
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
 ZA ŠKODU  

 
ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ 

část I. 



POJISTNÁ SMLOUVA 

ČÁST I. 

č. 2928 408 448 

O škodovém pojištění obecné odpovědnosti za 
škodu a odpovědnosti za škodu z provozní činnosti  

ČÁST II. 

ČÁST III. 

č. 2928 408 455 

č. 2928 408 448 

O škodovém pojištění odpovědnosti zaměstnance 
při výkonu zaměstnání 

O pojištění nemajetkové újmy vzniklé jako 
následek porušení práva na ochranu osobnosti 



ČÁST I. - PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ 
Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za 

škodu způsobenou jinému: 

• na životě, zdraví, poškozením, zničením věci, ztrátou věci 
krádeží vloupáním nebo loupeží, 

• za jinou majetkovou újmu vyplývající ze škody na životě, 
zdraví a na věci jejím poškozením, zničením, ztrátou věci 
krádeží vloupáním nebo loupeží, 

• na věcech, které pojištěný užívá nebo převzal k provedení 
objednané činnosti a 

• na životním prostředí. 
 



ČÁST I. – KDO JE POJIŠTĚNÝ 

-  hlavní vedoucí dětských táborů 
-  vedoucí dětských kolektivů 
-  statutární orgány organizačních jednotek pojištěných sdružení 
-  další osoby vykonávající činnost ve prospěch ČRDM a nebo pojištěných  
  sdružení bez nároku na finanční odměnu, které jsou uvedené jmenovitě 
  v seznamu pojištěných 

Za dobrovolníka se považuje fyzická osoba (starší 15 let) pověřená výkonem této funkce v 
souladu s vnitřními předpisy ČRDM a/nebo dalších sdružení, která jsou do pojištění zahrnuta a 
pro něž zadavatel smlouvu vyjednal, včetně jejich organizačních jednotek s právní 
subjektivitou. 

     Dobrovolný pracovník 
 

 
 

     ČRDM a/nebo členské organizace a/nebo  
     další sdružení, 
která jsou do pojištění zahrnuta a pro něž ČRDM pojištění vyjednala, vč. jejich 
organizačních jednotek s právní subjektivitou. 



• DPP O 40 - Doplňkovými pojistnými podmínkami  – škody na životním prostředí 

• ZPP O 2005/01 Š - Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění  

odpovědnosti za škodu –  školství a vzdělávání 

•  zákonem č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě,  

občanského zákoníku a ostatních právních předpisů ČR – příslušnými ustanoveními  

ČÁST I. – ROZSAH POJIŠTĚNÍ 
 Vzájemná práva a povinnosti se řídí: 

• VPP O 2005/01 - Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění  

odpovědnosti za škodu 

• DPP O 34 - Doplňkovými pojistnými podmínkami  – poškození věcí převzatých  

a užívaných 

• touto smlouvou 

http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-DPP-O-34-40.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-DPP-O-34-40.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-DPP-O-34-40.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-ZPP-O-2005-01-S.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-ZPP-O-2005-01-S.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-ZPP-O-2005-01-S.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-VPP-O-2005-01.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-VPP-O-2005-01.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-VPP-O-2005-01.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-DPP-O-34-40.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-DPP-O-34-40.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-DPP-O-34-40.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010.pdf


ČÁST I. – ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

•  kterou si navzájem mezi sebou způsobí jednotlivá sdružení 
a/nebo ČRDM, 

•  na vypůjčených a najatých věcech movitých, dále v 
důsledku jejich používání, zpracování nebo jiné činnosti na 
nich nebo s nimi, 
    

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu: 

•  ke které dojde během trvání pojištění bez ohledu na to, kdy 
byl nárok na náhradu škody uplatněn na pojištěném a/nebo 
nárok na pojistné plnění uplatněn na pojistiteli (tzv. „loss 
occurrence“ princip). 



