
Úrazové pojišt ní len SV 

Jednou z výhod lenství v eském svazu v ela , o.s. ( SV) je pojišt ní len  pro p ípad úrazu 
s trvalými následky nebo smrti p i provozování v ela ské innosti nebo v p ímé souvislosti s ní. O této 
skute nosti as od asu informuji naše leny. Jednak abychom si toto pojišt ní p ipomenuli, jednak 
aby se o n m dozv li noví lenové. Nyní s ohledem na to, že se SV poda ilo „pojistit“ vedoucí 

ela ských kroužk  mládeže, kte í pracují s d tmi a vykonávají nad nimi dohled, pro p ípad 
odpov dnosti za škody, je vhodné p ipojit i lánek o stávajícím úrazovém pojišt ní len SV.  

Trocha historie: 

Výhodu úrazového pojišt ní mají lenové svazu již od r. 1965. Smluvním partnerem svazu tehdy byla 
eskoslovenská pojiš ovna. Pak se vznikem federace následovala eská pojiš ovna a nyní 

v podmínkách po r. 1989 eská pojiš ovna, a.s.. Se zm nou politických, ekonomických a 
spole enských podmínek b hem doby došlo k odpovídajícím zm nám pojistné smlouvy, avšak 
podstata pojišt ní, jeho základní podmínky, z staly. V sou asné dob  je v platnosti pojistná smlouva 
. 79995053-10 ze dne 20. 12. 2000, která nabyla ú innosti 1. 1. 2001.  

Podmínky pojišt ní: 

Pojišt ní  se  týká  všech  len SV  -  fyzických  osob,  a  d tí  do  15  let  v ku  v etn ,  které  jsou  
organizovány ve v ela ských kroužcích mládeže. Pojišt ní se nevztahuje na rodinné p íslušníky lena 

SV, kte í mu p i v ela ské innosti pomáhají, ale leny svazu nejsou. 

Pojišt ní kryje jen úrazy, které len utrpí p i výkonu v ela ských prací – sbírání roje, práci se v elami, 
ezání a hoblování p ez , úl , p evážení v elstev apod. Dále pojišt ní kryje i úrazy, které se stanou 

i cest  na stanovišt  v elstev, p i cest  na lenskou sch zi, v ela skou p ednášku, výstavu, školení, 
lé ení v elstev a další úrazy, ke kterým dojde v souvislosti se v ela skou inností. Pojišt ní je 
sjednáno i pro p ípady následk  p sobení imunotoxických látek v p ípadech, kdy po píchnutí v ely 
došlo k alergickému šoku a smrti pojišt ného.  

Pojistné: 

SV platí každoro  pojistné, jehož výše se vypo ítává podle po tu zazimovaných v elstev (0,40 
/v elstvo) a podle po tu d tí (1,90 K /dít ), které pracují ve v ela ských kroužcích mládeže. 

Budeme-li uvažovat o po tu v elstev cca 500 000 ks a po tu d tí cca 1 000, pohybuje se pojistné n co 
es 200 000 K  ro . Pojistná smlouva je zvláštní v tom, že pojistné se odvíjí  nikoli  od pojišt ných 

osob, ale od po tu v elstev, které byly leny svazu zazimovány v roce p edcházejícím termínu platby 
pojistného.  Logika v ci spo ívá v tom, že s po tem v elstev roste objem asu stráveného v ela skou 
inností, ímž se zvyšuje pravd podobnost vzniku úrazu.   

