
Pojištění ČRDM, členských sdružení, 
členů a dalších osob 
Pojištění odpovědnosti za škodu 
Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: 

 Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní činnosti 

 Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu zaměstnání 

 Nemajetkové újmy vzniklé jako následek porušení práva na ochranu osobnosti 

I. Obecná odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu 
z provozní činnosti 

Pojistná smlouva č. 2928408448 

I.1. Rozsah 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 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 

Je pojištěna rovněž odpovědnost za škodu způsobenou si mezi jednotlivými sdruženími a/nebo 
ČRDM navzájem. 

Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný právo, aby za něho pojistitel uhradil škodu 
způsobenou:  

 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. 

I.2. 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) a na území Norska, Švýcarska, evropské části Ruska a Turecka, 
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 vzniku škodné události. 

I.3. Pojištěné osoby 
ČRDM sjednává tuto smlouvu ve prospěch následujících subjektů (dále jen „pojištění“): 

1) Dobrovolný pracovník  
Dobrovolným pracovníkem se rozumí : 

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

2) ČRDM a/nebo členské organizace a/nebo další sdružení, která jsou do pojištění zahrnuta 
a pro něž ČRDM pojistnou smlouvu vyjednala, vč. jejich organizačních jednotek s právní 
subjektivitou (dále také „pojištěná sdružení“). 

I.4. Limity pojistného plnění, spoluúčast 
1) Dobrovolný pracovník 
Limit pojistného plnění pro každého pojištěného na jednu pojistnou událost činí  
2 000 000 Kč, maximálně však 4 000 000 Kč pro všechny pojistné události každého pojištěného 
v rámci ročního pojistného období. 

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 5 000 Kč, za škodu na věcech 
převzatých 1 000 Kč.  

2) ČRDM a/nebo členské organizace 
Limit pojistného plnění pro každého pojištěného na jednu pojistnou událost činí  
10 000 000 Kč,  maximálně však 20 000 000 Kč pro všechny pojistné události každého 
pojištěného v rámci ročního pojistného období. 

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 5 000 Kč, za škodu na věcech 
převzatých 1 000 Kč 



 

II. Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu 
způsobenou při výkonu zaměstnání 

Pojistná smlouva č. 2928408455 

II.1. Rozsah pojištění 
Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného (zaměstnance) za škodu  
způsobenou zaměstnavateli 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. 
Pojištění lze sjednat v následujících variantách rozsahu pojištění: 
 
S – základní rozsah pojištění 
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu na životě nebo zdraví, poškozením 
či zničením věci, jinou majetkovou újmu vyplývající ze škody na životě, zdraví, poškozením či 
zničením věci nebo jinou majetkovou škodu. 
 
M - základní rozsah pojištění + připojištění ztráty svěřených předmětů 
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu na životě nebo zdraví, poškozením 
či zničením věci, jinou majetkovou újmu vyplývající ze škody na životě, zdraví, poškozením či 
zničením věci nebo jinou majetkovou škodu. 
 
Dále se pojištění vztahuje také na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou ztrátou 
svěřených předmětů (dle § 255 ZP). Limit pojistného 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. 
 
Řidiči – připojištění 
Pojištění se vztahuje také na škodu způsobenou držením, používáním nebo provozem 
motorových vozidel nebo přívěsů, které mají přidělenou registrační značku, výlučně však 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. 
Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou na: 

 motorovém vozidle převzatém od zákazníka za účelem provedení objednané činnosti 
(zejména oprava, čištění apod.) 

 na vlastním motorovém vozidle zaměstnance, byť by bylo používáno k plnění pracovních 
povinností. 



 

II.2. Pojištěné osoby 
Pojištěnými jsou: 

1) zaměstnanci ČRDM 
2) zaměstnanci členských organizací a/nebo sdružení, která jsou do pojištění zahrnuta  
a pro něž zadavatel pojistnou smlouvu vyjednal, včetně jejich organizačních jednotek s právní 
subjektivitou – dále také „pojištěná sdružení“. 

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

II.3. Limity pojistného plnění, spoluúčast 
 
Limity pojistného plnění jsou ve třech úrovních: 

Varianta 1:  50 000 Kč 
Varianta 2:  100 000 Kč 
Varianta Dohoda: 20 000 Kč (pro škody na vozidlech max. 15 000 Kč) 

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 1/3 ze vzniklé škody. 

III. Pojištění nemajetkové újmy vzniklé jako následek porušení 
práva na ochranu osobnosti 

Pojistná smlouva č. 2928408448 

III.1. Rozsah pojištění 
Pojištění se sjednává pro případ náhrady z titulu ochrany osobnosti vzniklé neoprávněným 
zásahem do práva na ochranu osobnosti, ke které je pojištěný povinen na základě 
pravomocného rozhodnutí soudu o žalobě na ochranu osobnosti podle ustanovení §§ 11-16 
občanského zákoníku. 

Pojištění se sjednává pro případ náhrady z titulu ochrany osobnosti vzniklé neoprávněným 
zásahem do práva na ochranu osobnosti, ke které je pojištěný povinen na základě 
pravomocného rozhodnutí soudu o žalobě na ochranu osobnosti podle ustanovení §§ 11-16 
občanského zákoníku vzniklé 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. 



