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Úvod 

V běžném životě člověka čas od času přicházejí události, jež vyvolávají negativní následky. 

Jednou z možností, jak tlumit nepříznivé dopady, je být dostatečně opatrný a zachovávat si 

zdravou míru prevence. Avšak člověk nežije svůj život izolovaně od společnosti, interakce je 

téměř všudypřítomná. V takových případech se pak musí spoléhat na jednání a činy druhých, 

vkládá do nich důvěru, že i oni budou dodržovat vše k čemu se zavazují, s náležitou péčí 

a adekvátní opatrností. Do života však zasahují i vlivy, které (zatím) není možné předpovídat, jsou 

nahodilé a dopředu neznámé, právě v takových momentech má klíčový význam institut pojištění. 

Jednou z forem pojištění, požívající nezastupitelného významu, je povinné smluvní 

pojištění, jehož klíčová funkce spočívá v ochraně před negativními následky. Mnohdy vzniklá 

újma násobně přesahuje finanční možnosti jejího původce. Zákonná úprava se tomuto problému 

snaží předcházet, když pro výkon určitých potenciálně nebezpečných činnosti stanovuje pro 

vykonavatele povinnost pojistit se. Je možno pod ně podřadit např. jednání spojená provozem 

motorového vozidla, poskytováním zdravotní péče, uskutečňováním civilní letecké dopravy, 

výkonem advokacie nebo notářské činnosti. 

Povinně smluvních pojištění existuje v českém právním řádu velké množství a jejich počet 

se rok od roku zvyšuje, ať už důsledkem rozhodnutí vycházejících z iniciativy vnitrostátních 

subjektů nebo činěných na úrovni práva evropského nebo mezinárodního. Popsání a zhodnocení 

právní úpravy, byť i jen desetiny povinných pojištění by dalece přesahovalo rozsah této práce. 

Text práce je proto věnován jak obecným východiskům, jež jsou společná pro povinné pojištění, 

tak i úpravě povinného pojištění advokátů při výkonu advokacie, dále povinného pojištění 

poskytovatelů zdravotních služeb a rovněž i povinnému pojištění cestovních kanceláří pro případ 

úpadku. 

Téma povinného smluvního pojištění bylo zvoleno s ohledem na jeho aktuálnost a význam, 

který nabývá spolu s trendem nárůstu počtu regulovaných činností. Jedná se o téma mající 

potenciál k růstu i do budoucna. Tři zvolené, jednoznačně odlišné a odlišitelné odvětví lidské 

činnosti, na které dopadá pojišťovací přímus, reflektují různorodost subjektů, přístup ke 

zpracování vlastní právní úpravy, ale i okolnosti, jež bývají pravidelně v pojištění zahrnuty 

a kryty. 

Cíl práce je vymezení jednotlivých pojištění, jakož i snaha o poskytnutí vhledu do obecné 

soukromoprávní úpravy povinného pojištění, jež prošla dílčími změnami v procesu nedávné 

rekodifikace soukromého práva, dále rovněž přiblížení a posouzení kvality právní úpravy 
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vybraných povinných pojištění, ale také i identifikace nedostatků v ní obsažených s návrhem 

nápravy. Obsahem práce není zkoumání pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 

vozidla, které by zasluhovalo samostatné zpracování a zkrácení by nemohlo postihnout jeho 

komplexnost. Vědecké metody použité při zpracování tématu se v jednotlivých kapitolách textu 

liší, převažuje metoda deskripce a analýzy. Dále je také užito metody syntézy a v konkrétních 

bodech metody komparativní.  

V první části práce je věnován prostor samotnému pojmu povinného smluvního pojištění, 

jeho genezi, odlišnostem od jiných typů pojištění, ať už v konstrukci nebo v samotné aplikaci. 

Dílčí část kapitoly představuje chápání pojmu povinného pojištění ve vybraných zahraničních 

právních řádech. 

Druhá kapitola textu představuje právní úpravu povinného pojištění společnou všem 

oblastem, kde se toto pojištění uplatňuje. V této pasáži jsou představeny náležitosti pojistné 

smlouvy. V rámci této kapitoly je také upozorněno na případné rozdíly od minulé právní úpravy 

povinného pojištění. 

Následující část práce je zaměřena na tři vybrané oblasti povinného smluvního pojištění. 

