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PLNĚNÍ POJIŠŤOVEN -

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

PODNIKATELŮ  

 

Stručný pohled na pojištění odpovědnosti z podnikatelské činnosti při práci 

v lese a na pracovištích obdobného charakteru.  
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Plnění pojišťoven -pojištění 

odpovědnosti podnikatelů  

  

V poslední době jsme se setkávali s případy, kdy jsme byli osloveni z důvodů 

nastalých nehod a řešilo se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

podnikatelem. V internetových diskuzích a sami účastníci pravidelných 

přeškolení uvádějí, že se jako OSVČ pravidelně přeškolují kvůli pojišťovnám. 

Zajímalo nás tedy, jak se k tomuto tématu staví pojišťovny a jaké zkušenosti 

mají sami OSVČ. 

Občas dochází k záměně pojištění, oba produkty nazýváme „pojistkou na 

blbost“, ale je veliký rozdíl, zda se jedná o uzavřenou pojistku - pojištění 

zběžného občanského života nebo o pojištění odpovědnosti způsobenou při 

výkonu povolání (pro podnikatele). Tyto dva produkty nelze zaměňovat a 

doporučujeme ještě jednou si překontrolovat jakou pojistku máte opravdu 

uzavřenu.  Z běžného občanského života, lze hradit např. nešikovností rozbité 

hrnky v obchodě, vytopení sousedního bytu, nikoliv však škody způsobené při 

výkonu práce/povolání. 

Legislativa upravující práce s motorovou pilou (požadavky 

na obsluhu) 

V minulosti byly při práci s motorovou pilou jasně stanoveny požadavky na 

odbornou způsobilost zaměstnanců: 

„Pro pracovníka, který má průkaz k obsluze, je organizace povinna zabezpečit 

nejméně jednou za dva roky opakované školení a přezkoušení komisí, která 

zaznamená výsledek do průkazu k obsluze. Organizace nařídí opakované 

školení i dříve, pokud pracovník závažným způsobem porušuje předpisy k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo nedodržuje předepsané 

pracovní a technologické postupy.„ (vyhl.42/1985 Sb, Českého úřadu 

Každý podnikatel, může svou činností způsobit škodu dalším osobám. 

Řešením je odpovídající pojištění odpovědnosti podnikatelů. 
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bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými 

řetězovými pilami.) 

Tato vyhláška byla zrušena předpisem č. 38/2003 Sb, a nahrazena nařízením 

vlády č. 28/2002 Sb., kde bylo stanoveno v § 2 (1) Zaměstnavatel stanoví 

pracovní postupy a organizuje práci v lese a na pracovištích obdobného 

charakteru s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, 

zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých 

pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců klimatickými 

podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem. 

(2) Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se 

stanovenými pracovními postupy a organizací práce podle odstavce 1 

seznámen. 

Tato legislativa platila od 1.1.2003. Zde nastala zlomová léta pro práci 

v lesnictví. Byl odbourán požadavek na odbornou přípravu a odbornost 

zaměstnanců pracujících v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Od 

1.1.2018 bylo nakonec NV 28/2002 Sb. zrušeno a nahrazeno NV 339/2017 

Sb., kde se již znovu zavádí ověřování znalostí a dovedností 

zaměstnanců/OSVČ (viz. §4 Práce v lese a na pracovištích obdobného 

charakteru musí zaměstnavatel organizovat tak, aby práce se řetězovou pilou, 

obsluhu mechanizačních prostředků a soustřeďování dříví traktorem, koňmi 

nebo lanovým zařízením vykonávali pouze zaměstnanci, kteří byli k této 

činnosti vyškoleni a v ní zacvičeni a jejichž znalosti a dovednosti byly ověřeny 

zaměstnavatelem.). 

Jasně je stanoveno, kdo je myšlen zaměstnavatelem – řídí se odkazem na 

zákon č. 309/2006 Sb.  – zaměstnavatel i pracující fyzická osoba (OSVČ). Vždy 

musí tedy dojít k ověření znalostí a dovedností. 

