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Článek 1

Úvodní ustanovení
Pojištění je upraveno Všeobecnými pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti VPPO2014, těmito Doplňkovými pojistnými podmínkami pro
pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli DPPOZ 2019 a pojistnou smlouvou, které spolu tvoří nedílnou součást.
Článek 2

Rozsah a místo pojištění
a) Odchylně od čl. 12 bodu 1 písp. l) VPPO 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou
při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo v přímé souvislosti s ním, pokud se tato odpovědnost za škodu
řídí zákoníkem práce, služebním zákonem nebo jiným obdobným právním předpisem platným na území České republiky.
b) Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo na území ČR.
Článek 3

Výluky z pojištění
Kromě výluk uvedených ve VPPO 2014 nebo výslovně uvedených v pojistné smlouvě se pojištění nevztahuje na škodu způsobenou:
a) zaměstnavateli, jehož sídlo není na území České republiky nebo odpovědnost za škodu, která se neřídí českým právem.
b) při výkonu práce na základě dohody o provedení práce.
c) schodkem na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat.
d) vyrobením vadného výrobku (zmetku) nebo vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích.
e) zanedbáním stanovené obsluhy a údržby věci.
f) v souvislosti s nefunkčností softwaru, poskytováním hromadného zpracování dat a internetových služeb.
g) v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává neoprávněně.
h) zaplacením majetkové sankce uložené zaměstnavateli v důsledku jednání pojištěného (např. pokuta, penále, smluvní pokuta, úrok z prodlení)
s výjimkou sankce uložené v souvislosti s výpočtem a placením daní, poplatků a cel nebo pojistného na veřejné pojištění (zdravotní, sociální).
i) ztrátou svěřených věcí.
j) v souvislosti s podáním žádosti o grant či jinou finanční podporu a s podáním nabídky v řízení o zadání veřejné zakázky nebo účastí v jiném
výběrovém či obdobném řízení.
k) neuplatněním nebo prodlením s uplatněním práv.
l) v důsledku nesjednání nebo neudržování dostatečné pojistné ochrany.
m) subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho manžel nebo manželka, registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která
žije s pojištěným ve společné domácnosti, většinovou majetkovou účast, nebo ve kterém má většinovou účast člen rodiny zúčastněný na
provozu rodinného závodu či osoba, která vykonává činnost společně s pojištěným na základě smlouvy o sdružení, nebo jejich manžel či
manželka, registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v přímé řadě nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti, je-li tento subjekt jeho
zaměstnavatelem.
n) následkem určení nesprávné ceny (rozpočtu) nebo podání chybných nebo neúplných podkladů, které měly vliv na stanovení ceny.

Článek 4

Podmínky pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s řízením a provozem dopravního prostředku
1. Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu podle čl. II. způsobenou v souvislosti s řízením nebo provozem dopravního prostředku
pouze, pokud tak bylo výslovně ujednáno v pojistné smlouvě. Bylo-li pojištění v tomto rozsahu sjednáno, vztahují se na něj podmínky uvedené
v tomto článku níže.
2. Pojištění se vztahuje výlučně na povinnost nahradit škodu způsobenou na dopravním prostředku, a to pouze v souvislosti s plněním pracovních úkolů.
3. Kromě povinností stanovených ve VPPO2014 je pojištěný v případě dopravní nehody povinen dodržovat povinnosti vyplývající z příslušných
právních předpisů. V případě, že z právních předpisů nevyplývá povinnost oznámit dopravní nehodu policii nebo sepsat společný záznam
o dopravní nehodě, je pojištěný povinen zabezpečit dostatečné důkazy o okolnostech, místu vzniku a rozsahu škody (např. fotografickým
záznamem).
4. Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit škodu způsobenou na dopravních prostředcích v souvislosti s držením, používáním nebo provozem
motorových vozidel nebo přívěsů s přidělenou registrační značkou dle platných právních předpisů upravujících podmínky provozu vozidel na
pozemních komunikacích; avšak pouze v případě, je-li toto motorové vozidlo zároveň havarijně pojištěno. Limit pojistného plnění pro tyto škodné
události je omezen na výši spoluúčasti na havarijním pojištění, maximálně však 30.000,- Kč.

