SEZNAM RIZIKOVÝCH MANUÁLNÍCH PRACÍ
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Platnost od 1. 1. 2022

Rizikovou manuální prací se rozumí práce související s prováděním:
a) těžby dřeva a / nebo manipulace s dřevem
v lesnictví,
b) mořského rybolovu mimo pobřežní zóny,
c) prací pod zemských povrchem s výjimkou
veřejně provozovaných a zpřístupněných
prostor (průvodcovská činnost apod.),
d) práce ve výškách nad 1,5 m, pokud se
nepracuje z pevných a bezpečných pracovních
podlah; na pohyblivých pracovních plošinách;
pomocí horolezecké
(speleologické) techniky; při montáži a
demontáži pomocných konstrukcí (lešení apod.),
e) stavební činnosti, při které se vyžaduje pohyb
na staveništi (výstavba / změna stavby budov,
inženýrských staveb, demoliční a zemní práce,
stavebně montážní
práce, dokončovací práce apod.),
f) manuálních prací v železniční dopravě,
kterými se zabezpečuje a obsluhuje železniční
dopravní cesta,
g) činnosti, při které se vyžaduje pohyb
ve výrobních prostorách hutního, strojírenského
a chemického průmyslu,
h) činnosti, při které se vyžaduje použití strojů a /
nebo nástrojů při výrobním, zpracovatelském,
montážním nebo opravárenském procesu,
i) činnosti, při níž dochází k manipulaci
se zápalnými, žíravými, toxickými, výbušnými
(včetně pyrotechnických látek) nebo infekčními
látkami (s výjimkou pracovníků ve zdravotnictví
v rámci poskytování běžné zdravotní péče);
např.
výroba,
zpracování,
ničení
a
zneškodňování, výzkum, vývoj, pokusná výroba
apod.,

j) leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním
hospodářství, stavebnictví, k reklamním účelům, k
fotografování, na průzkum, jakož i vyhlídkové
lety apod.,
k) činnosti kaskadéra, artisty nebo aktivní činnost
pojištěného obdobná jako při výkonu některého
z rizikových sportů (instruktor apod.),
l)
záchranářských,
vyhledávacích
nebo
vyprošťovacího prací v horských lokalitách,
v oblastech postižených živelnou událostí nebo
v oblastech, kde se očekává riziko vzniku živelné
události nebo v jiných oblastech, které jsou
státními orgány ČR nebo mezinárodními orgány
označeny za oblasti se zvýšeným bezpečnostním
rizikem, nestabilní bezpečnostní situací apod.,
včetně prací souvisejících se veřejné bezpečnosti
v těchto oblastech,
m) žurnalistiky a redaktorskou činnosti, pokud je
taková práce konaná v oblastech postižených
živelnou událostí nebo v oblastech, kde se
očekává riziko vzniku živelné události nebo v
jiných oblastech, které jsou státními orgány ČR
nebo mezinárodními orgány označeny za oblasti
se zvýšeným bezpečnostním
rizikem, nestabilní bezpečnostní situací apod.,
n) činnosti pracovníků fyzické ochrany osob a
majetku,
o) činnosti v odlehlých nebo neobydlených
místech nebo v prostředí extrémních klimatických
nebo přírodních podmínek (pouště, tropické
pralesy, polární oblasti apod.),
p) prací zabezpečujících péči o zvířata
(ošetřovatel, cvičitel, veterinář apod.).

Manuální práce, které nejsou ve výše uvedeném výčtu, jsou nepojistitelné.