V případě advokátů a poskytovatelů zdravotních služeb je popsána úprava pojištění odpovědnosti 

za újmu, ve variantě cestovní kanceláře se jedná o pojištění záruky pro případ úpadku. 

Čtvrtá kapitola nastiňuje aktuální trendy, jež se objevují v právní úpravě povinného 

smluvního pojištění. Jedna z částí je věnována rostoucímu počtu povinných pojištění, druhá pak 

inovativnímu počinu a myšlence povinného smluvního pojištění robotů. 

K nejčastěji využitým pramenům patří odborná literatura, příslušné právní předpisy, v malé 

míře pak judikatura či dokumenty zpřístupněné orgány veřejné správy. Právní předpisy nutné ke 

zpracování této práce byly použity ve znění účinném ke dni 30. června 2018. 
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1. Pojem povinného smluvního pojištění 

Povinné smluvní pojištění představuje institut, významně zasahující do principů autonomie 

vůle a smluvní volnosti, jež jsou deklarovány v úvodních ustanoveních základního předpisu 

českého soukromého práva – zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též „ObčZ“ nebo 

„občanský zákoník“). V ustanovení § 2779 odst. 1 ObčZ je osobě dána povinnost uzavřít pojistnou 

smlouvu, pokud tak jiný zákon stanoví. 

Zákonný požadavek vyjádřený v desítkách zvláštních zákonů, jež zasahují do různých 

oblastí lidské činnosti, je veden zájmem na ochraně před běžně provázenými následky. Činnosti 

spojené se zvýšeným rizikem musí být zabezpečeny pro případ, kdy by původce újmy 

nedisponoval prostředky určené k náhradě poškozenému.1 

Povinné smluvní pojištění v široké míře slouží k pokrytí újmy, jež byla způsobena 

pojištěnou osobou třetí osobě. Avšak pojištění odpovědnosti není jediným typem povinného 

smluvního pojištění. Povinné smluvní pojištění je v případě pojištění cestovní kanceláře vystavěno 

na principu pojištění záruky, na základě tohoto pojištění pak zákazníkovi pojištěné cestovní 

kanceláře náleží právo na plnění v okamžiku, kdy je cestovní kancelář v úpadku a z tohoto důvodu 

neposkytne předem dojednané plnění. 

1.1. Historický vývoj 

Jako je v současnosti povinnost uzavřít pojistnou smlouvu dána při činnostech, které 

zákonodárce rozpoznává jako činnosti se zvýšeným rizikem, byly taktéž i v minulosti předpoklady 

pro zavedení vnímány podobně. V historické epoše středověku a novověku představovaly požáry 

budov, a především pak rozsáhlé požáry vesnic a měst, situaci působící rozsáhlé potíže 

napříč obyvatelstvem. 

Pravděpodobně prvním návrhem na našem území na zavedení povinného smluvního 

pojištění, byl případ zřízení obligatorního smluvního pojištění odpovědnosti za újmy vzniklé při 

požáru budov v Čechách, tzv. povinného požárního pojištění. Návrh byl přednesen pravděpodobně 

kolem roku 1699 Janem Kryštofem Bořkem, českým šlechticem, ekonomem a úředníkem. Při 

zavedení pojištění se předpokládalo vytvoření protipožárního fondu, do něhož by povinně 

přispívali nejenom vlastníci nemovitostí, ale i osoby v nich podnikající. 

                                                 

1  BOHMAN, Ludvík a Magdalena WAWERKOVÁ. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. 2., aktualiz. vyd. Praha: 

Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-755-3. s. 47. 
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Autor návrhu prosazoval, aby se do požárních a proti ohňových fondů odváděla částka 

odpovídající 5 % z ceny nemovitosti. K výši této částky dospěl zhodnocením situace v různých 

městech, ale i typech domů – myšleno použitým stavebním materiálem. Z požárních fondů mělo 

být v případě škodní události pomoženo občanovi, který požárem ztratil svou nemovitost 

a v důsledku svého společenského statusu si nemohl dovolit financovat výstavbu obydlí nového. 

