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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
náš Odborový svaz DOSIA opět sjednal na příští rok pro své členy 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli od 
pojišťovny Kooperativa. V DP Praha (dále jen „DP“) je to vhodná 
pojistka zejména pro všechny zaměstnance mimo řidiče a 
strojvedoucí.  
 
Řidiči a strojvedoucí mají sjednán pojistný vztah na výši pojistného 
plnění 150 000 Kč se spoluúčastí 10 % automaticky z kolektivní 
smlouvy, tj. na celkovou škodu ve výši 166 667 Kč za rok (v průběhu 
roku se výše škody při více pojistných událostech sčítá).  
 
Zaměstnavatel může požadovat náhradu škody v maximální výši 
rovnající se 4,5 násobku průměrného hrubého měsíčního příjmu 
zaměstnance, který škodu způsobil. 
 
Na rok 2022 byly sjednány pro neřidičské funkce a profese nově tři 
limity pojištění při spoluúčasti 10 % a v minimální výši 1 000 Kč. 
 

Limit plnění 100 000 Kč (maximální výše celkové pojištěné 
škody během kalendářního roku je 111 111 Kč) je za 1 568 Kč. 
   



Limit plnění 150 000 Kč (maximální výše celkové pojištěné 
škody během kalendářního roku je 166 667 Kč) je za 1 862 Kč. 
    
Limit plnění 200 000 Kč (maximální výše celkové pojištěné 
škody během kalendářního roku je 222 222 Kč) je za 2 170 Kč. 
 
Z výše uvedené částky je při úhradě pojištění odečteno 100 Kč (hradí 
Odborová organizace NOSDDPP).  
 

Pojištění lze v případě vašeho zájmu o pojištění na celý rok 2022 

sjednat s našimi zástupci nebo přímo u kolegů na Černém Mostě, 

Fuise nebo Bureše nejpozději do 15. 11. 2021. Pozdější úhrada 
bude znamenat pojištění až od začátku dalšího čtvrtletí. 
Výjimkou jsou pouze nově do DP nastupující zaměstnanci. 
 
Pokud bude člen pojištěn jen některá čtvrtletí, tak bude pojistná 
částka adekvátně snížena. 
 
V případě zájmu sjednat pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zaměstnavateli na pracovněprávní vztah vztahující se 
k řízení vozidla (drážního nebo autobusu) neuzavřený v DP je nutno 
kontaktovat předsedu OO. 
     
         Pokud vám ještě neposílám pravidelně informace je možno mi 
sdělit e-mailovou adresu na schneider.oldrich@dosia.cz nebo 
schneider.oldrich@nosddpp.cz   

 
 

Předseda NOSDDPP 
Oldřich Schneider 
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