Žadatel:
XXX
XXX
XXX
e-mail: XXX
V Praze dne 2. 3. 2022
Č.j.: STC/003276/ÚSGŘ/2022
Evidenční číslo: 021/PRU/2022
Počet listů: 1
Počet příloh: 2
I.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ
110 00, IČO 00001279 (dále jen „STC“), dne 21. 2. 2022 obdržela Vaši žádost o poskytnutí informací
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

II.
K Vaší žádosti poskytujeme následující informace:
1. Kolik škodních událostí v rámci odpovědnosti zaměstnance za škodu bylo se zaměstnanci řešeno
v roce 2020?
V době od 1.1.2020 do 31.12.2020 (dle data vzniku škody) bylo zaevidováno 9 škodních události
v rámci odpovědnosti zaměstnance za škodu.
2. O jaké škody se jednalo? Kolik bylo řešeno škod a v jaké výši a) na vozidle, b) na kancelářské
technice a vybavení, c) na svěřených hodnotách, d) na ostatním?
V roce 2020 se jednalo o 9 škodních událostí, které byli spojeny s odpovědností zaměstnanců za
škodu, v celkové výši 177.197,46 Kč. Jejich struktura je následující:
a) na vozidle jedna škodní událost se škodou ve výši 5.000 Kč
b) na kancelářské technice a vybavení dvě škodní události s celkovou škodou 2.083 Kč
c) na svěřených hodnotách jedna škodní událost se škodou ve výši 2.790 Kč
d) na ostatním pět škodních událostí se škodou v celkové výši 167.324,46 Kč.
3. Jaká byla v roce 2020 výše škody předepsaná zaměstnancům k úhradě?
Ze škod roku 2020 byly předepsány zaměstnancům k úhradě škody ve výši 169.406,42 Kč.
4. Nabízíte zaměstnancům možnost sjednat vaším prostřednictvím Pojištění odpovědnosti za škody
způsobené zaměstnavateli? Pokud ano, u jaké pojišťovny a za jakou cenu?
Ano, naši zaměstnanci mají možnost sjednat v rámci podnikové pojistné smlouvy pojištění
odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli. Smlouva je uzavřena s Allianz pojišťovnou a.s.,
Ke Štvanici 656/3, Praha 8, 186 00.

Cena ročního pojistného je 139. 500,- Kč pro maximálně 300 zaměstnanců, v případě 301.
zaměstnance a dalšího je roční pojistné navýšeno o 620 Kč za každého dalšího zaměstnance.
5. Dále žádám o zaslání směrnice upravující zjišťování, projednávání a rozhodování o škodách na
majetku.
Zasíláme požadované směrnice v účinném znění:
Směrnice o náhradě škody v pracovně právních vztazích, ev.č. 2/15/2021 – příloha č. 1
Směrnice o zvláštní odpovědnosti zaměstnance, ev. č. 3/1/2019 – příloha č. 2.
Poskytované informace budou v souladu s Vaší žádostí zaslány e-mailem.

S pozdravem

……………………………………………..
Ing. Milan Drahoňovský
finanční ředitel
STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku

