
 

 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE JEDNOTLIVÉ PRIPOISTENIA  ZODPOVEDNOSTI 
PODNIKATEĽOV ZA ŠKODU OD-SME-ZP/1117 

Platné od 22.11.2017 
 

Úvodné ustanovenie 
1. Tieto Osobitné dojednania sa vzťahujú na 

jednotlivé pripoistenia, ktoré je možné dojednať 
k poisteniu zodpovednosti za škodu podnikateľov 
podľa OD-SME-Z/1117. 

2. Ustanovenia týchto Osobitných dojednaní sa 
vzťahujú len na pripoistenia, ktoré sú vyslovene 
uvedené v poistnej zmluve. 

 
Veci prevzaté 

1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 
dojednané vzťahuje sa poistenia zodpovednosti 
za škodu aj na zodpovednosť poisteného za 
škodu spôsobenú na veciach, ktoré poistený 
prevzal na: 
a) spracovanie, 
b) opravu, 
c) úpravu, 
d) predaj, 
e) úschovu, 
f) poskytnutie odbornej pomoci. 

2. Poistenie sa naďalej nevzťahuje na 
zodpovednosť za škodu spôsobenú na 
prevzatých motorových vozidlách. 

 
Veci prevzaté - motorové vozidlá 

1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 
dojednané vzťahuje sa poistenie aj na 
zodpovednosť  poisteného za poškodenie alebo 
zničenie vozidiel, ktoré poistený prevzal na: 
a) opravu, 
b) údržbu, 
c) predaj. 

2. Pri prevzatí vozidla na predaj je poistený povinný: 
a) vyhotoviť fotografie prevzatého vozidla tak, 

aby sa z nich dalo jednoznačne zistiť, v akom 
stave bolo toto vozidlo prevzaté, 

b) vyhotoviť pred prevzatím vozidla zápis z 
obhliadky, v ktorom uvedie stav vozidla a jeho 
prípadné poškodenie. Zápis z obhliadky musí 
byť podpísaný poisteným aj vlastníkom 
vozidla.  

3. Predloženie fotografií a zápisu z obhliadky pri 
prevzatí vozidla je podmienkou poskytnutia 
poistného plnenia. 

4. Pri prevzatí motorového vozidla na opravu 
a/alebo údržbu sa poistenie vzťahuje aj na škodu 
vzniknutú pri skúšobnej jazde na motorovom 
vozidle, na ktorom bola oprava a/alebo údržba 
vykonaná.  

5. Za skúšobnú jazdu sa považuje len jazda 
vykonaná na príkaz alebo povolenie na vykonanie 
skúšobnej jazdy podpísané kompetentným 
zamestnancom, s konkrétnym uvedením trasy, na 
ktorej sa má jazda vykonať. Za skúšobnú jazdu sa 

nepovažuje jazda vykonaná inou osobou ako je 
zamestnanec poisteného. Predpokladom 
poskytnutia poistného plnenia je predloženie 
policajnej správy o dopravnej nehode. 

6. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za 
poškodenie, zničenie a stratu osobných vecí 
poškodeného vrátane vecí tvoriacich výbavu 
motorového vozidla. 

 
Cudzie hnuteľné veci 

1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 
dojednané vzťahuje sa poistenie aj na 
zodpovednosť  poisteného za poškodenie 
alebo zničenie cudzích hnuteľných vecí, ktoré 
boli poistenému požičané, alebo ich užíva na 
základe zmluvy. 

2. Poistenie sa nevzťahuje na: 
a) poškodenie alebo zničenie cudzích 

motorových alebo nemotorových vozidiel, 
ktoré boli poistenému požičané, alebo ich 
užíva na základe zmluvy, 

b) zodpovednosť poisteného za stratu cudzích 
hnuteľných vecí. 

          
Spolupracujúci živnostníci 

1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 
dojednané vzťahuje sa poistenie aj na 
zodpovednosť za škodu spôsobenú 
živnostníkmi, ktorí pre poisteného vykonávajú 
činnosť na základe zmluvy/dohody, ak 
poistený za takúto škodu zodpovedá podľa 
platných právnych predpisov. Celkový počet 
spolupoistených živnostníkov, ktorí 
vykonávajú práce pre poisteného, nesmie 
prekročiť počet 15.  

