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SPECIALISTA NA VAŠE POJIŠT ĚNÍ 
 

Pojišt ění odpov ědnosti zam ěstnance v ůči zaměstnavateli  
SPECIALISTA NA VAŠE POJIŠT ĚNÍSSPECIALISTA NA VAŠE POJIŠT ĚNÍ 
 
Pojišťovací makléř WI-ASS ČR s.r.o., dlouhodobý partner České advokátní komory, působí na českém pojist-
ném trhu již od roku 1993. Je nezávislým subjektem poskytujícím komplexní zprostředkovatelské a poradenské 
služby v oblasti pojištění. WI-ASS ČR se zaměřuje především na oblast pojištění průmyslu a podnikatelů, 
nabízí však své služby i v rámci majetkového a životního pojištění občanů a penzijních fondů. Je členem Aso-
ciace českých pojišťovacích makléřů, která sdružuje všechny společnosti respektující Kodex etiky. 

 
  

Česká advokátní komora  
pro Vás ve spolupráci s WI-ASS ČR s.r.o. zajistila  

zvýhodn ěné pojišt ění odpov ědnosti zam ěstnance v ůči zaměstnavateli  
 
Makléřská společnost WI-ASS ČR s.r.o. připravila v rámci dlouhodobého partnerství s Českou advokátní komorou 
speciální nabídku na výhodné pojišt ění odpov ědnosti zam ěstnance v ůči zaměstnavateli  
s využitím slevy ve výši 40% oproti standardním podmínkám. Partnerem je Generali Pojiš ťovna a.s. 
 
Pojišt ění je ur čeno: 
 

• advokát ům vykonávajícím advokacii v pracovním pom ěru 
• advokátním koncipient ům   
• ostatním zam ěstnanc ům advokát ů a spole čností, jejichž p ředmětem podnikání je výkon advokacie. 

 

        Rozsah pojistného krytí: 

Pojišt ění se vztahuje na povinnost pojišt ěného nahradit majetkovou újmu (škodu) zp ůsobenou zam ěstnavateli p ři 
pln ění pracovních úkol ů, vyplývajících z pracovn ěprávního vztahu, založeného pracovní smlouvou, jmen ováním 
nebo dohodou o pracovní činnosti nebo v p římé souvislosti s ním ve smyslu ustanovení § 250 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce.  
 
Standardní rozsah pojišt ění byl speciáln ě rozší řen o náhradu majetkové újmy (škody) zp ůsobené nespln ěním 
zákonné nebo smluvní povinnosti v čas. 
Dále bylo zajištěno volitelné připojištění Pokuty a penále, které kryje čisté finanční škody vzniklé v důsledku prodlení 
uložením pokuty nebo penále na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu.  

 

       Zaměstnanec je podle zákoníku práce povinen nahradit sv ému zam ěstnavateli pouze zp ůsobenou majetkovou újmu 
(škodu) , nadto byla-li škoda způsobena z nedbalosti, vztahuje se tato povinnost pouze na tzv. skutečnou škodu (nikoliv ušlý 
zisk).  
Povinnost zaměstnance nahradit zaměstnavateli škodu dle § 250 zákoníku práce je omezena částkou rovnající se 
čtyřapůlnásobku jeho pr ůměrného hrubého m ěsíčního výd ělku - zam ěstnanec by tedy m ěl volit výši limitu 
pojistného pln ění s ohledem na toto zákonné omezení . 
 
Územní rozsah pojištění zahrnuje celý svět, sídlo nebo místo podnikání zaměstnavatele však musí být na území České 
republiky. 

 
   Spoluú čast si může pojištěný zvolit v následujících variantách:  

 
a) 1/3 z pojistného plnění b) 5 000 Kč c) 3 000 Kč d) 2 000 Kč e) 1 000 Kč 
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          Možnosti rozší ření pojistného krytí:  
 

Řidiči 
Připojištění kryje škody způsobené zaměstnavateli na motorovém vozidle s přidělenou registrační značkou, 
svěřeném zaměstnanci k plnění pracovních úkolů. Kryty jsou pouze škody zp ůsobené na tomto vozidle .  
Ztráta sv ěřených v ěcí 
Připojištění kryje škody zp ůsobené zam ěstnavateli ztrátou v ěci sv ěřené zaměstnanci ve smyslu 
ustanovení § 255 zákoníku práce (mobilů, notebooků, a pod.).  
Pokuty, penále  
Připojištění kryje škody zp ůsobené uložením pokuty nebo penále správním orgánem . 
Křížová odpov ědnost  
Sjednává se v případě, že zaměstnavatel pojištěného je ve vztahu k pojištěnému osobou blízkou, nebo je 
pojištěný společníkem, členem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu 
zaměstnavatele, nebo má pojištěný nebo osoba jemu blízká podíl v právnické osobě, která je zaměstnavatelem. 
 

              Příklady pojišt ění v základním rozsahu pojistného krytí:  

1. Zaměstnaný advokát, v ěk 29 let a více, pr ůměrný m ěsíční hrubý p říjem 30 000 Kč 
Limit plnění 150 000 Kč 
Roční pojistné za základní rozsah pojistného krytí (srovnání standardního pojistného s pojistným po slevě):  
 

Spoluú čast:  1/3 5 000 Kč 1 000 Kč 
Standardní pojistné:   966 Kč  1 014 Kč  1 352 Kč 
Pojistné po slev ě pro zam ěstnance AK:  580 Kč  608 Kč  811 Kč 

 
2. Advokátní koncipient, v ěk 25 - 28 let, pr ůměrný m ěsíční hrubý p říjem 22 000 Kč 

Limit plnění 100 000 Kč 
Roční pojistné za základní rozsah pojistného krytí (srovnání standardního pojistného s pojistným po slevě):  
 

Spoluú čast:  1/3 5 000 Kč 1 000 Kč 
Standardní pojistné:   869 Kč   913 Kč   1 217 Kč 
Pojistné po slev ě pro zam ěstnance AK:  521 Kč  548 Kč  730 Kč 

 
 

3. Asistentka advokátní kancelá ře, věk do 24 let, pr ůměrný m ěsíční hrubý p říjem 18 000 Kč 
Limit plnění 100 000 Kč 
Roční pojistné za základní rozsah pojistného krytí (srovnání standardního pojistného s pojistným po slevě):  
 

Spoluú čast:  1/3 5 000 Kč 1 000 Kč 
Standardní pojistné:   936 Kč  983 Kč  1 310 Kč 
Pojistné po slev ě pro zam ěstnance AK:  562 Kč  590 Kč  786 Kč 

 
Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli patří mezi klienty nejžádanější pojistné produkty, neboť každý 
může při plnění svých pracovních úkolů způsobit majetkovou újmu (škodu). Sjednané pojištění může zaměstnanec využít 
jako částečnou pomoc při úhradě vzniklé škody, nárokované zaměstnavatelem. Díky rozsahu pojistného krytí, který byl 
speciálně upraven pro zaměstnance advokátních kanceláří a vyjednané slevě ve výši 40% věříme, že produkt shledáte 
zajímavým a že se stanete našimi klienty.  
 
V případě Vašeho zájmu o sjednání pojišt ění se prosím obra ťte níže uvedené kontakty:  
 

Petra Marušová   Gabriela Lachová   
 

Barbora Kreisingerová   
 

Brno Ostrava Praha 
petra.marusova@renomiabenefit.cz gabriela.lachova@renomiabenefit.cz  barbora.kreisingerova@renomiabenefit.cz  

+420 724 342 419 +420 606 716 007 +420 725 491 057  

 


