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Úvod: 
 

Tento pokyn je určen pro závodní výbory základních organizací, zejména pak pro 
funkcionáře, kteří v těchto orgánech zajišťují výběr pojistného a shromažďují informace 
a dokumentaci k projednávání pojistných (škodních) událostí, které způsobí tito 
zaměstnanci zaměstnavateli (případně třetím osobám) při výkonu dané profese 
v pracovněprávních vztazích.  
 
Tento pokyn je určen k uložení na jednotlivých ZV ZO SOSaD s tím, že tam si tento 
pokyn může každý pojištěnec přečíst nebo se s ním jiným vhodným způsobem seznámit.  
 
S ohledem na to, že pokyn je konkretizací obchodněprávních smluv a smluvní strany se 
zavázaly, že nebudou ustanovení těchto smluv a jejich obsah (což je i tento pokyn) 
zveřejňovat, ani jinak publikovat, není dovoleno tento metodický pokyn libovolně 
rozšiřovat nebo jej jakkoliv množit a šířit. Pokyn je možné zapůjčit pojišt ěnému 
členu k seznámení pouze za podmínky, že nebude v něm obsažené údaje dále 
kopírovat nebo rozšiřovat. Tento pokyn není určen zaměstnavatelům a nesmí jim 
být dáván k dispozici. 
 
Mějte na paměti, že partnerem pro řešení pojistné odpovědnosti a pojistného plnění 
není pojišťovna, ale makléřská společnost C.E.B, která zajišťuje zájmy našich 
členů v případě pojistné události. Proto nevstupujte samostatně do jednání 
s pojišťovnou bez souhlasu C.E.B. a bez souhlasu Vašeho ZV a společnosti C.E.B. 
se nikdy nezavazujte k náhradě škody. 

 
 

METODICKÝ POKYN: 
 
   Členové Svazu odborářů služeb a dopravy, (dále jen SOSaD) mají možnost 
využít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání 
zaměstnavateli (dále jen „pojištění odpovědnosti“). „Pojištění odpovědnosti“ má 
významné postavení v posílení životních a pracovních jistot jednotlivých členů SOSaD v 
souvislosti s možnými riziky, kterým je vystaven zaměstnanec - člen SOSaD, ve vztahu 
k zaměstnavatelským subjektům (zaměstnavateli). ,,Pojištění odpovědnosti“ pro členy 
SOSaD zprostředkovává společnost - C.E.B., a.s., sídlo: Praha 2, Lublaňská 5/57, 
PSČ 12000 (IČ: 274 29 741). 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE:  
 
1. V pojistné smlouvě - mezi SOSaD a Kooperativou pojišťovnou, a.s. (dále jen 
pojišťovna) jsou exkluzivní podmínky pro členy SOSaD. Výhodnost podmínek je 
podmíněna zejména skutečností, že tento produkt je nabízen všem členům SOSaD a 
současně za předpokladu, že se většina členů SOSaD pojistí. Účastníkem tohoto 
pojištění se tedy může stát pouze člen SOSaD a pojištění tedy platí pouze po dobu 
jeho členství! 
 
2. Stanovená pravidla k využití výhod pojištění: 
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⇒ zvolení výše pojistné částky - 100 000,- Kč, 130 000,- Kč, 160 000,- Kč, 240 000,- 
Kč,  320 000,- Kč. Pojistnou částku (limit pojistného plnění) volte tak, aby 
představovala nejméně 4,5 násobek Vaší hrubé mzdy,  

⇒ prostřednictvím ZO SOSaD člen SOSaD zaplatí na účet ZO SOSaD, podle zvolené 
pojistné částky, pojistné ve výši - 300,- Kč, 450,- Kč, 550,- Kč, 800,- Kč, 1050,- Kč.  

 
Termín úhrady pojistného je 1x za rok a to k datu uzavření první pojistné 

smlouvy (zahájení pojistného roku). Tímto postupem dochází k pokračování 
(nepřerušení běhu) „pojištění odpovědnosti” i v dalším roce. 

 
   V případě pojistného plnění v průběhu roku, pokud tedy dojde k pojistné události 
a za člena SOSaD zaplatí pojišťovna zaměstnavateli jím předepsanou náhradu škody, 
musí se člen SOSaD opět pojistit, tedy uhradit znovu pojistné, přestože pojistný rok 
(doba pojištění z titulu předchozí úhrady pojistného) ještě neskončil.  Přihláškou u 
ZO SOSaD a zaplacením nového pojistného člen SOSaD začne nový pojistný rok. 
Pokud se u člena SOSaD v průběhu pojistného období změní v důsledku úpravy jeho 
mzdy i jeho 4,5 násobek hrubého platu (odpovědnostní limit), může doplatit rozdíl 
pojistného na vyšší pojistnou částku. Ten se počítá ode dne následujícího po dni 
provedené finanční úhrady.  
 
3. Informace pro ZO SOSaD: 
 
   Seznam pojištěnců předává nebo zasílá (zpravidla pověřený) člen ZV ZO SOSaD 
nejpozději do 5-tého dne následujícího měsíce na adresu C.E.B, nikoliv pojišťovně! 
Pozor, při nezaslání přihlášek k pojištění ve formě seznamu pojištění nevznikne! 
Vybrané pojistné se předává do pokladny jednotlivých ZV ZO SOSaD. 
    
   Pojištění platí ode dne následujícího po dni, kdy bylo pojištění uhrazeno ze 
strany ZO SOSaD na účet C.E.B. a současně za předpokladu, že přihláška (seznam) bude 
odeslána nejpozději do 5. v následujícím měsíci na C.E.B., a.s., Lublaňská 57, 120 00 
Praha 2. 
    
   Kopie příjmových dokladů se nezasílají. Uvedené doklady slouží pro potřebu 
účetnictví a potřebu účastníka pojištění. V případě pojistné události je ZO SOSaD 
povinna potvrdit a dokladovat zaplacení pojistného členem SOSaD. ZO SOSaD musí 
archivovat seznam - přihlášky k pojištění se všemi daty a náležitostmi, včetně dokladů o 
zaplacení pojistného po dobu jeho trvání a další tři roky od skončení pojistné smlouvy.  
 
 
Při vzniku pojistné události je třeba dodržovat zejména následující postup: 
 

1. Žádný písemný dokument zaměstnavatele o škodě nebo o náhradě škody 
nepodepisovat (tzv. nic nepodepisovat bez souhlasu C.E.B). V převážné 
většině případů nelze vzít podpis zpět (na souhlas u písemnosti, je pohlíženo jako 
na uznání odpovědnosti ze strany pojištěného a v této formě není změna fakticky 
možná). Výpověď (protokol) nebo podpis může mít pro členy SOSaD do 
budoucnosti významné negativní důsledky, mnohdy nevratné, které nelze vůbec 
změnit anebo je lze změnit pouze velice obtížně.  
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⇒ než se pro výpověď rozhodnete, doporučujeme vždy, ve vlastním zájmu, poradit se 
(konzultovat) předmět a obsah výpovědi se smluvními advokáty SOSaD. Nemůžete 
si být nikdy stoprocentně jistý, zda byste sobě svojí výpovědí nenavodil nebezpečí ze 
zahájení trestního stíhání, 

⇒ pokud se rozhodnete vypovídat, vždy musíte být informováni vyslýchajícím, v jakém 
procesním postavení vypovídáte - svědek, obviněný, apod.  

⇒ v úvahu přicházejí tyto výpovědi: 
   - vysvětlení zaměstnavateli, tzv. zápis se zaměstnancem,  
  - výpověď pro Drážní inspekci, popř. i pro Inspektorát bezpečnosti železniční 

dopravy (odbor 18 GŘ ČD, a.s.), 
  - výpověď před orgány činnými v trestním řízení (Policie ČR, státní zástupce a 

soudy). Jedná se o podání vysvětlení, svědeckou výpověď, výpověď podezřelého 
z trestného činu a výpověď obviněného v trestním řízení.  

⇒ výše uvedené výpovědi lze aktuálně odmítnout s ohledem na zdravotní stav a 
přesunout je na dobu, kdy budete schopni náležitě vnímat všechny souvislosti i 
význam své výpovědi. Nikdy nepodceňujte význam vlastního rozhodnutí o 
provedení výpovědi s účastí advokáta nebo bez něho. 

⇒ v každém případě jste povinni se po mimořádné události nebo po dopravní nehodě 
podrobit kontrole, zda nejste pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky! 