2. V prípade vzniku poistnej udalosti z tohto 
pripoistenia je poistník povinný písomne 
preukázať, že v čase vzniku poistnej udalosti 
mal zo spolupoisteným živnostníkom 
uzatvorenú zmluvu o spolupráci. 

 
Búracie a demolačné práce 

1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 
dojednané vzťahuje sa poistenie aj na 
zodpovednosť  poisteného za škodu 
spôsobenú vykonávaním búracích a 
demolačných prác bez použitia výbušnín. 

 
Nadzemné a podzemné vedenia 

1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 
dojednané vzťahuje sa poistenie aj na 
zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú 
na nadzemných a podzemných vedeniach, 
ktoré poistený poškodil pri výkone svojej 
činnosti alebo v priamej súvislosti s ňou. 



 

 

2. Poistený je povinný zadovážiť si pred začatím 
prác súhlas na vykonávanie činnosti v blízkosti 
nadzemného alebo podzemného vedenia ako i 
plán inžinierskych sietí v mieste stavby, z ktorého 
je zrejmé uloženie podzemných vedení (káble, 
kanály, vodovodné a plynové potrubia a 
akékoľvek iné vedenia). 

3. Ak poistený nesplní povinnosť v ods. 2 
poisťovateľ v prípade poškodenia takého vedenia 
nie je povinný poskytnúť poistné plnenie. 

4. Poistenie sa nevzťahuje na: 
a) zodpovednosť poisteného za škodu 

spôsobenú na optických kábloch, 
b) následnú majetkovú škodu vrátane ušlého 

zisku. 
 

Vyhradené technické zariadenia 
1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 

dojednané vzťahuje sa poistenie aj na 
zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú v 
súvislosti s: 
a) montážou, 
b) rekonštrukciou, 
c) opravou, 
d) údržbou, 
e) odbornými prehliadkami, 
f) odbornými skúškami, 
vyhradených technických zariadení. 

2. Vyhradené technické zariadenia sú technické 
zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické 
a plynové zaradené do skupiny A a B podľa 
Vyhlášky č. 718/2002 Z.z. na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a bezpečnosti technických zariadení. 

 
Prevádzka vysokozdvižného vozíka 

1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 
dojednané vzťahuje sa poistenie aj na 
zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú 
pracovnou činnosťou vysokozdvižného vozíka 
(ďalej len „VZV“) ako pracovného stroja, ak 
poistený za takúto škodu zodpovedá v zmysle 
platných právnych predpisov. 

2. Za pracovnú činnosť VZV považujeme nakládku, 
vykládku tovaru premiesťovanie tovaru z jedného 
regála do druhého bez presunu VZV a ďalšiu 
manipuláciu s tovarom za účelom jeho 
naloženia/vyloženia. 

3. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť 
poisteného za škodu spôsobenú: 
a) pri presune VZV, 
b) na tovare s ktorým poistený v čase vzniku 

škody manipuloval, 
c) v dôsledku stretu dvoch VZV a to bez ohľadu 

na to, či VZV vykonával činnosť pracovného 
stroja alebo sa presúval, 

d) na samotnom VZV. 
4. Poistený je povinný: 

a) zabezpečiť, aby zamestnanec pracujúci na 
VZV mal príslušné oprávnenie na prácu s 
takýmto vozíkom, 

b) zabezpečiť, aby VZV mal platný technický 
preukaz motorového vozíka,  

c) dodržiavať predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti pri práci s VZV, prevádzky, 
údržby a opravy VZV. 

 
Čistenie a údržba komunikácii 

1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 
dojednané vzťahuje sa poistenie aj na 
zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú 
pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti 
čistenia a údržby chodníkov a komunikácií, a to 
bez ohľadu na to, či ku škode došlo pri 
manuálnom čistení alebo pracovnou činnosťou 
čistiaceho zariadenia. 

 
Odťahová služba 

1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 
dojednané vzťahuje sa poistenie aj na 
zodpovednosť poisteného za poškodenie alebo 
zničenie vozidla klienta poisteného, ktoré pre 
neho odťahuje v súvislosti s činnosťou 
odťahovej služby, v súvislosti s dopravnou 
nehodou alebo v súvislosti s poruchou 
motorového vozidla. 

2. Poistenie sa nevzťahuje na: 
a) zodpovednosť za poškodenie, zničenie 

a/alebo stratu vecí odložených vo vozidle 
vrátane vecí tvoriacich vybavenie 
motorového vozidla, 

b) zodpovednosť poisteného za škody 
spôsobené opotrebovaním alebo funkčnými 
poruchami na prepravovaných vozidlách, aj 
ak v čase prevzatia vozidla na odťah neboli 
zjavné. 

