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1 Rozsah pojistné ochrany 

1.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 
 

 Pojištění odpovědnosti zaměstnanců účetních poradců, kteří vykonávají činnost v pracovním poměru.  

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli kryje případnou škodu, kterou 
zaměstnananec způsobí svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění svých pracovních úkolů. 
Pojišťovna za Vás uhradí škodu, za kterou odpovídáte v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění 
podle zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu. 

 Pojištění se řídí zejména občanským zákoníkem, zákoním práce, pojistnou smlouvou a pojistnými 
podmínkami pojišťovny. 

 Pojištění je možné využít i na jiné škody, za které zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli dle Zákoníku 
práce. 

 

1.2 Pojištění bez navýšení pojistného zahrnuje: 

 Odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele 

Podmínkou je, že zaměstnanec musí absolvovat školení řídičů referenčního vozidla. 
 
Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo. 
 

2 Sazby pojistného a spoluúčast 

2.1 Sazebník pojistného  

 

 

 

Pojištěný zaměstnanec Limit plnění v Kč Roční pojistné v Kč 

Bez certifikace 150.000 300 

S certifikací 1. stupně 200.000 300 

S certifikací 2. stupně (nyní 1. stupeň) 250.000 300 

S certifikací 3. stupně (nyní 2. stupeň) 300.000 400 
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2.2 Spoluúčast 

 Spoluúčast  pojištěného činí 10% z každé pojistné události 

Oprávněná osoba (pojištěný) se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí. Spoluúčast následně pojistitel 
odečte od celkového pojistného plnění. V pojištění odpovědnosti za újmu se náhrada újmy vyplácí poškozenému 
po odečtení spoluúčasti od celkové výše pojistného plnění. 

 

3 Pojistné podmínky  

K pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky, (dále jen „VPP“) 
 

Všeobecné pojistné podmínky 
VPP 101 -  obecná část 
VPP 630 – pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli 
 
 

4 Výluky z pojištění 

Výluky z pojištění jsou definovány v pojistných podmínkách, pokud pojistná smlouva nestanoví jinak. 
Níže si dovolujeme uvést textaci několika výluk z pojištění. 

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu způsobenou: 

 Úmyslně 

 Ztrátou věci 

 Při výkonu práce na základě dohody o provedení práce 

 Schodkem na finančních hodnotách, jejichž úschovu nebo správu pojištěný vykonává (Např. manko 
v pokladně) 

 V souvislosti s činností pojištěného, kterou vykonává neoprávněně (Např. daňové poradenství, právní 
poradenství a jiné odborné činnosti, na které pojištěný nemá oprávnění.) 

 Způsobil na pneumatikách nebo přepravovaných věcech referenčního vozidla, s výjimkou škod vzniklých 
při dopravní nehodě šetřené Policií ČR 

Pojistitel nehradí újmu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout: 

 Svému manželovi, registrovanému partnerovi, sourozenci, příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které 
žijí s pojištěným ve společné domácnosti (Pojem „Osoba blízká“) 

 Osobám, s nimiž jedná ve shodě pojištěný nebo výše uvedené osoby  
 Pojištění se nevztahuje na škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám blízkým a tedy i právnické 

osobě, kde má pojištěný většinovou majetkovou účast (větší než 50%). 
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5 Hlášení pojistných událostí 

5.1 Co je ŠKODA?  

Škoda je újma spočívající ve zmenšení majetku poškozeného.   

U škod z odpovědnosti účetních je škodou zpravidla  penále, pokutu, ale může jít i o úrok z prodlení.  

5.2 Podklady pro nahlášení pojistné události (škody)  

Škoda vzniklá z pracovní náplně zaměstnance - účetní: 

 Žádost o náhradu škody ze strany zaměstnavatele 

 Pracovní smlouva 

 Potvrzení o výši průměrného výdělku 

 Souhlas zaměstnance s výší škody - Vyjádření pojištěného ke způsobené škodě, důvody jak škoda vznikla a 
proč za ni pojištěný odpovídá. Pokud by pojištěný uvedl, že za škodu neodpovídá, nelze od pojišťovny 
získat pojistné plnění. 

 Potvrzení poškozeného (zaměstnavatele), že finanční sankci příslušnému úřadu uhradil – výpis z účtu. 

 Číslo bankovního účtu, na který bude poskytnuto pojistné plnění. Pojišťovna zpravidla poskytuje plnění na 
účet poškozeného.  

 Rozhodnutí finančního úřadu, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení či jiného orgánu o 
penále, pokutě či zvýšení daně, případně jiné sankce (nejčastěji platební výměr na penále atd.). 

 Každá škoda je posuzována jako individuální případ a proto je možné,  že si pojišťovna vyžádá i další 
podklady. Vše závisí na okolnostech konkrétní škody.  

Škoda vzniklá v souvislosti s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele: 

 Žádost o náhradu škody ze strany zaměstnavatele 

 Pracovní smlouva 

 Potvrzení o výši průměrného výdělku 

 Souhlas zaměstnance s výší škody - Vyjádření pojištěného ke způsobené škodě, důvody jak škoda vznikla a 
proč za ni pojištěný odpovídá. Pokud by pojištěný uvedl, že za škodu neodpovídá, nelze od pojišťovny 
získat pojistné plnění. 

 Číslo bankovního účtu, na který bude poskytnuto pojistné plnění. Pojišťovna zpravidla poskytuje plnění na 
účet poškozeného.  

 Kopie knihy jízd ze dne škodné události 

 Kopie velkého technického průkazu vozidla 

 Doklady k opravám s rozpisem práce a materiálu (faktura za opravu vozidla) 

 Pokud byla událost řešena z havarijního pojištění - doložení dokladu o výplatě pojistného plnění 
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