⇒ bez předchozí porady nepodepisujte ani dohody o změně pracovní smlouvy a dohody 
o uznání závazku k náhradě škody! Tímto podpisem předem uznáváte svou vinu! 

⇒ každý, kdo odepře výpověď, nemůže být stíhán, či jinak postižen. Vypovídat je totiž 
právo, teprve potom povinnost a to za zákonem stanovených podmínek. Nemusíte 
odpovídat dokonce, ani na dotazy z jakých důvodů či pohnutek nechcete vypovídat, 
které Vás vedly k odmítnutí výpovědi. 

⇒  vždy máte právo si svou výpověď přečíst a obdržet její kopii. Pokud její obsah 
nesouhlasí s tím, co jste uvedli nebo je to napsáno jinak, než je Vaše vlastní 
vyjádření, jak jej chcete učinit, máte právo na opravu textu a jeho doplnění. Musíte 
to ale nárokovat ještě před svým podpisem, rozhodně ne později! Bez provedení 
takové případné opravy či úpravy textu nikdy takovou neúplnou nebo chybnou 
výpověď nepodepisujte. 

 
 
2. Řídit se pokyny orgánu SOSaD, případně vydané jako pokyn(y) přímo 
pojištěnému členovi ve vztahu ke konkrétní pojistné události. 
 
   Pojistná událost se ohlašuje pouze společnosti C.E.B., a.s. (nikoli Kooperativa 
pojišťovna, a.s.)!  
 
Společnost C.E.B., a.s., se sídlem Lublaňská 5/57, 120 00 Praha 2: 
 
 

Luděk Tvrdý  
senior broker 
 
C.E.B., a.s.  
Lublaňská 57 
120 00  Praha 2 
 
tel.: 221 590 315, fax: 221 590 310, mob.: 724 310 310 
ludek.tvrdy@cz-ceb.com 
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3. Sdělit společnosti C.E.B., a.s. ke správnému postupu při likvidaci pojistné 
události:  
 
   Člen SOSaD upozorní zaměstnavatele na své pojištění a o návrhu zaměstnavatele 
k likvidaci pojistné události informuje zprostředkovatele ,,pojištění odpovědnosti” - 
společnost C.E.B., a.s. 
 
   Pojistná událost se ohlásí zprostředkovateli ,,pojištění odpovědnosti” 
(společnosti C.E.B., a.s.), jen v případě, je-li řízení o škodě ze strany zaměstnavatele 
uzavřeno (ukončeno) a náhrada škody je vyčíslena sdělením zaměstnavatele. Po 
ukončení šetření pojistné události je třeba zaplatit spoluúčast ve výši 5%, min.500Kč, 
max.3000Kč.1  
 
Při vyplňování protokolů o škodě C.E.B., a.s. vyžaduje zejména: 
 
⇒ požadavek zaměstnavatele na náhradu škody s přesným uvedením data vzniku a 

důvodu zavinění zaměstnancem a výše požadované skutečné náhrady bez DPH, 
⇒ vyjádření pojištěného ke způsobené škodě (popis, příčina, výše) a doporučuje se 
řádně vyplněné hlášení s podrobným popisem škody, se stanoviskem odborové 
organizace, včetně podpisu předsedy odborové organizace a razítka odborové 
organizace, průměrná měsíční mzda v rozhodném období, 

⇒ prohlášení zaměstnance, že nebude škodu uplatňovat z jiného pojištění, 
⇒ doklady k vyčíslení škody (specifikaci) a výši vzniklé škody, 
⇒ zakázkový list, doklady k opravám s rozpisem práce a materiálu (zaměstnavatel), 
⇒ nabývací doklady k poškozeným věcem (zaměstnavatel), 
⇒ bankovní spojení na zaměstnavatele, 
⇒ zápis škodní komise (zaměstnavatele) – je-li zřízena (škodní komise je pouze 

poradním orgánem zaměstnavatele, takže její „rozhodnutí“ nemají žádnou právní 
váhu), 

⇒ předpis náhrady škody (zaměstnavatele) a uznání závazku k úhradě škody. 
 

 u poškozeného motorového vozidla (referentské vozidlo): 
 