•  jinému z důvodu zanedbání náležitého dohledu nad osobou, 
která mu byla svěřena do péče,   
                                                                                

•  osobě svěřené do péče pojištěného, z důvodu zanedbání 
náležitého dohledu,  
 

•  osobě svěřené do péče, způsobenou pojištěným,  
 

•  jinému při uskutečňování činnosti pojištěného a v souvislosti 
s ní a/nebo členskou organizaci pojištěného uskutečňovanou 
nebo v souvislosti s ní. 

ČÁST I. – ROZSAH POJIŠTĚNÍ 
Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný 
právo, aby za něho pojistitel uhradil škodu 
způsobenou:   



ČÁST I. – ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ 
Pojistná ochrana se vztahuje na odpovědnost  

za škodu vzniklou na území Evropy.  

Za území Evropy je považováno území: 

členských států Evropské unie (včetně Vatikánu, Andory a San Marina) 

Norska Švýcarska evropské části Ruska a Turecka 

Chorvatska Bosny a Hercegoviny Makedonie 

Srbska a Černé Hory Albánie 

V případě nově vstupujících členských států je za členský stát Evropské unie považován stát, 
který je řádným členem Evropské unie v době vzniku škodné události. 



ČÁST I. – LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ 
Dobrovolný pracovník 

ČRDM a/nebo členské organizace 

každý pojištěný    =    2.000.000 Kč na jednu pojistnou událost 
 

maximálně 4.000.000 Kč za všechny pojistné události za rok 
 
  

spoluúčast na každé pojistné události = 5.000 Kč 
na věcech převzatých = 1.000 Kč 

každý pojištěný   =   10.000.000 Kč na jednu pojistnou událost 
 
maximálně 20.000.000 Kč za všechny pojistné události za rok 

 
  

spoluúčast na každé pojistné události = 5.000 Kč 
na věcech převzatých = 1.000 Kč 



ČÁST I. – POJISTNÉ 

1 pojištěný dobrovolník = 65 Kč/rok 
 

i v případě, že se připojuje k pojistce v průběhu roku 

1 pojištěné sdružení = 3.000 Kč/rok 
 

v případě ukončení činnosti pojištěného končí pojistná ochrana a 
nespotřebované pojistné se nevrací 



HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ 

Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali  
Pojišťovně na telefonní linku 844 188 188, na které budou 
pracovníkem informováni o dalším postupu. 
 
 
 
 
 

Tiskopis pro „Hlášení vzniku škody“ najdete na www.crdm.cz, 
 sekce Pojištění. 

Informace najdete též na stránkách Generali Pojišťovny www.generali.cz.  

http://www.crdm.cz/download/pojisteni/2013/hlaseni-vzniku-skody.pdf
http://www.crdm.cz/
http://www.generali.cz/


 VZOR TISKOPISU 
 

http://www.crdm.cz/download/pojisteni/2013/hlaseni-vzniku-skody.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/2013/hlaseni-vzniku-skody.pdf


ADRESA, KAM POSLAT TISKOPIS: 

Zhotovte si alespoň 2 kopie tiskopisu (jednu pro sebe a 
druhou kopii zašlete na ústředí své organizace). 

 

Generali Pojišťovna a.s.  
Likvidace PU 
Bělehradská 132  
120 84  Praha 2  



DOTAZY? 

 V případě dalších dotazů, 
         kontaktujte, prosím, kancelář ČRDM: 

Česká rada dětí a mládeže 
Senovážné nám. 24 
116 47  Praha 1 
 

tel.: + 420 234 621 209 
fax.: + 420 234 621 541 
e-mail: sekretariat@crdm.cz 
 
 

formuláře ke stažení: www.crdm.cz/pojisteni/ 

Pojistné smlouvy a metodika pojištění jsou k dispozici 
na webových stránkách ČRDM www.crdm.cz.  

mailto:sekretariat@crdm.cz
mailto:sekretariat@crdm.cz
mailto:sekretariat@crdm.cz
http://www.crdm.cz/pojisteni/
http://www.crdm.cz/