 

Mnoho pracovníků v lesnictví a arboristice pravidelně podstupuje přeškolování 

a ověřování znalostí 1x za dva roky. Tyto dva roky jsou historicky „zaběhnuté“ 

již z legislativy, která vešla v platnost v roce 1985, viz uvedené informace výše. 

Dnes je však pouze na zaměstnavateli, aby určil četnost provádění 

pravidelného přeškolení zaměstnanců. (viz. §103 zákoníku práce). Nikoliv 

často mylně uváděné 2 roky.  
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Vyjádření pojišťoven 

Prostřednictvím finančního poradce Michala Kocourka byly osloveny 

pojišťovny a těmito dotazy:  

 

 

ODPOVĚDI JEDNOTLIVÝCH POJIŠŤOVEN 

 

Česká podnikatelská pojišťovna 

1)Poskytujete pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání“ 

(hlavně OSVČ) – dřevorubci? 

 

ano poskytujeme. Pojištění lze sjednat v SUS, v záložce "smlouvy" zvolte 

produkt SIMPLEX  
 

2) Co musí být doloženo pro uzavření takovéto pojistné smlouvy? (živnostenský 

list, osvědčení pro práci s motorovou pilou apod.) 

 

stačí kopie ŽL  
 

3)Požadujete, v případě plnění, aby byl dřevorubec/pracovník v lesnictví - 

OSVČ  pravidelně přeškolován? Nebo postačí, když by byl proškolen pouze vždy z 

aktuální legislativy, tedy při případné změně legislativy? 

 

3. řídíme se aktuální legislativou. Tedy měl by dodržovat to, co ukládá 

příslušné nařízení 
 

Zpracoval: Michal Kocourek, tel: 777 603 917 
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Kooperativa  

1)Poskytujete pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání“ 

(hlavně OSVČ) – dřevorubci? 

 

1)pojištění odpovědnosti lze sjednat na základě platného oprávnění 

k výkonu činnosti zapsaného v živnostenském rejstříku 
 

2) Co musí být doloženo pro uzavření takovéto pojistné smlouvy? (živnostenský 

list, osvědčení pro práci s motorovou pilou apod.) 

 

2. Prosím o uvedení názvu a IČ společnosti, obratu a limitu pojistného 

plnění.  
 

3)Požadujete, v případě plnění, aby byl dřevorubec/pracovník v lesnictví - 

OSVČ  pravidelně přeškolován? Nebo postačí, když by byl proškolen pouze vždy z 

aktuální legislativy, tedy při případné změně legislativy? 

 

3.Pokud je v rámci dané profese dána povinnost absolvovat školení, 

přezkoušení apod., bude toto jistě vyžadováno. 
 

Zpracoval: Michal Kocourek, tel: 777 603 917 

 

ČSOB 

1)Poskytujete pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání“ 

(hlavně OSVČ) – dřevorubci? 

 

Ano, v rámci pojištění podnikatelských rizik nabízíme pojištění 

odpovědnosti z činnosti i pro dřevorubce. 
 

2) Co musí být doloženo pro uzavření takovéto pojistné smlouvy? (živnostenský 

list, osvědčení pro práci s motorovou pilou apod.) 

 

Oprávnění k výkonu činnosti (tj. stačí ŽL) 
 

3)Požadujete, v případě plnění, aby byl dřevorubec/pracovník v lesnictví - 

OSVČ  pravidelně přeškolován? Nebo postačí, když by byl proškolen pouze vždy z 

aktuální legislativy, tedy při případné změně legislativy? 

 

3. Nic speciálního nevyžadujeme, musí jen splňovat platnou legislativu. 
 

Zpracoval: Michal Kocourek, tel: 777 603 917 
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GENERALI 

1)Poskytujete pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání“ 

(hlavně OSVČ) – dřevorubci? 

 

1) ano, pro OSVČ slouží produkt profesní odpovědnosti (na FAC 

neservisujeme) 
 

2) Co musí být doloženo pro uzavření takovéto pojistné smlouvy? (živnostenský 

list, osvědčení pro práci s motorovou pilou apod.) 

