Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem
povolání zaměstnavateli
V posledním období dochází ke zvýšenému počtu škodních událostí (z nedbalosti),
kdy se zaměstnanci - členové OSŢ obrací s ţádostí o pomoc při jejich řešení
na OSŢ - funkcionáře OSŢ a ekonomicko-sociální oddělení OSŢ - ústředí (dále jen ESO
OSŢ - ústředí).
ESO OSŢ - ústředí z obdrţených dotazů a ţádostí konstatuje, ţe v současné době
někteří zaměstnanci - členové OSŽ (v provozních nebo v administrativních povoláních),
nevyužívají své možnosti pojistit se prostřednictvím ZO OSŢ u Kooperativy pojišťovny, a.s.
a nemají uzavřené „pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou
v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli“ (dále jen pojištění odpovědnosti).
Pojištění odpovědnosti se vztahuje nejen na poškození movitého (nemovitého)
majetku zaměstnavatele, včetně dráţních nebo sluţebních motorových vozidel, ale rovněţ
i na škodní události při administrativní činnosti - poškození výpočetní techniky a jiných
předmětů (např. mobilní telefon, přenosná osobní pokladna, fax, skener, kopírka apod.),
i v této oblasti dochází k nárůstu škodních událostí. Pojištění odpovědnosti se dále vztahuje
i na zcizení nebo ztrátu svěřených věcí, u kterých zaměstnanec nemá uzavřenu dohodu
o odpovědnosti se zaměstnavatelem.
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodu, která můţe vzniknout při výkonu
povolání (pracovní poměr - pracovní smlouva /§ 33 ZP/) nebo při dohodách o pracích
konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce /§ 75 ZP/ nebo dohoda
o pracovní činnosti /§ 76 ZP/).
Z uvedených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je člen OSŢ povinen
hradit členský příspěvek (článek 12 odst. 1 Stanov OSŢ, v platném znění).
Škodní událost můţe být způsobena jakémukoliv zaměstnavateli se sídlem v České
republice. Na území ČR se vztahuje např. i na poškození kolejového vozidla jiné ţelezniční
společnosti (např. Slovenská ţelezniční společnost /ZSSK/, Německé dráhy /DB/, Rakouské
spolkové dráhy /ÖBB/, Polské státní dráhy /PKP/ apod.). Škoda můţe vzniknout nejen na
území ČR, ale i na území členského státu Evropské unie (EU).
Pojištění odpovědnosti má významné postavení v posílení ţivotních, pracovních
a materiálních jistot jednotlivých členů OSŢ v souvislosti s moţnými riziky, kterým
je vystaven zaměstnanec - člen OSŢ, ve vztahu k zaměstnavateli. Pojištění odpovědnosti
chrání zaměstnance před moţným finančním zásahem v podobě náhrady škody vyplývající
z pracovněprávního vztahu.
ESO OSŽ - ústředí doporučuje členům OSŢ, kteří nejsou pojištění, aby se pojistili
na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli.
Bliţší podrobnosti o výši pojistného a o dodrţování postupu (zejména nepodepisovat
ţádný písemný dokument bez konzultace s ESO OSŢ - ústředí) při vzniku škodní události
poskytnou ZV ZO OSŢ, hospodářsko-finanční oddělení OSŢ - ústředí (zejména výše
pojištění a způsob její úhrady) a ESO OSŢ - ústředí.
Další problematickou skutečností je, ţe někteří členové OSŢ nedodrţují termín
opětovné úhrady pojistného (opakovaně), který je 1x za rok a to k datu prvního pojištění
(tímto dochází k pokračování pojištění odpovědnosti i v dalším roce). Nedodrţením termínu
úhrady se tito dostávají do pozice nepojištěných členů OSŢ.

Musíme důrazně připomenout, ţe se nelze dodatečně připojistit takovým způsobem,
aby se na škodní událost vztahovalo pojištění zpětně (retroaktivně).
ESO OSŢ - ústředí dále důrazně připomíná zejména skutečnost, ţe sjednané pojištění
odpovědnosti je určeno pro členy OSŽ (likvidace je uskutečňována prostřednictvím
společnosti C.E.B.).
Pouze pojištěný člen OSŽ při likvidaci škodní události komunikuje s C.E.B., a.s.
Zaměstnavatel ve výše uvedeném „pojištění odpovědnosti“ můţe pouze zaslat chybějící
podklady potřebné k likvidaci škody, ale nemůže jednat místo člena OSŽ s C.E.B., a.s.
Pojistná smlouva mezi Kooperativa pojišťovnou, a.s. a OSŽ je produktem
pro OSŽ, ve prospěch jeho členů, nikoliv tzv. vlastnictví jakéhokoliv
zaměstnavatelského subjektu nebo vedoucího zaměstnance zaměstnavatele.
ESO OSŽ - ústředí doporučuje:
 pojištěným členům OSŢ, aby dodrţovali termíny opakované úhrady pojistného;
 ZV ZO OSŽ, jako odborovému orgánu, aby dle svých možností upozorňoval
jednotlivé členy OSŽ na termíny úhrady pojistného;
 členům OSŢ, aby nepodepisovali ţádný písemný dokument bez konzultace s ESO
OSŢ - ústředí při vzniku škodní události nebo při předloţení zaměstnavatelem uznání
závazku k náhradě škody;
 ZV ZO OSŽ, aby dle svých možností upozorňoval zaměstnavatele na jeho
povinnost projednání s odborovou organizací dle ustanovení § 263 odst. 3 ZP
(nikoliv pouze odborovou organizaci informovat) výše požadované náhrady škody
a obsah dohody o způsobu její úhrady s výjimkou náhrady nepřesahující 1.000,- Kč
u jednotlivých členů OSŽ.
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