
Pouze pro členy ZO OSŽ Ostrava. Jak se správně pojistit? 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce: § 257 

(1) Zaměstnanec, který odpovídá za škodu podle § 250 je povinen nahradit zaměstnavateli 

skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav. 

(2) Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u 

jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho hrubého průměrného 

měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, 

byla-li škoda způsobená úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek. 

 

 Pojištění KOOPERATIVA:  

pojistné Člen zaplatí OSŽ uhradí 
Pojistná 

částka 

Spoluúčast 

člena 

OSŽ vyplatí 

členovi zpět 

450,- 300,- 150,- 120 000,- 

5% 

min. 500,- 

max. 3 000,- 

500,- 

600,- 450,- 150,- 150 000,- 

5% 

min. 500,- 

max. 3 000,- 

500,- 

750,- 600,- 150,- 180 000,- 

5% 

min. 500,- 

max. 3 000,- 

500,- 

1 050,- 900,- 150,- 260 000,- 

5% 

min. 500,- 

max. 3 000,- 

500,- 

1 350,- 1 200,- 150,- 340 000,- 

5% 

min. 500,- 

max. 3 000,- 

500,- 

 

Příklad: pokud je vaše průměrná hrubá mzda cca 34 000 (34 000 x 4,5 153 000 tzn. maximální 

částka, kterou může zaměstnavatel u Vás uplatňovat). Pojistka by měla být na pojistnou částku 

180 000,- Kč, člen zaplatí 600,- OSŽ Ostrava 150,- pojistné = 750,- (pojistka platí 1 rok, 

v případě nehody je potřeba co nejdřív uzavřít nové pojištění!).  



Po vyrovnání s pojišťovnou dle platných Zásad hospodaření, OSŽ Ostrava vyplatí spoluúčast 

500,- Kč.  

Pojištění odpovědnosti se vztahuje nejen na poškození movitého (nemovitého) majetku 

zaměstnavatele, včetně drážních nebo služebních motorových vozidel, ale rovněž 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.  

 Od 1.1.2019 rozšířen nad rámec „Všeobecných pojistných podmínek“ (dále rovněž „VPP“) o 

institut „čistá finanční škoda“ (tj. újma na jmění, kterou je možno vyjádřit v penězích a která 

vznikla jinak, než jako škoda způsobená na věci). Modelovými případy mohou například být:  

a) nedovolená jízda drážního vozidla,  

b) zavlečení nebo špatné směrování nákladního vozu,  

c) zařazení technicky nezpůsobilého nebo poškozeného vozu do provozu.  

 

V současné době se pojištění odpovědnosti, mj. odchylně (nad rámec) od ustanovení VPP, 

vztahuje i na odpovědnost za škodu, kterou pojištěný způsobil:  

a) v souvislosti s řízením dopravního prostředku,  

b) ztrátou věci,  

c) při činnosti konané na základě dohody o provedení práce.  

 

Pojištění platí pro všechny státy světa (územní platnost není omezena). 

 

Kde se můžete pojistit: 

Ostrava – kancelář ZV OSŽ Ostrava  

Český Těšín – kancelář ZO OSŽ, vždy ve středu od 6.15 – 12.00 hod.  

Opava – vozový disponent Zdenka Velecká  

Frýdek Místek – vlakvedoucí Zdeněk Kita  

Třinec – Ivo Sikora  



Ostrava Kunčice – Lenka Nová  

Krnov – vlakvedoucí Jan Salaba  

Frýdlant nad Ostravicí – Jarmila Šablaturová  

Vratimov – výpravčí Milena Vojtková 

Ostrava SŽDC – Jan Václavík  

 

602 262 544 - Jedná se o číslo tzv. „Krizové linky“, kterou zabezpečuje OSŽ jako časově 

nepřetržitý právní servis pro členy OSŽ, zejména při vzniku mimořádné události, při 

organizování a provozování drážní dopravy a jiných mimořádností (dopravní nehody) 

vyplývajících z pracovněprávních vztahů, za účelem právní ochrany a oprávněných zájmů členů 

OSŽ. Jedná se o formu prvotního právního poradenství. 

 

Za ZV OSŽ Ostrava: Blanka Lomnančiková 