 

2. pro ZAM ZAM se nedokládá nic, pro OSVČ slouží produkt profesní 

odpovědnosti  
 

3)Požadujete, v případě plnění, aby byl dřevorubec/pracovník v lesnictví - 

OSVČ  pravidelně přeškolován? Nebo postačí, když by byl proškolen pouze vždy z 

aktuální legislativy, tedy při případné změně legislativy? 

 

3. u ZAM ZAM je nutné dodržení legislativních požadavků, pro OSVČ 

slouží produkt profesní odpovědnosti  

 
 

Zpracoval: Michal Kocourek, tel: 777 603 917 

 

Allianz 

1)Poskytujete pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání“ 

(hlavně OSVČ) – dřevorubci? 

 

1)standardně u této činnosti nenabízíme - s vadou výrobku (je to 

individuální) 
 

2) Co musí být doloženo pro uzavření takovéto pojistné smlouvy? (živnostenský 

list, osvědčení pro práci s motorovou pilou apod.) 

 

2)obecně potřebujeme RŽP (živnostenský list), škodní průběh za 

minimálně poslední 3 roky, vyplněný dotazník pojištěný a podepsaný 

klientem 
 

3)Požadujete, v případě plnění, aby byl dřevorubec/pracovník v lesnictví - 

OSVČ  pravidelně přeškolován? Nebo postačí, když by byl proškolen pouze vždy z 

aktuální legislativy, tedy při případné změně legislativy? 

 

3) nepožadujeme 
 

Zpracoval: Michal Kocourek, tel: 777 603 917 
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Vyjádření OSVČ  

Mezi OSVČ byl rozeslán krátký dotazník s těmito otázkami:  

 

Vyhodnocení dotazníku:  

  

 

29%

71%

1. Jste dřevorubec nebo arborista

1. arborista

2. dřevorubec
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Otázka č. 4 nehodnocena – nebyly uvedeny žádné jiné dokumenty. 

 

83%

17%

2. Máte pojištění odpovědnosti za 

způsobenou škodu při výkonu 

zaměstnanání? 

ANO

NE

61%
22%

0%
17%

3. Které dokumenty po Vás 

pojišťovna požadovala při uzavření 

pojistky? 

Živnostenský list

osvědčení pro práci s motorovou

pilou

osvědčení pro práci ve výškách

jiné
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50%50%

5. Řešil/a jste nějakou pojistnou 

událost z pojistky?  

ANO

NE

24%

76%

6. Požadovala pojišťovna aktuální 

doklad o proškolení? 

ANO

NE
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50%

6%

44%

7. Jednalo se o:

majetkovou škodu

újmu na zdraví

jiné

45%
55%

8. Bylo pojištění pojišťovnou 

hrazeno bez problémů? 

ANO

NE
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Poslední tři otázky budou vyhodnoceny i pomocí tabulky pro lepší přehled v odpovědích.  

8. Bylo plnění hrazeno 

bez problémů?  

9. V případě problémů se jednalo o :  

 

10. U jaké pojišťovny jste 

pojištěn: 

ANO Občas se hodí mít pojištění na věci půjčené 

 

Česká pojišťovna 

NE Nezájem pojišťovny Uniqua 

ANO Pojišťovna se na nic neptala, stačil stručný 

popis. Ovšem vždy se jednalo o škodu okolo 

10000 Kč.  

Česká pojišťovna 

NE Neuznání škody, hrazení plné výše škody Kooperativa 

NE Odhad škody Neodpovím 

ANO Bez problémů Kooperativa 

ANO Škoda na oplocení kolem domu cca 15000 Kč. Česká pojišťovna 

ANO Bez problémů Kooperativa 

 

 

 

 

 

 

VELICE DĚKUJEME TĚM, KTEŘÍ DOTAZNÍK VYPLNILI.  

 

Zpracováno: březen 2019  

11%

11%

34%

22%

11%

11%

10. U jaké pojišťovny jste pojištěn?

Uniqua

Kooperativa

Česká pojišťovna

ČSOB

Alianz

Nejsem u žádné