Návrh obligatorního pojištění však nebyl přijat.2 

Riziko požárů se ale v nadcházejících letech nijak neumenšovalo, v době vlády Marie 

Terezie existovaly snahy o vytvoření systému požárního pojištění, a to z vůle panovnice, ale 

šlechticové a místní stavy se cítili znepokojeni, že by se pojistné stalo pouze další daní. S návrhy 

o založení požárních pojišťoven proto přicházeli nižší a střední úředníci. Spis písařů městského 

pražského taxovního úřadu, sepsaný Josefem Griessmayerem, Norbertem Karlem Vohankou 

a Antonínem Ferdinandem Puchmayerem, jenž byl 8. května 1781 zaslán císaři Josefu II. 

obsahoval návrh na vytvoření ústavu pro povinné požární pojišťování budov, jež měly projít 

procesem odborného ocenění. 

V podání učiněném několik měsíců poté, které bývalý okresní výběrčí daní v Bezdružicích 

Josef Schnabel adresoval opět císaři, navrhuje zřízení požární pojišťovny, do níž by vlastníci všech 

domů ve městech a na vesnicích museli povinně vstoupit. Od prvního návrhu zde byla odlišnost 

ve věci výše pojistných částek a tím i výši jednotlivých plateb. Autor doporučoval, aby toto 

hledisko bylo zcela na vůli vlastníků nemovitostí. Na návrhy nižších úředníků však úřady 

monarchie nahlížely s despektem a zamítaly je. Rovněž tomu tak bylo v případě návrhu hraběte 

z Vratislavů, jenž prosazoval povinné požární pojištění nejenom nemovitostí, ale i movitostí, 

a zvláště pak hořlavin. Navrhoval taktéž, aby pojistné částky udané vlastníky byly přezkoumávány 

odborníky a vrchností, obdobně jako rozsah škod. Povinné smluvní požární pojištění nikdy 

nevzniklo a zůstalo na dobrovolném principu.3 

V období do první světové války se na našem území začalo rozvíjet, do to té doby velmi 

okrajové, pojištění automobilů. Z počátku však fungovalo na principu pojištění újmy na 

dopravním prostředku samém a až později s přijetím zákona o ručení za škody z provozování 

jízdních silostrojů (automobilů) ze dne 9. srpna 1908 bylo koncipováno jako 

                                                 

2  MARVAN, Miroslav a Ján PATOPRSTÝ. Dějiny pojišťovnictví v Československu. 1 díl, Dějiny pojišťovnictví v 

Československu do roku 1918. Praha: Novinář, 1989. s. 36. 

3  Ibidem, s. 38-40. 
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pojištění odpovědnosti z provozu poskytující ochranu proti nárokům, jež by mohly být uplatněny 

proti provozovatelům automobilů, a to na základě zmíněného zákona.4 

Jedním z prvních povinně smluvních pojištění bylo v nově vzniklé Československé 

republice pojištění živnostníků, zavedené na základě nařízení vlády č. 358/1919 Sb. z. a. n., kterým 

se stanoví organizační řád pro poskytování úvěru živnostníkům poškozeným válkou v Čechách. 

Nařízení obsahovalo pravidlo, kdy peněžní ústav poskytující úvěr živnostníkovi může od něj 

vyžadovat i povinnost uzavřít pojistku na život, jež bude vinkulována ve prospěch peněžního 

ústavu. Během doby, na kterou byl úvěr poskytnut byl živnostník povinen uzavřít u tuzemské 

pojišťovny i pojištění svého podniku, včetně skladu surovin a zboží, či jiného svého movitého 

nebo nemovitého majetku, proti ohni. Pojistná smlouva pak dále pak musela být doplněna 

o vinkulační doložku, že plnění může být vyplaceno se souhlasem místního orgánu.5 

V souvislosti s vlnou emigrace celých rodin byl, na základě zákona č. 71/1922 Sb. z. a n., 

o vystěhovalectví, podnikatel v dopravě povinen pojistit, nejlépe u některé z tuzemských 

pojišťoven, hlavu rodiny nebo jejího zástupce pro případ úrazu, poškození nebo ztráty zavazadla. 

V souladu s prováděcím předpisem č. 170/1922 Sb. z. a n. k výše zmíněnému zákonu platil 

pojistné cestující.6 

Mezi další příklady povinného smluvního pojištění, jež se rozvinulo v období 

Československé republiky patřilo pojištění výstavby stavebníků, a to v souladu s nařízením vlády 

č. 160/1923 Sb. z. a n., kdy v případě, že stavebník obdržel na svou výstavbu finanční podporu 

podle zákona č. 35/1923 Sb. z. a n., byl povinen stavbu pojistit proti požáru u některé 

z tuzemských pojišťoven, a to na částku uznanou za přiměřenou zemským politickým úřadem 

a taktéž zabezpečit vinkulaci ve prospěch věřitele. Zemskému úřadu se rovněž muselo prokazovat, 

že pojistná smlouva je obnovována a roční pojistné je stavebníkem placeno.7 

                                                 

4 MARVAN, Miroslav a Ján PATOPRSTÝ. Dějiny pojišťovnictví v Československu. 1 díl, Dějiny pojišťovnictví v 

Československu do roku 1918. Praha: Novinář, 1989. s. 206-207. 

