v pojistné smlouvě sjednáno na základě ujed-
nání dle čl. 4, odst. 3 těchto ZPP Z 2006/02 nebo 
doplňkových pojistných podmínek rozšíření rozsahu 
pojištění nad rámec těchto ZPP Z 2006/02, limit pojist-
ného plnění stanovený pro každé jednotlivé připojištění 
činí částku uvedenou v těchto ZPP Z 2006/02 a nebo 
v doplňkových pojistných podmínkách, a sjednává  
se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro 
základní rozsah pojištění, tj. v jeho rámci (nesčítají se).
Podmínkou k uplatnění nároku na pojistné plnění 
pojištěným vůči pojistiteli je písemný požadavek 
zaměstnavatele na náhradu škody.

II. Pojištění odpovědnosti příslušníka 
bezpečnostního sboru za škodu 
způsobenou zaviněným porušením 
povinností při výkonu služby nebo  
v přímé souvislosti s ním

Článek 9
Toto pojištění se odchylně od čl. 22, odst 1, písm. q) 
VPP O 2005/01 vztahuje na odpovědnost příslušníka 
Policie České republiky, Celní správy České repub-
liky a Vězeňské služby České republiky (dále jen 
„bezpečnostní sbor“) za škodu, kterou způsobil 
bezpečnostnímu sboru zaviněným porušením povinností 
při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ním, za 
kterou odpovídá bezpečnostnímu sboru, podle ustano-
vení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění  
(čtyřapůlnásobek průměrného měsíčního služebního 
příjmu dosahovaného před porušením povinnosti -  
§ 95., odst. 3. uvedeného zákona).

Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zaviněným porušením povinností při výkonu služby 
nebo v přímé souvislosti s ním se použije přiměřeně 
ustanovení části I. těchto ZPP Z 2006/02 s následu-
jícími odchylkami:
a) průměrný hrubý měsíční výdělek se nahrazuje 

průměrným měsíčním služebním příjmem;
b) odchylně od části I., čl. 5 ZPP Z 2006/02 se toto 

pojištění vztahuje výlučně na odpovědnost  
za škodu způsobenou na území České republiky;

c) ustanovení § 255 ZP se nahrazuje ustanovením  
§ 97 zákona č. 361/2003 Sb.

Generali Poji‰Èovna a.s.

Generální fieditelství 

Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu zaměstnání / služby (ZPP Z 2006/02)
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Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866.
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