⇒ kopie velkého technického průkazu, 
⇒ kopie řidičského průkazu, 
⇒ počet najetých km v době před vznikem škodní události, 
⇒ příkaz k jízdě a fotokopie knihy jízd ze dne škodní události, 
⇒ doklad o proškolení řidičů (zaměstnavatel), 
⇒ kopie protokolu Policie ČR, která dopravní nehodu šetřila a jednací číslo, 
⇒ v případě havarijního pojištění (sdělení, u které pojišťovny je vozidlo pojištěno a 
číslo pojistky). 

 
 u drážního vozidla: 

 

                                                 
1 tato spoluúčast je minimální, je pro členy SOSaD velmi výhodná a u ostatních pojišťoven působících na 
území ČR nemá obdoby 
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⇒ „Vyhodnocení příčin a okolností vzniku mimořádné události (dále jen MU),“ 
vydanou Inspektorátem bezpečnosti železniční dopravy nebo „Zprávu o výsledcích 
šetření příčin a okolností vzniku MU,“ vydanou Drážní inspekcí. 
Další informace pro pojištěnce SOSaD: 
 
 Pojišťovna uhradí pouze skutečnou škodu, nikoliv tedy ušlý zisk a tzv. další 
škodu (při vyčíslování výše náhrady škody se přihlíží i k amortizaci2), respektive 
poškozená strana (zaměstnavatel) by neměla nárokovat vyšší škodu, než byla skutečně 
zaměstnancem způsobena. Skutečná škoda znamená zmenšení majetku poškozeného. Při 
určení výše škody věci se vychází z ceny v době poškození. Zásadně se vychází z 
cenového předpisu nebo z ceny pořizovací, potom je třeba zohlednit pokles hodnoty věci 
v důsledku jejího opotřebení, stáří nebo vad, které na ní vznikly3.  
 Člen SOSaD (včetně pracujícího důchodce) nemusí škodu ihned uhradit, ale 
může se se zaměstnavatelem dohodnout na splátkovém kalendáři. 
   ,,Pojištění odpovědnosti” se vztahuje na škodu, která může vzniknout při výkonu 
povolání v pracovněprávním vztahu, k jakémukoliv zaměstnavateli, se sídlem na území 
ČR. Na území ČR se vztahuje např. i na poškození vozu jiné železniční společnosti4. 
Škoda může vzniknout nejen na území ČR, ale i na území členského státu Evropské unie 
(EU). 
    

Při silniční dopravní nehodě jste povinni vyplnit záznam o nehodě a pak jej 
odevzdat pojišťovně. Měli byste se shodnout na tom, kdo je viník - pokud se nemůžete 
dohodnout, je nutné volat Policii ČR. Pokud záznam nevyplníte, neshodnete se na 
viníkovi nebo ho neodevzdáte, může po Vás pojišťovna žádat část vyplacené částky 
poškozenému - za ztížení šetření škodní události. 
  
   „Pojištění odpovědnosti“ neřeší škody způsobené třetí osobě (právnické i 
fyzické), ale vždy jen škodu vzniklou zaměstnavateli, protože ve většině případů 
zaměstnanec za škodu způsobenou třetím osobám neodpovídá. Odpovídá pouze dle 
pracovněprávních předpisů- tedy zaměstnavateli. Zaměstnavatel, pokud je pojištěn, řeší 
v první řadě škodu vůči třetím osobám z vlastního pojištění. Pokud zaměstnavatel není 
pojištěn nebo jeho pojišťovna neprovede likvidaci pojistné události, může zaměstnavatel 
dle svého uvážení uplatnit náhradu škody po svém zaměstnanci. Zaměstnavatel může 
uplatňovat u jednotlivého zaměstnance náhradu škody v částce rovnající se maximálně 
4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým 
způsobil škodu (ustanovení § 257 odst. 2 ZP5). Pokud škodu spoluzavinili ještě další 
zaměstnanci, je zaměstnavatel povinen předložit návrh na náhradu škody 
s vymezením odpovědnosti včetně podílu na náhradě škody všech spoluviníků.  