5  MARVAN, Miroslav a Josef CHALOUPECKÝ. Dějiny pojišťovnictví v Československu. Díl 2, Dějiny 

pojišťovnictví v Československu (1918-1945). Bratislava: Alfa Konti, 1993. ISBN 80-88739-01-2. s. 41. 

6 Ibidem. 

7  Ibidem. 
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1.2. Druhy povinného smluvního pojištění 

Povinné smluvní pojištění je ve většině vyskytujících se případů pojato jako pojištění 

odpovědnosti za újmu.8 Ve vybraných případech je konstrukce odlišná, zde se jedná zejména 

o pojištění majetku nebo záruky.9 

1.2.1. Pojištění odpovědnosti za újmu 

Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu pro tento případ dopadá výlučně na podnikatele, jež 

provozují svou činnost v dané oblasti. Odpovědnostní pojištění většinově reflektuje subjektivní 

odpovědnost, jakožto odpovědnost vystavěnou na konceptu zavinění. Smyslem konceptu je 

zabezpečení situací, kdy se újma odvozující svůj původ v činnosti pojištěného subjektu projevuje 

v majetkové sféře třetí osoby. Újma tak nevzniká (nemusí nutně vznikat) samotnému pojištěnému. 

Povinnost pojistit se pro určité případy provozovaní činnosti výjimečně dopadá i na 

nepodnikatelské subjekty a zasahuje tak do sféry zájmových činností. Jedním z těchto případů je 

povinnost pojištění při výkonu práva myslivosti, jež vyplývá ust. § 48 zák. č. 449/2001 Sb., 

o myslivosti. Druhým případem, kdy se povinnost sjednání pojištění dotýká zájmové sféry 

fyzických osob, je pojištění odpovědnosti za újmy z provozu letadel dané zákonem č. 49/1997 Sb., 

o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

1.2.2. Ostatní 

Jiná koncepce pojištění se projevuje v současnosti v případě cestovní kanceláře. Jedná se 

o povinnosti sjednat si pojištění záruky pro případ svého úpadku a nemožnosti dostát smluveným 

povinnostem ve vztahu ke svým klientům. 

Povinnost pojistit byla historicky dána pro bytové družstvo, které muselo pojistit 

nepřevedené jednotky při specifické situaci, presumované zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se 

upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům 

a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). 

Povinnost sjednat si pojištění majetku je taktéž dána jako jedna z podmínek při výkonu 

činnosti právnické osoby, v situaci, kdy se smluvně zaváže financovat a zajišťovat výstavbu 

                                                 

8  KARFÍKOVÁ, Marie, Vladimír PŘIKRYL, Roman VYBÍRAL a kol. Pojišťovací právo. 2. přepracované vydání. 

Praha: Leges, 2018 Teoretik. ISBN 978-80-7502-271-4. s. 362. 

9  Ibidem. 
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provozování a údržbu dálnice nebo silnice I. třídy, jak je patrné ze zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích. 

Do této kategorie je možné zařadit povinnost sjednat si finanční zajištění nápravy 

ekologické újmy v souladu se zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její 

nápravě a o změně některých zákonů, která se týká vymezených subjektů a realizuje se především 

formou pojištění. 

1.3. Rozdíly oproti zákonnému a dobrovolnému pojištění 

Zákonné pojištění se v českém právním řádu vyskytuje v jediném případě. Vznik pojištění 

je zákonem předpokládán v otázce pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za újmu při pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání.10 Povinnost pojistit se je pro zaměstnavatele dána v ust. § 365 zák. 

