Nepojištění členové OSŽ - upozornění
V posledním období dochází ke značnému nárůstu mimořádných událostí (dále jen
MU), respektive škodních událostí (např. dopravních nehod, poškození výpočetní
a kopírovací techniky, na přenosných osobních pokladnách, ztráty mobilů apod.),
způsobených Vámi, některými členy OSŽ, kteří nejste pojištěni za škodu způsobenou
v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli (dále jen pojištění odpovědnosti)
u Kooperativa pojišťovny a.s., prostřednictvím ZO OSŽ.
Členům OSŽ, kteří jsou pojištěni, v převážné většině případů provede pojišťovna
likvidaci vzniklé škody s tím, že zaměstnanec po obdržení písemného sdělení od Kooperativa
pojišťovny, a.s. o provedené likvidaci, zaplatí pouze minimální spoluúčast (tj. ve výši 5 %,
minimálně 500,- Kč, maximálně 3.000,- Kč).
Argumentace některých členů OSŽ, že mají sjednané individuální pojištění u jiné
pojišťovny je v pořádku, ale je třeba si současně uvědomit skutečnost, že spoluúčast
při likvidaci škody bude podstatně vyšší (v řádu tisíců Kč), protože v jejich případě určitě
nejde o tak výhodný produkt oproti pojištění odpovědnosti v rámci OSŽ.
U členů OSŽ, kteří nejsou pojištěni, požaduje zaměstnavatel zaplacení výše skutečné
škody dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (až do 4,5x
násobku hrubé měsíční mzdy) buď najednou nebo srážkami ze mzdy (při průměrné hrubé
měsíční mzdě 20.000,- Kč se jedná o finanční částku 90.000,- Kč).
Ve výše uvedené věci znovu doporučujeme nepojištěným členům OSŽ,
aby si bezprostředně sjednali, prostřednictvím své ZO OSŽ, pojištění odpovědnosti.
V Řádu právní pomoci OSŽ, článku IV. „Podmínky pro poskytování právního
zastoupení v řízení před soudem“ je mj. jednoznačně uvedeno, že při rozhodování
odborových orgánů o poskytnutí právní pomoci se rovněž přihlíží k tomu, zda je žadatel
pojištěn na náhrady škod způsobených v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli.
Vzhledem k současné společenské a ekonomické situaci a z důvodů finanční
náročnosti soudních řízení (nadbytečně vynaložené finanční prostředky ze strany
OSŽ - ústředí na náklady soudního řízení) bude ESO OSŽ - ústředí doporučovat
Představenstvu OSŽ při rozhodování o poskytnutí právní pomoci zohlednit skutečnost,
zda je člen OSŽ pojištěn prostřednictvím ZO OSŽ u Kooperativa pojišťovny, a.s. V případě,
že člen OSŽ nebude pojištěný, nelze vyloučit, že:
 ve zvlášť závažných důvodech bude poskytnuta právní pomoc v nižší výši, např. jen
ve výši 50 % úhrady nákladů soudního řízení ze strany OSŽ - ústředí. Členové OSŽ
si budou zbývající část finančních nákladů hradit z vlastních prostředků (z praxe se
jedná o částku ve výši cca desítek tisíc Kč).
Mikuláš Hubicsák, manager pro kolektivní vyjednávání
JUDr. Petr Večeř, vedoucí ESO OSŽ - ústředí

