
 

ZVLÁŠTNÍ  POJISTNÉ PODMÍNKY 

pro pojištění profesní odpovědnosti poskytovatelů sociálních služeb 
 

ZPP-PO PSS 1/18 
 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Obecné zásady pojištění profesní odpovědnosti poskytovatelů 
sociálních služeb, které sjednává Allianz pojišťovna, a.s., jsou 
stanoveny ve Všeobecných pojistných podmínkách pojištění 
profesní odpovědnosti VPP-PO 1/18 (dále jen „VPP“). Tyto 
Zvláštní pojistné podmínky pojištění profesní odpovědnosti 
poskytovatelů sociálních služeb (dále jen „ZPP“) doplňují 
ustanovení VPP a jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. 

 

Článek 2 
Pojištěná činnost,  rozsah pojištění 

1. Pojištěnou činností je poskytování sociálních služeb (v 
rozsahu zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů). 

2. Pojištění se vztahuje rovněž na povinnost pojištěného 
k náhradě škody nebo újmy způsobené 

a) v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí 
v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pokud je 
pojištěný k výkonu této činnosti oprávněn, 

b) v souvislosti s poskytováním pomoci obětem trestných činů 
v souladu se zákonem č. 45/2013 Sb. o obětech trestných 
činů, ve znění pozdějších předpisů, pokud je pojištěný 
k výkonu této činnosti oprávněn. 

3. Odchylně od VPP čl. 17 odst. 3 písm. c). se pojištění  vztahuje 
rovněž na povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou 
na věcech zaměstnanců, které měl zaměstnanec při plnění 
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi na sobě 
nebo při sobě, pokud zaměstnanec ohlásí vznik škody 
zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 

dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl. Na elektronická 
zařízení (mobilní telefony a podobné komunikační systémy, 
počítače, hudební přehrávače, apod.) se toto pojištění 
vztahuje pouze v případě, že je zaměstnanec měl na sobě 
nebo při sobě z důvodu plnění pracovních úkolů. 

 

Článek 3 
Výluky z pojištění 

Kromě výluk uvedených v čl. 23 VPP se pojištění dále nevztahuje 
na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou: 

a) výkonem povolání sociálního pracovníka, které neodpovídá 
jeho odborné nebo zdravotní způsobilosti nebo oprávnění 
k poskytování sociálních služeb, 

b) poskytováním sociálních služeb osobami blízkými nebo 
fyzickými osobami, které nemají povinnost registrace, 

c) poskytnutím sociálních služeb způsobem, který nemá oporu 
v zákonu o sociálních službách, nebo způsobem, který 
tomuto zákonu odporuje, 

d) výkonem povolání sociálního pracovníka ve věznicích a 
v zařízeních pro zajištění cizinců, 

e) použitím lékařskou vědou obecně neuznávaných postupů, 
neregistrovaných léčiv, léčiv po uplynutí doby jejich 
použitelnosti, zdravotnických prostředků, u nichž nebyla 
stanoveným způsobem posouzena shoda jejich vlastností se 
základními požadavky stanovenými zvláštními právními 
předpisy nebo u kterých uplynula doba jejich použitelnosti. 

 

Článek 4 
Platnost pojistných podmínek 

Tyto pojistné podmínky nabývají platnosti dne 20.8.2018.

 

 