č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Zmíněné ustanovení je ustanovením přechodným a odkazuje na 

textaci obsaženou v ust. § 205d zák. č. 65/1965 Sb., Zákoník práce. Toto řešení bylo zvoleno 

s ohledem na neschválení návrhu zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 

Zákonné pojištění se oproti povinnému smluvnímu projevuje svojí rigiditou. Na rozdíl od 

něj zde není dána možnost vybrat si pojistitele. Pojišťovna poskytující toto pojištění je předem 

dána (Česká pojišťovna, a.s. pro případy, kdy zaměstnavatel měl sjednané pojištění odpovědnosti 

ke dni 31. 12. 1992 a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group pro ostatní 

zaměstnavatele) a to vyhláškou Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky 

a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání. Výhody konkurenčního prostředí plynoucí ze situace, kdy se na trhu nachází více 

subjektů, jež poskytují pojištění jsou tímto limitovány a neumožňují využít některých podnětů, 

jako jsou např. bonusy11 a malusy12, případně věrnostní slevy. Nedochází ani k uzavření pojistné 

smlouvy. Nedochází k vytváření rezerv, neboť závazky splatné v daném roce jsou uhrazovány 

z pojistného v témže roce obdrženém. V úvahu se nebere okamžik vzniku závazku, ale čas jeho 

                                                 

10  KARFÍKOVÁ, Marie, Vladimír PŘIKRYL, Roman VYBÍRAL a kol. Pojišťovací právo. 2. přepracované vydání. 

Praha: Leges, 2018. Teoretik. ISBN 978-80-7502-271-4. s. 367. 

11  Bonusem se rozumí sleva na pojistném nebo jiné zvýhodnění plynoucí většinou z dlouhodobosti smluvního 

vztahu, délku bezeškodného období nebo bez zaviněné škodní události. 

12  Malus představuje opak konceptu bonusu. Malus představuje přirážku k základní výši pojistného, která je dána 

typicky z důvodu výskytu škodní události v předchozím smluvně stanoveném období.  
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splatnosti. Specifikem je rovněž přístup státu, který ručí za závazky vzniklé z tohoto typu 

pojištění.13 

Vznik pojištění přímo ze zákona a bez vůle účastníků však představuje silnější jistotu, že 

pojištěním chráněný zájem bude naplněn, a to i za cenu omezení autonomie vůle. Proto je zákonné 

pojištění aplikováno v oblasti práva pracovního, kde napomáhá jeho ochranné funkci, jež je mu 

imanentní. 

Zákonné pojištění se od dobrovolného liší v mechanismu svého vzniku. Zákonné pojištění 

vzniká přímo ze zákona v případě, kdy jsou splněny zákonem předpokládané skutečnosti. Po dobu 

trvání těchto předpokladů je taktéž udržován pojistný vztah mezi účastníky bez reflektování jejich 

vůle. Žádná pojistná smlouva mezi zaměstnavatelem a pojišťovnou se neuzavírá. Tímto je 

sledován záměr zákonodárce, který prostřednictvím tohoto institutu představuje vůli chránit určitý 

veřejný zájem, zejména pak zájem na uspokojení nároků případných poškozených osob. 

Dobrovolné pojištění se pak uplatňuje při činnostech, kde soukromý zájem na ochraně 

svého majetku je tím hlavním důvodem a motivací pro uzavření pojistné smlouvy. V dobrovolném 

smluvním pojištění se tak naplno realizuje princip smluvní volnosti účastníků vycházející ze zásad 

platných pro občanské právo.  

Těžiště úpravy vztahů mezi účastníky pojistné smlouvy se nachází v ObčZ, pokud zvláštní 

předpis nestanoví jinak. Ust. § 2758 ObčZ stanoví, že pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje 

vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost 

krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné. 

1.4. Zahraniční přístupy k povinnému smluvnímu pojištění 

V této podkapitole jsou nastíněny některé zahraniční přístupy k povinnému smluvnímu 

pojištění a jeho koncepci. Jednotlivé státy byly vybrány s ohledem na míru odlišnosti právní 

kultury s právní kulturou českou, kdy v případě Rakouska je dána vysoká podobnost z důvodů 

historických.14 Belgická úprava byla zvolena jako případ, kdy sice neexistuje žádná propojenost 

s právem českým, ale obě právní kultury se řadí do oblasti kontinentálního práva, kde těžiště 

právního řádu tvoří velké kodexy. Velká Británie, potažmo Anglie jako její část, je součástí 

                                                 

13  KARFÍKOVÁ, Marie, Vladimír PŘIKRYL, Roman VYBÍRAL a kol. Pojišťovací právo. 2. přepracované vydání. 

Praha: Leges, 2018. Teoretik. ISBN 978-80-7502-271-4. s. 366 - 367. 

