
Tento výukový materiál vytvořilo OSH Prachatice a slouží pro vzdělávání vedoucích mládeže 

 

 

        POJIŠTĚNÍ HASIČŮ  

MLADÍ HASIČI – ÚRAZ 

1. SITUACE: Do 31. 12. 2017 byla v platnosti smlouva s pojišťovnou 

Kooperativa. Veškeré úrazy, které se staly do tohoto data se uplatňují 

z této pojistné smlouvy bez ohledu na datum nahlášení pojišťovně.  

Př. dítě spadlo z kladiny 15.11. 2017, ale pojišťovně byl úraz hlášen až 10. 

1. 2018. I přes to, že je úraz nahlášen až v roce 2018, se pojistka 

uplatňuje u kooperativy. 

2. SITUACE: Úrazy, které se staly 1. 1. 2018 a později se hlásí 

u pojišťovny Generali.  

Veškeré potřebné dokumenty včetně návodu k ohlášení pojistné události a vyplnění 

formulářů naleznete na www.osh-pt.cz v sekci Mladí hasiči – vedení kroužku. 

ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH 

Smlouva pro pojištění odpovědnosti vedoucí od pojišťovny Generali je platná od 1. 1. 2018. 

Smlouva je uzavřena do 31. 12. 2021.  

Pojištěni jsou všichni vedoucí v rámci činností s kolektivy MH 

(tréninky, tábory a pravidelná činnost s dětmi). (Smlouva je 

uzavřena mezi Generali a Českou radou dětí a mládeže). 

Tato smlouva nastupuje ve chvíli, kdy se stane vedoucímu něco, 

z čeho plyne povinnost nahradit škodu nebo jinou způsobenou újmu. 

Např. pokud dítě v době tréninku zničí cizí věc pod vaším vedením. 

Nebo pokud dojde ke ztrátě věci.  

V případě vzniku pojistné události je zapotřebí vyplnit formulář, který dostupný 

na www.osh-pt.cz v sekci Mladí hasiči – vedení kroužku.  

DOSPĚLÍ (vedoucí, sportovci) – ÚRAZ 

Pojistná smlouva je uzavřena u Hasičské vzájemné 

pojišťovny a je platná od 1. 1. 2013. Podmínky podobné 

jako u úrazů mládeže. Nutné vše nahlásit na pojišťovnu. 

Součástí této pojistné smlouvy je i formulář hodnocení 

trvalých následků. 

Veškeré informace k úrazům a pojištění dospělých osob 

naleznete na www.osh-pt.cz v sekci Ke stažení – vzory 

dokumentů 

 

V případě potřeby se můžete v oblasti pojištění obrátit na kancelář OSH, kde se Vám 

budeme snažit poradit a poskytnout potřebnou součinnost. 
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