5. Za předpokladu, že zaměstnavatel dal pojištěné osobě osobní automobil k soukromým účelům, se pojištění vztahuje také na škodu na osobním
automobilu zaměstnavatele, avšak pouze v případě, je-li tento osobní automobil zároveň havarijně pojištěn. Limit pojistného plnění pro tyto
škodné události je omezen na výši spoluúčasti na havarijním pojištění, maximálně však 30.000,- Kč.
6. Pojištění podle tohoto článku se nevztahuje na odpovědnost za škodu:
a) na kterou se vztahuje povinné pojištění nebo na kterou by se povinné pojištění vztahovalo, pokud by nebyla porušena povinnost takovéto
pojištění uzavřít.
b) která byla způsobena při dopravní nehodě, kdy v rozporu s právními předpisy pojištěný tuto dopravní nehodu neprodleně neoznámil policii
nebo účastníci neprodleně nesepsali společný záznam o dopravní nehodě.
7. Pojištění podle tohoto článku se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu:
a) na pneumatikách a discích kol tvořících součást dopravního prostředku.
b) na věcech, které byly v době vzniku škody naloženy na nebo v silničním motorovém vozidle nebo jeho přípojném vozidle, bez ohledu na místo
vzniku škody.
c) na věcech, které byly v době vzniku škody naloženy na nebo v jiném dopravním prostředku než silničním motorovém vozidle nebo jeho
přípojném vozidle (např. vysokozdvižný vozík bez přidělené registrační značky, pokud ke škodě došlo na veřejné pozemní komunikaci.
d) vzniklou na věcech při nakládání zboží, při vykládání zboží nebo při manipulaci s ním na dopravním prostředku nebo jeho přípojném vozidle.
Článek 5

Pojistné plnění
1. Pojistné plnění ze všech pojistných událostí, které nastaly v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění uvedeným
v pojistné smlouvě.
2. Pojišťovna poskytne za pojistnou událost pojistné plnění nejvýše do rozsahu náhrady škody, která by v souvislosti s pojistnou událostí byla
poskytnuta podle zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a s ním souvisejících obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Podle těchto doplňkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje, jde-li o škodu na věci, pouze na případy jejího poškození či zničení.
Nespočívá-li škoda v poškození nebo zničení věci, ale v tom, že věc je pohřešována, nelze z uvedeného pojištění plnit.
Článek 6

Výklad pojmů
1. Vyrobením vadného výrobku (zmetku) se rozumí vyrobení jakéhokoliv výrobku nebo věci, která nevykazuje stanovené nebo požadované
parametry, a to s ohledem na funkčnost, použitelnost, množství, rozměry, kvalitu a ostatní požadované a očekávané vlastnosti, bez ohledu na
stupeň jejího zpracování a na skutečnost, zda se jedná o finální výrobek nebo o věc, která má být součástí či příslušenstvím jiné věci.
2. Vadně provedenou prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích se rozumí stav, kdy výsledek této práce nevykazuje stanovené,
avizované nebo dohodnuté vlastnosti; v ostatních případech vlastnosti, které lze rozumně očekávat.
3. Zanedbáním obsluhy a údržby se rozumí nedodržení technických podmínek stanovených výrobcem, např. v návodu k obsluze, v předpise
o používání a obsluze strojního zařízení, v pokynech, v servisní nebo revizní knize strojního zařízení.
4. Dopravním prostředkem se pro účely tohoto pojištění rozumí zařízení, které je určeno pro dopravu osob nebo věcí po zemi, ve vzduchu, na
vodě nebo pod zemí (včetně vysokozdvižných, paletovacích a plošinových vozíků, tahačů, vlaků, tramvají, letadel, plavidel, metra, apod.), jakož
i pracovní stroj poháněný vlastním motorem a opatřený místem pro obsluhu, i když jeho primární funkcí není doprava (např. zahradní traktory,
golfové vozíky a jiné nesilniční pojízdné stroje, podlahové mycí stroje, sněžné rolby, vrtné soupravy, bagry, jeřáby, nakladače, rypadla, plošiny,
hydraulické ruky, válce a další stavební stroje a technika i jiné mobilní pracovní stroje).
5. Silničním motorovým vozidlem se rozumí motorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích. Jeho přípojným
vozidlem se rozumí silniční nemotorové vozidlo určené k tažení silničním motorovým vozidlem, se kterým je spojeno do soupravy.
Článek 7

Závěrečná ustanovení
Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 2. 2019.