14  Už v jenom v případě ObčZ, který se ideově hlásí k původnímu Všeobecnému zákoníku občanskému – ABGB, z 

roku 1811 a který je stále součástí rakouského právního řádu. 
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skupiny zemí anglosaského právního systému a je možno předpokládat, že i chápání pojišťovacího 

práva bude mírně odlišné. I přes veškeré odlišnosti zmíněných právních řádů, je však patrné, že 

pojem povinného smluvního pojištění chápe právo zemí ve své podstatě stejně. 

1.4.1. Belgie 

V rámci belgického právního řádu není přesně definován termín povinného pojištění. Pro 

jeho pochopení je vhodné použít výkladové pokyny používané belgickým orgánem dohledu nad 

finančním trhem – Úřadem pro finanční služby a trhy (dále jen „FSMA“).15 Jím daná definice není 

právně závazná, ale působí silou svojí přesvědčivosti a je široce přijímána odbornou veřejností. 

S ohledem na tuto definici je možné za povinné pojištění považovat zákonný požadavek (na 

federální nebo regionální úrovni) nebo jiný normativní předpis nebo nařízení Evropské unie 

výslovně ukládající povinnost pojistit se. Ale to jen v případě, kdy požadavek vyjádřený ve výše 

uvedených formách stanovuje taktéž sankci (např. trestní, správní, zákaz výkonu činnosti) 

spojenou s porušením.16  

FSMA na základě svých definic a pokynů pravidelně zveřejňuje seznam více než 150 

zákonů, vyhlášek, nařízení moci výkonné (a to jak federálních, tak i regionálních), jež ukládají 

povinné pojištění.17 Povinnost sjednat si pojištění, která by byla předepsána stanovami profesní 

organizace, by mohla být považována za platnou jen v případě, že by ustanovení bylo včleněno do 

jednoho z výše uvedených pramenů práva. I kdyby prameny práva dávaly stavovským 

organizacím obecnou možnost, nikoliv povinnost, přijmout pravidlo týkající se povinného 

pojištění, tak takovéto pravidlo by bylo právně nevymahatelné a zůstalo by jen v rovině etických 

pravidel.18 

Povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti za škodu je dána při provozu motorového 

vozidla, tento typ pojištění pokrývá pouze škody způsobené ostatním osobám. Sjednáno rovněž 

musí být pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele v případě pracovních úrazů a při 

činnostech spojených s výkonem zaměstnání. Určitým institucím a organizacím spravujícím 

veřejný prostor je dána povinnost pojistit se pro případ požáru nebo výbuchu. Pojištění profesní 

                                                 

15  FSMA – Financial Servicies and Markets Authority (ang.), Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (ni.), 

L’Autorité des services et marchés financiers (fr.). 

16 FENYVES, Attila, Christa KISSLING, Stefan PERNER a Daniel RUBIN. Compulsory liability insurance from 

a European perspective. Boston: De Gruyter. 2016. Tort and insurance law, v. 35. ISBN 978-311-0486-179. s. 45. 

17  Ibidem, s. 46. 

18 Ibidem, s. 50. 
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odpovědnosti je vyžadováno např. pro architekty, cestovní kanceláře, realitní makléře, účetní nebo 

pojišťovací zprostředkovatele. Povinnost pojistit se je, z racionálních důvodů, daná také u činnosti, 

jež v sobě skýtají vyšší míru rizika, např. lov zvěře.19 

1.4.2. Rakousko 

V rakouském právním řádu je jen na spolkové úrovni více než 50 zákonů, které stanovují 

povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti za škodu, na zemské úrovni je počet obdobný. 

V právním řádu je soukromoprávní úprava pojištění soustředěna do zákona o pojistné smlouvě, 

který platí již od roku 1958.20 Rakouský zákon o pojistné smlouvě (dále jen „VersVG“) je založen 

a hojně vychází z úpravy německé, z toho důvodu bylo v minulosti často odkazováno na 

německou judikaturu nebo teorii. Po reformě německého zákona o pojistné smlouvě z roku 2008, 

již toto není možné, neboť právní řády obou zemí se v této oblasti o sebe vzdalují.21 