Vyloučeny z pojištění jsou však nároky vzniklé  

 urážkou, pomluvou 
 sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním 
 porušením práv duševního vlastnictví  
 jednáním nebo opomenutím pod vlivem alkoholu či omamných prostředků 

III.2. 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) a na území Norska, Švýcarska, evropské části Ruska a Turecka, 
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 vzniku škodné události. 

III.3. Pojištěné osoby 
ČRDM sjednává tuto smlouvu ve prospěch následujících subjektů (dále jen „pojištění“): 

1) Dobrovolný pracovník  
Dobrovolným pracovníkem se rozumí : 

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

2) ČRDM a/nebo členské organizace a/nebo další sdružení, která jsou do pojištění zahrnuta 
a pro něž ČRDM pojistnou smlouvu vyjednala, vč. jejich organizačních jednotek s právní 
subjektivitou (dále také „pojištěná sdružení“).  

III.4. Limity pojistného plnění, spoluúčast 
Limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost činí 4.000.000 Kč, plnění pro všechny 
pojistné události v rámci ročního pojistného období 12.000.000 Kč. 

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 200.000 Kč. 



IV. Hlášení škody 
Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo pojistiteli (bez předchozího hlášení škody ČRDM 
/ pojistníkovi), a to buď: 

 na telefonní linku 844 188 188. Pojištěný bude pracovníkem na telefonní lince 
informován o dalším postupu, 

 online s využitím webu www.generali.cz,  

 na tiskopisu „Oznámení škodě“ – viz příloha. Tento formulář je k dispozici na každé 
pobočce Generali Pojišťovna a.s. nebo ke stažení na www.generali.cz, sekce Formuláře 
→ Ke stažení → Formuláře ke stažení→ Oznámení o škodě 
(http://www.generali.cz/soubory/7VJDJK/oznameni_o_skode_odpovednost.pdf) nebo na 
www.crdm.cz (sekce Pojištění).  

Při hlášení škody se jako číslo pojistné smlouvy uvádí čísla pojistných smluv uvedená 
v jednotlivých shora pospaných kapitolách, a to: 

2928408448 pro případy obecné odpovědnosti za škodu, odpovědnosti za škodu z provozní 
činnosti a v případě pojištění nemajetkové újmy vzniklé jako následek porušení práva na 
ochranu osobnosti 

2928408455 pro případy odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou při výkonu 
zaměstnání 

Škody je nutno hlásit neprodleně poté, co se pojištěný o vzniku škody dozví, případně poté, 
kdy na něm poškozený uplatnil svůj nárok na její náhradu. 

Veškeré údaje při hlášení škody i při doplňování příslušných podkladů je nutné uvádět přesně 
a dle skutečnosti tak, aby se zabránilo případným nejasnostem při šetření škody. 

V případě využití tiskopisu  je vždy nutné vyplnit všechny údaje na obou stranách formuláře: 

Smlouva číslo: viz výše uvedená čísla podle druhu odpovědnosti 

Pojištěný: 
 vyplnit údaje o viníkovi: 

o fyzické osobě – pak vyplnit jméno, příjmení, titul, rodné číslo, adresu trvalého 
pobytu 

o právnické osobě – pak vyplnit obchodní firmu / název, IČ, adresu sídla 

Pojistník: 
 vyplnit údaje své organizace 

Poškozený: 
 vyplnit údaje o osobě, jíž vznikla škoda 

Údaje o škodě: 
 vyplnit údaje o datu, hodině, místě vzniku škodu 



 vyplnit informaci o uplatnění nároku na náhradu škody (čas, oprávněnost) 
 uvést informaci o tom, kdo škodu způsobil 
 uvést podrobný a přesný popis okolností vzniku škody 
 uvést, zda byla škoda hlášena policii a/nebo hasičům, pokud ano, uvést údaje o 

příslušném útvaru 
 uvést údaje o cizím zavinění / spoluzavinění poškozeného 
 uvést údaje o případném vlivu alkoholu nebo jiných omamných látek na vznik škody 
 uvést, zda existuje mezi pojištěným a poškozeným nějaký vztah (příbuzenský, 

majetkový, jiný) 
 uvést, zda za škodu odpovídá ještě jiný subjekt 

Rozsah škody: 
 uvést detaily o škodě na zdraví, věci (poškozením, zničením, ztrátou), jiné majetkové 

škodě 
 uvést, zda je poškozená věc pojištěna jiným pojištěním 

Potvrzení o výši příjmu pojištěného 
 Vyplňuje se pouze v případě škody z pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu 

způsobenou při výkonu zaměstnání) 
 Informace zde uvádí a potvrzuje mzdová účtárna zaměstnavatele pojištěného 

Kompletně vyplněný formulář zašlete na adresu Generali Pojišťovny: 
Generali Pojišťovna a.s. 
Likvidace PU 
Bělehradská 132 
120 84 Praha 2 

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

Nevíte-li si rady s vyplněním formuláře, klikněte si na www.crdm.cz, sekce Pojištění a podívejte 
se na vyplněný vzor; případně kontaktujte Kancelář ČRDM – Senovážné nám. 977/24, 116 47 
Praha 1, e-mail: sekretariat@crdm.cz, tel. 234 621 209, fax: 234 621 541. 


