
Podmienky Dohody o náhrade škody v prípade poškodenia  
prenajatého zariadenia

Na nájomnú zmluvu (ďalej aj ako „zmluva“), sa vzťahujú  Všeobec-
né zmluvné podmienky spoločnosti Boels Slovensko s. r. o (ďalej 
aj ako „VZP“), ktoré boli odovzdané nájomcovi pred alebo pri 
uzatvorení zmluvy. VZP sú k dispozícii aj na www.boels.com. Na 
požiadanie je možné zaslať ďalšie vyhotovenie.

V súlade s VZP nájomca zodpovedá za všetky škody na prenajatom 
tovare alebo škody vzniknuté v súvislosti s ním.

Predmetom Dohody o náhrade škody je krytie zodpovednosti ná-
jomcu za prípadné poškodenie prenajatého zariadenia vzniknuté v 
dôsledku náhlej a nepredvídateľnej udalosti. Práva plynúce z týchto 
dojednaní sa nevzťahujú na akékoľvek prípadné ďalšie (spolu) 
zodpovedné strany a/alebo tretie strany, vrátane poisťovní.

Tieto dojednania predstavujú obmedzenie práva prenajímateľa na 
náhradu škody v prípade poškodenia prenajatého zariadenia za 
splnenia dohodnutých podmienok, kedy škodu spôsobenú poško-
dením prenajatého zariadenia znáša v celom rozsahu prenajímateľ 
bez akejkoľvek spoluúčasti nájomcu. V prípade rozporu týchto 
podmienok Dohody o náhrade škody s VZP, majú tieto podmienky 
Dohody o náhrade škody prednosť pred VZP, ktorých ostatné časti 
však zostávajú v platnosti. 
Prípadne doplňujúce výnimky alebo inštrukcie na prevenciu 
uvedené v nájomnej zmluve sú súčasťou alebo doplnkom týchto 
podmienok Dohody o náhrade škody.

Pod pojmom ,,prenajímateľ“ sa rozumie: Boels Slovensko s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY  DOHODY O NÁHRADE ŠKODY

I. Na koho se dohoda vzťahuje?
Na nájomcu zariadenia prenajímateľa.

II. Na aké obdobie dohoda platí?
Dohoda o náhrade škody v prípade poškodenia prenajatého 
zariadenia nadobúda účinnosť momentom prevzatia prenajatého 
zariadenia nájomcom a trvá počas celej doby užívania prenajatého 
zariadenia nájomcom. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností 
sa zmluvné strany dohodli, že Dohodu o náhrade škody v prípade 
poškodenia prenajatého zariadenia nie je možné dodatočne uzatvoriť 
na už prebiehajúci nájom ani predčasne ukončiť. Okrem ďalších 
podmienok alebo výnimiek je možné uplatniť krytie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú poškodením prenajatého zariadenia iba vtedy, ak
a.  ak bola pred dobou nájmu uzatvorená platná a nájomcom 

podpísaná nájomná zmluva, a
b.  nájomca preukázateľne splnil všetky povinnosti vyplývajúce z 

nájomnej zmluvy a VZP prenajímateľa.

III. Na akú škodu sa dohoda vzťahuje?
Krytie zodpovednosti za škodu podľa Dohody o náhrade škody 
sa vzťahuje na materiálne škody na prenajímateľovom zariadení 
alebo na jeho aktuálnej hodnote a náklady spojené s (núdzovou) 
opravou, expertízou, vyslobodením, prepravou, za predpokladu, 
že núdzová oprava, vyslobodenie alebo preprava sa uskutoční na 
základe písomného súhlasu zo strany prenajímateľa, preskúmaním, 
repatriáciou, záchrannými prácami, (mimo)súdnym vymáha-
ním, prerušením podnikania (strata príjmu z nájmu) atď. Krytie 
zodpovednosti na náhradu škody za náklady na stanovenie škody je 
výslovne obmedzené iba na rozsah posúdenia škody, ktoré vykoná 
technické oddelenie prenajímateľa. Nájomca nemá na základe 
tejto Dohody o náhrade škody nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek plnenie alebo náhradu nákladov spojených s opravou 
poškodeného prenajatého zariadenia, pokiaľ opravu poškodeného 
prenajatého zariadenia vykoná priamo nájomca alebo nájomcom 
poverená tretia osoba odlišná od prenajímateľa.  

IV. Aká je územná pôsobnosť dohody?
Dohoda o náhrade škody sa uplatní na škody vzniknuté na prena-
jímaných zariadeniach nachádzajúcich sa v čase vzniku škodovej 
udalosti na území Slovenskej republiky. 

V. Na ktoré zariadenia sa dohoda vzťahuje?
Na zariadenia uvedené v zmluve, na ktoré je pod zoznamom 
položiek uvedené „*Celkové dojednanie o poškodení strojov(A)“ a 
za tým sa na rovnakom riadku v stĺpci ,,počet“ uvádza:  ,,1,00“, 
a kde sa zároveň na rovnakom riadku, kde je uvedené príslušné 
zariadenie, uvádza v stĺpci ,, *Riz. pripl.“ Percento.