VersVG obsahuje normy představující obecná pravidla pro jednotlivé druhy pojištění, ať 

už pojištění dobrovolné nebo povinné. Bez rozlišení se aplikuje na spotřebitele i podnikatele. Cíli 

na ochranu pojištěného jako slabší smluvní strany, a to hlavně v oblasti donucovacích ustanovení, 

od nichž se není možno odchýlit, pokud by byla na újmu pojištěného. Přestože soudní rozsudky 

v Rakousku jsou závazné jen pro účastníky sporu, lze obecně říct, že judikatura hraje důležitou 

roli při výkladu VersVG a všeobecných podmínek. Soudy nižších stupňů musí respektovat 

judikaturu soudů odvolacích nebo Nejvyššího soudu Rakouské republiky22, který představuje 

nejvyšší instanci v rozhodování o soukromoprávních věcech.23 

V Rakousku v současnosti neexistuje ucelená právní úprava povinného pojištění 

odpovědnosti za škodu, ani její zárodky.24 Rakouská asociace pojišťoven25 zpracovává vzorové 

všeobecné pojistné podmínky, které ale oblast pojištění odpovědnosti za škodu neupravují, hojně 

                                                 

19  SEATZU, Francesco. Insurance in private international law: a European perspective. Portland, Or.: Hart Pub., 

2003. ISBN 978-1841133355. s. 201. 

20  Viz Versicherungsvertragsgesetz 1958. 

21  The Insurance and Reinsurance Law in Austria. The Law reviews [online]. [cit. 2018-06-27]. Dostupné z: 

https://thelawreviews.co.uk/edition/the-insurance-and-reinsurance-law-review-edition-5/1140992/austria. 

22  Obersten Gerichtshof der Republik Österreich (ně.). 

23  The Insurance and Reinsurance Law in Austria. The Law reviews [online]. [cit. 2018-06-27]. Dostupné z: 

https://thelawreviews.co.uk/edition/the-insurance-and-reinsurance-law-review-edition-5/1140992/austria. 

24 FENYVES, Attila, Christa KISSLING, Stefan PERNER a Daniel RUBIN. Compulsory liability insurance from 

a European perspective. Boston: De Gruyter. 2016. Tort and insurance law, v. 35. ISBN 978-311-0486-179. s. 17. 

25  Versicherungsverband Österreich. 
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se proto využívají modelové podmínky německé s ohledem historickou provázanost právních 

úprav. 

Není obecně stanoveno, v jakých případech je pojištění nutné sjednat nebo co všechno by 

mělo pokrývat. Tím pádem např. pro architekty stále neexistuje povinnost sjednat si pojištění 

odpovědnosti za škodu. Teprve relativně nedávno byla zavedena povinnost pojistit se dopadající 

na lékaře, provozovatele nemocnic26 či stavebníky.27  

Povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti může vycházet i z vůle jiných než 

zákonodárných orgánů, pokud jsou k tomu zákonem zmocněny. Jedná se například o předpisy, jež 

jsou vydány správními úřady. Rovněž toto platí o předpisech vydávaných v rámci samostatné 

působnosti profesních komor.28 

1.4.3. Velká Británie 

Ani ve Velké Británii není obecná povinnost mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu. 

Avšak v určitých oblastech je tato povinnost platná, jedná se např. o oblast pracovního práva.29 

Každý zaměstnavatel provozující činnost na území Velké Británie musí být pojištěn u jedné nebo 

více schválených pojišťoven, pro případ odpovědnosti za újmu na zdraví nebo smrti svých 

zaměstnanců, pokud se tak stane v souvislosti s výkonem jejich práce ve Velké Británii. Povinnost 

pojistit platí např. i pro vlastníky lodí proti případu úniku paliva, v tomto případě se uplatí 

objektivní odpovědnost.30 

Právní řád Velké Británie vyžaduje, aby povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti za 

škodu plynula přímo ze zákona, možnost, kdy by toto bylo stanoveno správními úřady se 

nepřipouští. Stavovské nebo profesní organizace však toto pro své členy uložit mohou. 

                                                 

26  Povinnost platí od srpna 2010. 

27  Ustanovení, které toto ukládá je v účinnosti od srpna 2012. 

28  FENYVES, Attila, Christa KISSLING, Stefan PERNER a Daniel RUBIN. Compulsory liability insurance from 

a European perspective. Boston: De Gruyter. 2016. Tort and insurance law, v. 35. ISBN 978-311-0486-179.  s. 

21. 

