
Blbostka se hodí každému
S tzv. „blbostkou“ se nesetkáváme 
jen v běžném životě, ale zejména 
v profesním. Není pochyb o tom, 
že každý je potenciálním škůdcem 
svého zaměstnavatele. Mít patent 
na rozum by bylo fajn, ale spíše se 
nám v praxi osvědčuje, že máme 
patent na blbost. Co všechno řeší 
pojistka na „blbost“, a jaká jsou 
nejčastější rizika, vysvětlila Michala 
Balková z největší česko-slovenské 
pojišťovací makléřské společnosti 
RESPECT.

„Blbostka“ neboli Pojištění 
odpovědnosti zaměstnance za 
škodu způsobenou zaměstnavateli. 
Pro koho je určeno?
Jednak pro samotné zaměstnance, 
ale také pro zaměstnavatele, protože 
každý zaměstnanec je potenciálním 
škůdcem. Nejčastější rizikovou 
skupinou jsou řidiči z povolání či 
skladoví a logističtí pracovníci, ale 
může to být opravdu kdokoliv, kdo 
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vykonává jakoukoliv pracovní činnost. 
Základním předpokladem pro to, 
aby bylo možno škodu způsobenou 
zaměstnancem odškodnit z tzv. 
„blbostky“, je skutečnost, že k porušení 
právních povinností zaměstnance 
došlo při plnění pracovních úkolů 
nebo v přímé souvislosti s nimi.

Uveďte nejčastější příklady 
pojistných událostí z praxe. 
Např. zaměstnanec poškodí 
notebook, zboží při manipulaci ve 
skladu nebo zaviní dopravní nehodu 
služebním vozem. Pojistka na blbost 
je oblíbenou formou, jak se ochránit 
proti nepříjemným až rutinním 
škodám. Předpokladem vzniku 

škody z odpovědnosti zaměstnance 
je zavinění, bez jehož prokázání 
nelze požadovat náhradu škody, 
dále musí být evidentní vznik škody, 
porušení právní povinnosti a příčinná 
souvislost mezi tímto porušením 
a vznikem škody. 

Jaké jsou tedy zásady pro uplatnění 
nároku na náhradu škody?
Odpovědnost se musí vztahovat 
na konkrétního zaměstnance 
a  musí být jasně prokázáno 
zavinění. Dále to musí být škoda 
způsobená při činnostech konaných 
pro zaměstnavatele. Nelze tedy 
uplatňovat škodu, kterou způsobil 
zaměstnanec např. cestou do práce 
a z práce, při vyřizování soukromých 
záležitostí v rámci pracovní doby 
či v rámci stravování mimo objekt 
zaměstnavatele. Je nutné si uvědomit, 
že existují výluky, na které se sjednané 
pojištění nevztahuje. Ty je třeba si 
buď nastudovat v podmínkách při 
uzavírání smlouvy, nebo si nechat 
poradit od pojišťovacího makléře, 

který zná výluky jednotlivých 
pojistitelů na trhu a doporučí tak 
nejvýhodnější řešení. 

Uveďte nejčastější výluky z tohoto 
pojištění.
Pojištění se nevztahuje například na 
škodu, která byla způsobena úmyslně, 
na vyrobení zmetku, na zanedbání 
předepsané obsluhy a  údržby 
jakéhokoliv stroje a přístroje či na 
schodek na svěřených hodnotách.