VI. Aké povinnosti platia v prípade škody?
Akonáhle nájomca konštatuje škodovú udalosť alebo ju logicky 
konštatovať mal, je povinný:
a.  okamžite nahlásiť udalosť prenajímateľovi;
b.  poskytnúť všetku súčinnosť na zistenie a vyrovnanie škody, 

najmä dbať na pokyny prenajímateľa, poskytnúť či predložiť 
požadovane informácie a dokumenty (vrátane kompletne 
vyplneného a podpísaného formulára o škodovej udalosti 
spoločne s jej opisom) a zdržať sa konania, ktoré by mohlo 
poškodiť záujmy prenajímateľa;

VII. Výnimky platné pro obe strany
Krytie zodpovednosti za škodu podľa týchto podmienok Dohody o 
náhrade škody sa nevzťahuje na škodu, ktorá vznikla na prenaja-

tom zariadení v dôsledku, počas alebo následkom nasledujúcich 
situácií:
a.  ozbrojený konflikt, občianska vojna, povstanie, vnútroštátne 

nepokoje, terorizmus, štrajk, vzbura, zemetrasenie, povodne, 
sopečná erupcia či jadrový výbuch bez ohľadu na to, ako k 
tejto situácii došlo;

b.  zlý úmysel alebo nedbanlivosť nájomcu a/alebo jeho zamest-
nancov a/alebo pomocníkov;

c.  nedostatočná starostlivosť a/alebo nesprávne a/alebo ne-
dbalé používanie, manipulácia alebo uskladnenie prenajatého 
zariadenia nájomcom a/alebo jeho zamestnancov a/alebo 
pomocníkov;

d.  požiar, krádež (i čiastočná), lúpež, strata, sprenevera, zmiznu-
tie, alebo úradné zabavenie; 

e.  znečistenie prenajatého zariadenia;
 Okrem toho sa krytie zodpovednosti za škodu podľa týchto 

podmienok Dohody o náhrade škody nevzťahuje na škodu 
vzniknutú na prenajatom zariadení: 

f.  pokiaľ nájomca prenajaté zariadenie ďalej prenajal alebo 
poskytol k užívaniu tretej strane (bez zamestnaneckého po-
meru u nájomcu) bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
prenajímateľa; 

g.  ak sa na príslušný prípad vzťahuje špecifická výnimka 
vyplývajúca zo zmluvy;

h.  ak nájomca nedodržal preventívne opatrenie alebo ostatné 
inštrukcie uvedené v zmluve alebo v návode na použitie;

i.  ak nájomca prenajaté zariadenia používa, používal alebo 
nechal používať na iný účel ako na ten, na aký je produkt 
bežne používaný;

j.  pokiaľ nájomca obdržal náhradu škody na základe poistnej 
zmluvy nájomcu. Nájomca musí vždy informovať prenajímate-
ľa o poistnej zmluve;

k.  ak nájomca porušil niektorú zo svojich povinností vyplývajúcu 
zo zmluvy, VZP, z týchto podmienok alebo z právnych 
predpisov alebo je s plnením svojich povinností v čase vzniku 
škodovej udalosti v omeškaní; 

l.  ak platí nejaká špecifická výnimka uvedená v zmluve. Krytie 
zodpovednosti za škodu podľa týchto podmienok Dohody o 
náhrade škody sa nevzťahuje na škodu spôsobenú treťou 
osobou odlišnou od osoby nájomcu a jeho zamestnancov, ani 
na akúkoľvek škodu spôsobenú tretej osobe.

VIII. Nedbalé používanie, manipulácia a skladovanie
Za nedbalé používanie, manipuláciu a skladovanie sa okrem iného 
považuje: obsluha nekvalifikovanou či (právne) nespôsobilou oso-
bou alebo osobou bez príslušného certifikátu, nesprávne doplnenie 
oleja alebo používanie nesprávneho druhu oleja, mazacích hmôt, 
paliva, nemrznúcej zmesi, nesprávne používanie alebo nepoužíva-
nie razidiel, preťaženie, preprava prívesného vozíka a/alebo iného 
prípojného zariadenia vodičom, ktorý na takúto prepravu kombino-
vaných vozidiel nemá potrebné vodičské oprávnenie, vykonávanie 
opráv, vypnutie (bezpečnostných) zariadení a/alebo iných (deliacich) 
systémov, prevrhnutie z dôvodu príliš veľkého uhla sklonu, nerov-
ností povrchu alebo inak nevhodného terénu či podkladu, konanie 
v rozpore s pokynmi  prenajímateľa a/alebo výrobcu a/alebo inými 
inštrukciami obsiahnutými v zmluve, nesprávny alebo nevhodný 
spôsob prepravy, vznik škody vo výške (škoda vzniknutá vo výške 
nad 1,90 m merané od zeme alebo cestného povrchu) počas 
prepravy a/alebo počas účasti v dopravnej premávke, nedostatočné 
opatrenia k zabráneniu vzniku škody v prípade predpovedanej 
búrky, krupobitia, mrazu alebo (iných) extrémnych poveternostných 
podmienok, neuposlúchnutie špecifických užívateľských a/alebo 
preventívnych pokynov, ktoré boli súčasťou zmluvy alebo priložené-
ho rizikového listu, konanie v rozpore so zákonom alebo platnými 
miestnymi predpismi.

IX. Vlastníctvo prenajímaných produktov
Všetky prenajímané produkty zostávajú majetkom prenajímateľa, 
bez ohľadu na prípadné uplatnenie Dohody o náhrade škody.

X. Uzatváranie dohôd
Prenajímateľ môže podmieniť uzatvorenie nájomnej zmluvy uzatvo-
rením dohody o náhrade škody. Prenajímateľ môže uzatvorenie do-
hody o náhrade škody kedykoľvek a bez udania dôvodu odmietnuť.

XI. Poplatky za krytie zodpovednosti na náhradu škody na 
prenajatom zariadení
Nájomca je povinný hradiť prenajímateľovi poplatky za krytie 
zodpovednosti za škodu na prenajatom zariadení vo forme percen-
tuálnej prirážky počítanej z celkovej sumy nájomného a vo výške 
určenej v zmluve. Poplatky za krytie zodpovednosti za škodu na 
prenajatom zariadení sú splatné spolu s nájomným.
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