Postup uplatn ní pojistné události: 

Utrpí-li len svazu úraz, který podle ošet ujícího léka e zanechá trvalé následky, vyplní tiskopis 
„Oznámení pojistné události – trvalé následky úrazu“. V p ípad  smrti vyplní tiskopis „Oznámení 
pojistné události - úmrtí pojišt ného“ žadatel - poz stalý. Tyto tiskopisy jsou k dispozici na každé 
pobo ce eské pojiš ovny, a.s., na webových stránkách pojiš ovny www.ceskapojistovna.cz a též na 
našem webu www.vcelarstvi.cz . Poškozený len, p ípadn  poz stalý, musí též doložit potvrzení své 



základní organizace (viz „Potvrzení“ níže), ve kterém musí být uvedeno, že poškozený len byl v dob  
pojistné události lenem svazu, že k úrazu došlo v souvislosti se v ela skou inností, na kterou se 
vztahuje pojišt ní podle pojistné smlouvy, konkrétn  musí tuto innost popsat. V p ípad  úrazu lena 

ela ského kroužku k potvrzení ZO p ipojí sv j podpis vedoucí p íslušného v ela ského kroužku. 
Vypln né formulá e k úrazu zašle len sekretariátu RV SV, K emencova 8, 115 24 Praha 1. Pokud by 

který len svazu m l svou vlastní úrazovou pojistku, m že nároky z ní uplatnit na stejném tiskopise 
pojiš ovny tak, že v záhlaví vedle ísla pojistné smlouvy SV uvede i íslo své pojistné smlouvy. 
Pokladní doklad o zaplacení poplatku léka i za vypln ní formulá e si uschovejte a p iložte k tiskopisu 
„Oznámení pojistné události“. Pojiš ovna jej proplácí. 

Evidence pojistných událostí: 

Právní odd lení SV vede evidenci škodních p ípad , provádí prvotní kontrolu doklad  a odesílá je 
pojiš ovn  k vy ízení. Oznámení pojistných událostí, které jsou zaslány pojiš ovn , aniž by byly 
zaevidovány a potvrzeny p íslušnou základní organizací a vedoucím právního odd lení sekretariátu 
RV SV, pojiš ovna vrátí k dopln ní. Právní odd lení sekretariátu RV SV vede evidenci p ípad  úraz  
od r. 1994. P inou úraz  jsou v tšinou u íznuté nebo uhoblované prsty p i výrob  p ez . Výjimkou 
nejsou smrtelné úrazy v tšinou po pádu p i sbírání roje, následkem bodnutí v elou, pádem stromu na 
stanovišti. V jednom roce byly zaznamenány i t i smrtelné úrazy. Pr rn  za rok je vy izováno 21 

ípad .  

Výše pojistného pln ní: 

Povinnost pojiš ovny poskytovat pojistné pln ní neukládá každý v ela ský úraz, ale jak již bylo 
napsáno jen ten, který bu  zanechá trvalý následek, nebo zp sobí smrt. Tím se okruh likvidovaných 
pojistných událostí podstatn  snižuje. V p ípad  úmrtí lena vyplatí pojiš ovna poz stalým 50 000 K . 
V p ípad , že úraz zanechá trvalé následky, obdrží poškozený p íslušné procento z pojistné ástky, tj. 
100 000 K . Výše tohoto procenta záleží na rozsahu trvalých následk . 

Proml ení: 

Práva na pln ní z pojišt ní se proml ují podle § 8 zákona . 37/2004 Sb. o pojistné smlouv  nejpozd ji 
za 3 roky, proml ecí doba práva na pojistné pln ní po íná b žet za 1 rok po vzniku pojistné události. 
Pokud se týká možnosti stavení b hu proml ecí doby, v souladu s ustanovením § 112 ob anského 
zákoníku jej lze dosáhnout uplatn ním p íslušného práva u soudu. Pouhá výzva k zaplacení tedy 
ádnému uplynutí proml ecí doby nezabrání.   

Záv r: 

Možná se zdá, že pln ní z v ela ské úrazové pojistné smlouvy jsou nízká, ale toto pojišt ní je t eba 
chápat jako dopln k k pojišt ním, které si uzavíráme na svou osobu sami, v jiných cenových relacích a 

tšinou tak, abychom byli zajišt ni my a naše rodiny pro p ípad ztráty schopnosti pracovat. 

Jestli si n který z našich len  po p tení tohoto lánku uv domil, že v minulých 4 letech se mu stal 
úraz, který spl uje podmínky pojistné smlouvy, která je p edm tem tohoto lánku, muže ješt  své 
nároky uplatnit. 
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