
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
 ZA ŠKODU  

 
ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ 

část II. 



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 II. - PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ 

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného 
(zaměstnance) za škodu způsobenou zaměstnavateli 

(odchylně od čl.22, odst. 1, písm. q VPP O 2005/01): 

při plnění úkolů dle pracovní smlouvy, vztahu konaného  
na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody 
o provedení práce nebo v přímé souvislosti s ním, za kterou  
odpovídá zaměstnavateli podle ustanovení zákoníku práce  
v platném znění  
 
(dle /§ 257 odst. 1–5 zákoníku práce a § 351) 

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


     zaměstnanci ČRDM, 

ČÁST II. – KDO JE POJIŠTĚNÝ 

     zaměstnanci členských organizací a/nebo  
     dalších sdružení, 
která jsou do pojištění zahrnuta a pro něž ČRDM pojištění vyjednala,  
vč. jejich organizačních jednotek s právní subjektivitou. 

Výše uvedené osoby se stávají pojištěnými a pojistná ochrana je účinná 
dnem po doručení vyplněné Přihlášky do pojištění pojistiteli. 



ČÁST II. – ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

 Vzájemná práva a povinnosti se řídí: 

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

odpovědnosti za škodu 

• ZPP Z 2006/02  - Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění  

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání/služby 

• DPP O 100 - Doplňkovými pojistnými podmínkami – řidiči  

• touto smlouvou 

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-ZPP-Z-2006-02.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-ZPP-Z-2006-02.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-ZPP-Z-2006-02.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-DPP-O-100.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-DPP-O-100.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-DPP-O-100.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010.pdf


ČÁST II. – ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

S – základní rozsah pojištění 
vztahuje se na škody: na životě a zdraví, poškozením či zničením věci, jinou 
majetkovou újmu vyplývající ze škody na životě a zdraví, poškozením či zničením 
věci nebo jinou majetkovou škodu.  
 

 
M – základní rozsah pojištění + připojištění ztráty svěřených předmětů 
vztahuje se na škody: na životě a zdraví, poškozením či zničením věci, jinou 
majetkovou újmu vyplývající ze škody na životě a zdraví, poškozením či zničením 
věci nebo jinou majetkovou škodu 
+ škodu způsobenou ztrátou svěřených předmětů 

    

Pojištění  lze sjednat ve variantách: 



ČÁST II. – ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

ŘIDIČI – připojištění DPP O 100 
vztahuje se: výlučně na škodu způsobenou zaměstnancem – řidičem – při plnění 
pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s ním, na motorových vozidlech a 
přívěsech svěřených mu zaměstnavatelem k plnění pracovních povinností.  
 
nevztahuje se :  
• na škodu na motorovém vozidle převzatém od zákazníka za účelem provedení 
objednané činnosti (zejména oprava, čištění apod.)  
 
• na škodu na vlastním motorovém vozidle zaměstnance, byť by bylo používáno 
 k plnění pracovních povinností.  
 
 
 
 
 

http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-DPP-O-100.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-DPP-O-100.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-DPP-O-100.pdf


ČÁST II. – POJISTNÉ 
 A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Rozsah pojištění S M S + ŘIDIČI M + ŘIDIČI 

300,-Kč 380,-Kč 600,-Kč 600,-Kč 
Varianta 1 

Limit pojistného  
plnění 50.000Kč 

Varianta 2 
Limit pojistného 

plnění 100.000Kč 
380,-Kč 700,-Kč 850,-Kč 480,-Kč 

Varianta DOHODA 
(dohoda o provedení práce) 

Limit pojistného 
plnění 20.000Kč 

150,-Kč 100,-Kč 50,-Kč 200,-Kč 



ČÁST II. – LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

k variantě M:  
Limit pro připojištění ztráty svěřených předmětů činí  ½ čtyřapůlnásobku hrubého 
měsíčního výdělku, max. však ½ limitu pojistného plnění sjednaného pro základní 
rozsah pojištění.   

k variantě DOHODA: 
Odchylně od DPP O 100 činí limit pojistného plnění pro připojištění DOHODA  
pro všechny pojistné události z tohoto připojištění v ročním pojistném období 
15.000,-Kč.  

spoluúčast na každé pojistné události = 1/3 ze vzniklé škody. 

http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-DPP-O-100.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-DPP-O-100.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/poj-smlouva-odp-2010-prilohy-DPP-O-100.pdf


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/pojisteni/
http://www.crdm.cz/

