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PRÁVNE PREDPISY:  

• OBČIANSKY ZÁKONNÍK,  

• OSOBITNÉ PRÁVNE PREDPISY (PZP, PLAVIDLÁ...) 

• OZ (§415): VŠEOBECNÁ PREVENTÍVNA POVINNOSŤ (každý má 
povinnosť konať tak, aby nespôsobil škodu) 

• OZ (§420): VŠEOBECNÁ ÚPRAVA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 
 

 

 

 

Zodpovednosť za škodu 



• SUBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ: princíp zavinenia, poškodený musí 
preukázať zavinenie, je možné sa vyviniť (preukázať, že poistený škodu 
nezavinil) 

• OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ (napr. PZP):  zbaviť sa zodpovednosti je 
možné len za podmienok stanovených zákonom (napr. preukázať, že 
škoda bola spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovednosť za škodu 



• VZNIK UJMY (MAJETKOVÁ ALEBO NA ZDRAVÍ) 

• PROTIPRÁVNE KONANIE  

• PRÍČINNÁ SÚVISLOSŤ S KONANÍM / OPOMENUTÍM POISTENÉHO, 
RESP. ŠKODA MÁ PÔVOD V PREVÁDZKE VOZIDLA, ZARIADENIA, KTORÉ 
JE POISTENÉ 

• ZAVINENIE (SUBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ) – 
ÚMYSEL/NEDBANLIVOSŤ 
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Poistenie zodpovednosti za škodu 

VZNIK ŠKODY 

 PREUKÁZANÁ 

ZODPOVEDNOSŤ ZA 

ŠKODU 

POISTENIE 

NÁHRADA ŠKODY 

POŠKODENÉMU 



Produkty poistenia zodpovednosti za škodu pre FO 
PRODUKT DRUH ZODPOVEDNOSTI KRYTIE PRÍKLAD ŠKODY 

POISTENIE PRIVÁTNEHO 
MAJETKU  

(DOM, BYT, DOMÁCNOSŤ) 

Zodpovednosť z BEŽNEJ ČINNOSTI (S) 

Škody spôsobené pri bežnej činnosti, rekreačných 

športoch, prevádzkou domácnosti, chovom  zvierat, v 

súvislosti so štúdiom, pri používaní neregistrovaných 

plavidiel, 

Poškodenie tovaru v predajni, kolízia s chodcom 

pri bicyklovaní, kolízia na lyžiach, vytopenie 

susedov pri praní, pes pohryzie cudzieho človeka 

Zodpovednosť z VLASTNÍCTVA / DRŽBY NEHNUTEĽNOSTI (S) 

Škody spôsobené v súvislosti s vlastníctvom/držbou 

pozemku, budovy, stavby; v súvislosti s činnosťou ako 

stavebníka; s prevádzkou zariadení budovy 

Uvoľnená krytina strechy poškodí zaparkované 

vozidlo; spadnutá omietka zraní chodca; 

vytopenie susedov z prasknutého radiátora; 

"prevŕtanie" sa k susedom, strom spadnutý na 

susedovu budovu 

CESTOVNÉ POISTENIE Zodpovednosť Z BEŽNEJ ČINNOSTI (S) 
Škody spôsobené pri bežnej činnosti, športoch počas 

poistenej cesty 
Poškodenie zariadenia hotela, kolízia pri športe 

POISTENIE 
ZODPOVEDNOSTI 
ZAMESTNANCOV  

Zodpovednosť z VÝKONU POVOLANIA v zmysle Zákonníka 

práce (resp. obdobného predpisu) (S) 

Škody spôsobené pri výkone povolania (v 

zamestnaneckom alebo obdobnom pomere) 

Havária so zvereným vozidlom, chybne vykonaná 

práca, nesprávne doručený tovar, poškodený 

tovar pri prevoze 

PZP 
Zodpovednosť za škodu spôsobenú PREVÁDZKOU 

MOTOROVÉHO VOZIDLA (O) 

Škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (v 

zmysle zákona o PZP) 

Poškodeni iného vozidla; poškodenie plota,   

zvodidiel; zranenie chodca, prevážaných osôb  

PZP PLAVIDIEL 
Zodpovednosť za škodu spôsobenú PREVÁDZKOU PLAVIDLA 

(O) 

Škody spôsobené prevádzkou plavidla 

(registrovaného - v zmysle zákona....) 