3. Poistený je povinný pred naložením vozidla na 
odťah vyhotoviť: 
a) fotografie prevzatého vozidla tak, aby z nich 

bolo zjavné, v akom stave bolo toto vozidlo 
prevzaté, 

b) protokol o prevzatí vozidla na odťah, v 
ktorom musí byť popísaný stav prevzatého 
vozidla a protokol musí byť podpísaný 
príslušným zamestnancom poisteného, 
ktorý odťah vozidla vykonával. 

4. Predloženie fotografií a protokolu podľa ods. 
3. je podmienkou pre poskytnutie poistného 
plnenia. 

 
Športové zariadenia 

1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 
dojednané vzťahuje sa poistenie aj na 
zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú 
pri prevádzkovaní zariadení slúžiacich na 
regeneráciu a rekondíciu.  

2. Poistenie sa nevzťahuje na: 



 

 

a) zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú 
poškodenému napriek tomu, že poistený, jeho 
zamestnanec alebo iný zodpovedný pracovník 
nezanedbal svoju povinnosť a nemohol škode 
zabrániť, 

b) prevádzkovanie zábavných parkov 
a zariadení, toboganov, lanových centier, 
motokárových dráh a štadiónov. 

3. Poistený je povinný: 
a) dodržiavať všetky zásady bezpečnosti a tým 

predchádzať vzniku škody, 
b) v prípade prevádzkovania bazénov 

zabezpečiť stálu prítomnosť osoby, ktorá 
absolvovala záchranný plavecký kurz. 

 
Prevádzka voľnočasových zariadení 

1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 
dojednané vzťahuje sa poistenie aj na 
zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú 
prevádzkovaním voľnočasových zariadení.  

2. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť 
poisteného za škodu vzniknutú: 
a) poškodenému napriek tomu, že poistený, jeho 

zamestnanec alebo iný zodpovedný pracovník 
nezanedbal svoju povinnosť a nemohol škode 
zabrániť, 

b) pri: 
i. zdravotníckej, hasičskej, streleckej, 

plaveckej a inej športovej činnosti, 
ii. výletoch, exkurziách, branných cvičeniach 

uskutočnených v prírode trvajúcich dlhšie 
ako 1 deň, 

iii. splavovaní riek, raftingu, horolezectve, 
bungee jumpingu, jazde na snežnom a 
vodnom skútri, 

iv. plavbe motorovým člnom, potápaní, 
návšteve kultúrnych podujatí, koncertov. 

 
Prevádzka lyžiarskych vlekov a výkon činnosti 

lyžiarsky inštruktor 
1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 

dojednané vzťahuje sa poistenie aj na 
zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú 
prevádzkou lyžiarskeho vleku a prevádzkovaním 
zariadení slúžiacich na údržbu svahu (napr. 
snežných diel, ratrakov), ak tieto zariadenia 
nepodliehajú evidencii motorových vozidiel 
a slúžia k riadnemu prevádzkovaniu lyžiarskych 
vlekov. 

 
Riziko vzniku salmonelózy a listeriózy 

1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 
dojednané vzťahuje sa poistenie aj na 
zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú v 
dôsledku salmonelózy a/alebo listeriózy. 

 
 
 
 

Manipulácia a skladovanie nebezpečných 
látok 

1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 
dojednané vzťahuje sa poistenie aj na 
zodpovednosť poisteného za škodu 
spôsobenú: 
a) prevádzkou čerpacej stanice, 
b) deratizáciou a dezinsekciou. 

2. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za 
škodu spôsobenú v príčinnej súvislosti 
s neoprávneným používaním alebo 
manipuláciou s horľavými alebo výbušnými 
látkami. 

 
Zváračské práce 

1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 
dojednané vzťahuje sa poistenie aj na 
zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú 
zváračskými prácami. 

2. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za 
škodu spôsobenú v príčinnej súvislosti 
s neoprávneným používaním alebo 
manipuláciou s horľavými alebo výbušnými 
látkami. 

 
Zber a preprava iného ako nebezpečného 

odpadu 
1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 

dojednané vzťahuje sa poistenie aj na 
zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú 
v súvislosti s podnikaním v oblasti nakladania s 
iným ako nebezpečným odpadom, konkrétne 
jeho zberom a následnou prepravou. 

2. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za 
škodu spôsobenú v súvislosti so zberom a 
prepravou: 
a) nepoužiteľných súčiastok (napr. vyradené 

batérie, vyčerpané katalyzátory), 
b) látok, ktoré stratili požadované vlastnosti 

(napr. znečistené kyseliny, znečistené 
rozpúšťadlá, vyčerpané temperovacie soli), 

c) odpadu z priemyselných procesov (napr. 
strusky, destilačné zvyšky), 

d) odpadu z procesov znižujúcich 
znečisťovanie (napr. kaly zo skrubrov, prach 
z vysávačov, použité filtre), 

e) odpadu z ťažby a spracovania surovín 
(napr. banský odpad, kaly z ťažby ropy), 

f) znehodnotených materiálov (napr. oleje 
znečistené polychlorovanými bifenylmi), 

g) akýchkoľvek materiálov, látok alebo 
výrobkov, ktorých používanie zakazujú 
všeobecne záväzné právne predpisy.  

3. Poistený je povinný pri zbere a preprave 
odpadu postupovať tak, aby nedošlo k 
poškodeniu životného prostredia alebo k 
ohrozeniu života a zdravia ľudí a zvierat a ďalej 
je poistený povinný pri zbere a odvoze odpadu 
postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 



 

 

Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
Výškové práce horolezeckou technikou 

1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 
dojednané vzťahuje sa poistenie aj na 
zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú 
počas výškových prác vykonávaných 
horolezeckou technikou. 

2. Poistený je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci 
vykonávajúci výškové práce pomocou 
horolezeckej techniky absolvovali školenie v 
súvislosti s výškovými prácami pomocou  
horolezeckej a techniky. 

 
Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť 

1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 
dojednané vzťahuje sa poistenie aj na 
zodpovednosť poisteného za škodu  vzniknutú 
poškodením a alebo zničením veci pri 
poskytovaní služieb pre rodinu a domácnosť. 

2. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za 
škodu  spôsobenú: 
a) na hnuteľných veciach v dôsledku prania, 

žehlenia, varenia, 
b) na veciach umeleckej a historickej hodnoty, 
c) na motorových vozidlách. 

 
Organizovanie športových podujatí 

1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 
dojednané vzťahuje sa poistenie aj na 
zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú 
počas organizovania športových podujatí. 

2. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť 
poisteného za škodu vzniknutú: 
a) zúčastneným športovcom pri výkone športovej 

činnosti alebo pri príprave na výkon, 
b) na veciach patriacich účastníkom súťaže a ich 

realizačnému tímu, 
c) na peniazoch, klenotoch a iných cennostiach, 

d) na aparatúre a na zvukovej a svetelnej 
technike, 

e) v dôsledku zrušenia akcie, podujatia. 
3. Poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú 

prevádzkou motorového vozidla alebo škodu, 
ktorý vyplýva z akejkoľvek prevádzky 
motorového vozidla. 

4. Poistený je povinný dodržiavať všetky zásady 
bezpečnosti a tým predchádzať vzniku škody. 
Okrem toho je poistený povinný dôkladne 
zabezpečiť, aby diváci nevstupovali na trať, 
dráhu alebo miesto športového výkonu a aby 
bola dostatočne zabezpečená ochrana 
návštevníkov a divákov. Ak poistený poruší 
tieto povinnosti má poisťovateľ právo odmietnuť 
vyplatiť poistné plnenie. 

 
Organizovanie kultúrnych podujatí 

1. Pokiaľ je to v poistnej zmluve vyslovene 
dojednané vzťahuje sa poistenie aj na 
zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú 
počas organizovania kultúrnych a/alebo 
spoločenských podujatí. 

2. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť 
poisteného za škodu vzniknutú: 
a) počas športových podujatí, 
b) na peniazoch, klenotoch a iných 

cennostiach, 
c) na veciach patriacich účinkujúcim a ich 

realizačnému tímu, 
d) na aparatúre a na zvukovej a svetelnej 

technike, 
e) v dôsledku zrušenia akcie, podujatia. 

 
Záverečné ustanovenia 

1. Od ustanovení týchto osobitných dojednaní 
samožno v poistnej zmluve odchýliť. 

2. Tieto osobitné dojednania sú účinné od 
22.11.2017 a sú súčasťou poistnej zmluvy. 

 