                                                 
2 odpis; pravidelné odepisování určité sumy z hodnoty strojů, budov apod. pro jejich opotřebování 
3 např.: při poškození motorového vozidla je třeba před opravou škody na vozidle zabezpečit prohlédnutí 
vozidla a zadokumentovat rozsah škody likvidátorem pojistných událostí. Pojištěný člen SOSaD by neměl 
uznat závazek náhrady škody ve výši, která se rovná částce za opravu vozidla, která je uvedena na faktuře 
za opravu ze servisu, kde byla oprava provedena. Od fakturované částky se odečte takzvané opotřebení, tj. 
hodnota dílů, které při opravě byly vyměněny, snižuje se v závislosti na opotřebení dílů původních (stáří 
věci, počet ujetých kilometrů atd.).  
4 např. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), Německá dráha (DB), Rakouské spolkové dráhy (ÖBB), 
Polské státní dráhy (PKP) apod. 
5 výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance 
částku rovnající se čtyř a půl násobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, 
kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po 
zneužití jiných návykových látek. 
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   Zaměstnavatel odpovídá svému zaměstnanci rovněž za škodu, kterou mu 
způsobili porušením právních povinností jiní jeho zaměstnanci, v rámci plnění 
pracovních úkolů zaměstnavatele. 

Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti na škodě za ztrátu svěřených prostředků, 
pokud zaměstnavatele písemně upozorní (před vznikem škody) na nedostatečné 
zabezpečení svěřených prostředků ze strany zaměstnavatele a zaměstnavatel 
odpovídající zabezpečení neuskuteční nebo pokud prokáže, že škodu nezavinil 
(nespoluzavinil). 

  
Důvodem k neuznání závazku a způsobu úhrady škody může být: 
⇒ prvotní nedostatečně zjištěný skutkový stav věci dokládaný neúplným 
vyhodnocením příčin a okolností vzniku MU tak, jak je předmětem spisového materiálu. 
⇒ z dostupných příloh k Vyhodnocení příčin a okolností vzniku MU je zřejmé, že 
takto doložené listinné důkazy o výši škody jsou pro zajištění pojistného plnění ze strany 
pojišťovny prostřednictvím zaměstnance jeho zaměstnavateli vyhodnoceny jako 
nedostatečné. 
⇒ hodnověrným způsobem se neprokázala odpovědnost; takovou dohodu nemůžete 
uzavřít bez toho, že by byla předem projednána a odsouhlasena pojišťovnou tak, jak jste 
zavázán z pojistných podmínek. 
 
„Pojišt ění odpovědnosti“ se nevztahuje na odpovědnost za škodu, kterou pojištěný:  

 
a) způsobil úmyslně, 
b) převzal odpovědnost nad rámec stanovený právním předpisem, 
c) způsobil nesplněním povinnosti odvrátit škodu a zamezit zvětšení už vzniklé 
škody, 
d) způsobil po požití alkoholu, užití psychotropní, omamné nebo jiné návykové 
látky, 
e) způsobil tím, že při neplatném skončení pracovního poměru nekonal práci, 
f) způsobil schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen 
vyúčtovat, 
g) způsobil provozem dopravních prostředků, je-li dána odpovědnost podle 
ustanovení § 29276 a násl. nového občanského zákoníku, pokud se na ni vztahuje 
zákonné nebo povinně smluvní pojištění odpovědnosti, 
h) způsobil zaměstnavateli zaplacením majetkové sankce uložené mu v důsledku 
jednání pojištěného, s výjimkou úroků z prodlení, sankcí uložených v souvislosti s 
výpočtem a poukazy daní a poplatků nebo pojistného na veřejné pojištění (např. 
zdravotní, sociální apod.),  
i) způsobil zaměstnavateli, který je jeho osobou blízkou nebo s ním žije ve 
společné domácnosti. 

 
 
UPOZORNĚNÍ: 
 
 Výše uvedené skutečnosti jsou všeobecného charakteru, jednotlivé případy 
odpovědnosti zaměstnance za škodu se posuzují individuálně.  
 
                                                 
6 1.) Fyzické a právnické osoby provozující dopravu odpovídají za škodu vyvolanou zvláštní povahou 
tohoto provozu. 2.) Stejně odpovídá i jiný provozovatel motorového vozidla, motorového plavidla, jakož i 
provozovatel letadla. 
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Závěr: 
 
Tento pokyn bude doplněn o příklady pojistných plnění a výluk z pojištění a stanoviska 
C.E.B k případům pojistných událostí, týkajících se finančních škod, jakmile budou tyto 
údaje k dispozici. 
 
Přílohou je formulář Oznámení škodní události. 
 
Metodický pokyn je vydáván Generální radou SOSaD ve spolupráci se společností 
C.E.B, a.s. k pojistné smlouvě číslo 7720295662. 
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Příloha č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