Náraz do iného plavidla; rozšírenie požiaru na 

vedľa zakotvené plavidlá; náraz do plavca 

INÉ ŠPECIÁLNE POISTENIA Napr. poľovníci, iné špeciálne činnosti 



Produkty poistenia zodpovednosti za škodu pre FO 
PRODUKT DRUH ZODPOVEDNOSTI ÚZEMNÁ PLATNOSŤ 

POISTENIE PRIVÁTNEHO MAJETKU  

(DOM, BYT, DOMÁCNOSŤ) 

Zodpovednosť z BEŽNEJ ČINNOSTI (S) 
SR (+EU - LIMIT 5 000 EUR); Z PREVÁDZKY DOMÁCNOSTI - 

MIESTO POISTENIA DOMÁCNOSTI;  

Zodpovednosť z VLASTNÍCTVA / DRŽBY NEHNUTEĽNOSTI (S) MIESTO POISTENIA V SR 

CESTOVNÉ POISTENIE Zodpovednosť Z BEŽNEJ ČINNOSTI (S) 
PODĽA DOJEDNANEJ ÚZEMNEJ PLATNOSTI CP (EURÓPA / SVET/ 

SR 

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI 
ZAMESTNANCOV  

Zodpovednosť z VÝKONU POVOLANIA v zmysle Zákonníka práce (resp. 

obdobného predpisu) (S) 
EURÓPA / SVET 

PZP 
Zodpovednosť za škodu spôsobenú PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO 

VOZIDLA (O) 
SR + KRAJINY ZELENEJ KARTY 

PZP PLAVIDIEL Zodpovednosť za škodu spôsobenú PREVÁDZKOU PLAVIDLA (O) PODĽA ÚZEMNEJ PLATNOSTI  DOJEDNANEJ V PZ 



 

 

Produkty poistenia zodpovednosti za škodu pre FO 
PRODUKT VÝLUKY VŠEOBECNÉ (VÝBER) VÝLUKY ŠPECIFICKÉ (VÝBER) 

POISTENIE PRIVÁTNEHO MAJETKU  

(DOM, BYT, DOMÁCNOSŤ) 

Škody : 

• Spôsobené úmyselne 

• Spôsobené pod vplyvom alkoholu, omamných látok 

• Na vlastnom majetku / blízkym osobám (resp. subjektom, kde má poistený / 

blízke osoby majetkovú účasť)  

• Spôsobené jadrovými rizikami 

• Pokuty, peňažné tresty, sankčné náhrady 

• Ktoré sú kryté PZP (vrátane PZP pre plavidlá, lietadlá) 

• Spôsobené úkonmi nad rámec stanovený právnymi predpismi 

• Spôsobené na životnom prostredí 

• Spôsobené nesplnením povinnosti odvrátiť hroziacu škodu 

• Spôsobenú pri používaní/držbe zbrane 

 

 

Škody: 

• Spôsobené na hnuteľných veciach prevzatých na spracovanie, 

opravu.. 

•  Spôsobené na požičaných veciach 

• Spôsobené zamestnávateľovi 

• Spôsobené pri stavebnej činnosti za účelom dosiahnutia zisku, bez 

povolenia... 

• Vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti postavenej bez povolenia 

alebo na ktorú bolo vydané rozhodnutie o odstránení 

• Spôsobené pri pretekoch, súťažiach 

 

CESTOVNÉ POISTENIE 

• Spôsobené na veci spolucestujúceho 

• Spôsobenú na prenajatých veciach (s výnimkou ubytovania) 

• Spôsobené na veci zvieraťom 

• Spôsobené pri výkone povolania 

• Ušlý zisk 

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZAMESTNANCOV  

• Spôsobené nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným 

postupom 

• Spôsobené nenastúpením do práce 

• V súvislosti s ochranou osobných údajov 

• Spôsobené na veciach užívaných protiprávne 

• Spôsobené krádežou, stratou zverených vecí 



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ 
 
 


