Pojišt ní vedoucích v ela ských kroužk

i práci s d tmi a mládeží m že kdykoli dojít ke škodám na zdraví nebo na život . To ví každý
pedagog, cvi itel, trenér a také naši vedoucí v ela ských kroužk . Podle statistického zjiš ování za r.
2010 má eský svaz v ela , z.s. 1 049 len v ela ských kroužk , tj. d tí do 15 let v ku.
Dne 1. 7. 2011 eský svaz v ela uzav el nové pojišt ní „Pojišt ní odpov dnosti za škodu“, které
mimo jiné zahrnuje pojišt ní p ípad škod vzniklých v souvislosti se vzd lávací inností svazu, jeho
organiza ních jednotek nebo v ela ských kroužk mládeže. Pojišt ným z této smlouvy je též školitel
spolupracující s eským svazem v ela , z.s. na základ p íslušné sm rnice SV (rozumí se tím
Sm rnice SV . 1/2006 o organiza ním zabezpe ení vzd lávací innosti).
Z uvedeného vyplývá, že vedoucí v ela ského kroužku je pojišt n a tedy chrán n pro p ípad
odpov dnosti za škody na zdraví len kroužk . eský svaz v ela , z.s. odpovídá za škody na zdraví
bez ohledu na to, zda jde o b žný úraz, který se zahojí, nebo úraz, který zanechá trvalé následky.
Podmínkou však je, že se tento úraz stane v souvislosti s konáním v ela ské akce, sch zky
ela ského kroužku. D ležitou roli na rozsah odškodn ní jist bude mít i to, zda byla dodržována
íslušná bezpe nostní opat ení, v etn používání ochranných pom cek.
Pojišt ní bylo sjednáno v rámci obecné odpov dnosti svazu s limitem ro ního pln ní max. 500 000 K
se spoluú astí 5 000 K . V sou asné dob probíhá jednání o snížení spoluú asti svazu na 1.000,-K .
Postup hlášení pojistné události:
1. Vedoucí v ela ského kroužku nahlásí na sekretariát RV SV nacionále zran ného lena
kroužku, popíše, co se stalo, jak ke škod došlo a kdy se škoda stala a ozna í, p i jaké
ela ské akci ke škod došlo.
2. Sekretariát následn škodu oznámí pojiš ovn .
3. Pojiš ovna v rámci vy izování pojistné události vyzve svaz a poškozeného k dopln ní podklad
pro likvidaci škody.
Pokud dojde p i v ela ské innosti k úrazu, který zanechá trvalé následky, jsou lenové v ela ských
kroužk , stejn tak jako ostatní lenové eského svazu v ela pojišt ni z úrazového pojišt ní SV.
Toto historické úrazové pojišt ní, které poskytuje eský svazu v ela svým len m již od r. 1968, je
tématem zvláštního lánku.
Rozší ení stávajícího pojišt ní svazu z odpov dnosti za škody je výsledkem práce svazu ve prosp ch
ochrany v ela ské mládeže a svých len , v tomto p ípad školitel a vedoucích v ela ských kroužk
i napl ování jejich poslání.
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