29  Viz Employers’ Liability (Compulsory Insurance) Act 1969. 

30  FENYVES, Attila, Christa KISSLING, Stefan PERNER a Daniel RUBIN. Compulsory liability insurance from 

a European perspective. Boston: De Gruyter. 2016. Tort and insurance law, v. 35. ISBN 978-311-0486-179. s. 

249. 
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The Law Society of England and Wales (dále jen „The Law Society“), která představuje 

stavovský orgán pro solicitory31, stanovuje pravidla pro získání povinného pojištění profesní 

odpovědnosti. Pojistitelem může být kterákoliv instituce poskytující pojištění s oprávněním na 

území Anglie a Walesu, pokud do svých pojistných podmínek převzala standardy pojistných 

podmínek vydané The Law Society. Zároveň pojistná instituce musí přispívat do systému 

Assigned Risk Pool (dále jen „ARP“). ARP funguje jako fond, jehož administraci provádí 

disciplinární a kontrolní orgán The Law Society.32 

Povinné pojištění musí být sjednáno s minimálním limitem ve výši 2 nebo 3 miliony GBP. 

Na společnost s ručením omezeným, která je složena ze solicitorů, se uplatňuje minimální limit 

vyšší. Sjednání spoluúčasti je dovolená možnost. Pokud solicitor z jakéhokoliv důvodu neuhradí 

poškozenému svoji spoluúčast, hradí toto za něj pojišťovna, která se pak s nárokem obrací na 

solicitora. Další povinností v pojištění představuje nutnost sjednání krytí i nároků, které mohou 

vznikat v období do 6 let od ukončení praxe. Solicitoři bez platného pojištění profesní 

odpovědnosti nemohou vykonávat svou praxi.33  

Pojištění odpovědnosti musí mít sjednáno rovněž i notáři, vykonávající svou činnost 

v Anglii a Walesu. Jedná se pojištění pokrývající škodu způsobenou v rámci zanedbání svých 

profesních povinností a pojištění proti finanční újmě, která je způsobena třetí osobě následkem, ať 

už nepoctivého nebo podvodného jednání nebo opomenutí notáře v souvislosti s výkonem své 

notářské činnosti.34 

2. Platná právní úprava povinného smluvního pojištění 

2.1. Jednotlivé druhy povinného pojištění 

Současná právní úprava reguluje povinné smluvní pojištění ve velké šíři lidských činností, 

které empiricky mohou být provázeny zvýšeným rizikem vzniku škodní události. Povinnost 

                                                 

31  Nikoliv však v totožném významu a rozsahu, který dán u členů České advokátní komory. Solicitoři zpravidla 

nezastupují své klienty v řízení před soudem. 

32  TICHÝ, Luboš, Bohumil DVOŘÁK, Jiří HRÁDEK, Lucie JOSKOVÁ a Rita ŠIK-SIMON. Odpovědnost 

advokáta za škodu. V Praze: C.H. Beck. 2013. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7179-345-8. s 29. 

33  Ibidem, s. 30. 

34  FENYVES, Attila, Christa KISSLING, Stefan PERNER a Daniel RUBIN. Compulsory liability insurance from 

a European perspective. Boston: De Gruyter. 2016. Tort and insurance law, v. 35. ISBN 978-311-0486-179. s. 

250. 
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sjednat si pojištěni při výkonu určité činnosti je v českém právním řádu upravena ve více 

než padesáti předpisech.  

Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu k oprávněnému výkonu své činnosti plyne např. pro 

advokáta, auditora, daňového poradce, exekutora, insolvenčního správce, notáře. Ve všech těchto 

případech lze očekávat, že se bude primárně jednat o újmy majetkové, avšak zákony upravující 

povinné pojištění dopadají i na povolání, kde potenciálně vzniklá újma může být spojena 

s poškozením jiného chráněného objektu, např. zdraví jedince nebo životní prostředí. V této oblasti 

je vhodné jmenovat povinnost vyplývající pro poskytovatele zdravotních služeb, pro osoby při 

výkonu práva myslivosti, lékaře, zdravotníka, lékárníka nebo provozovatele skládky či jaderného 

zařízení. 

2.2. Pojem pojistné smlouvy dle Občanského zákoníku 

Občanský zákoník jako základní kodex soukromého práva upravuje problematiku pojistné 

smlouvy a celkově pojištění v rámci části čtvrté, hlavy II, dílu 15 – Závazky z odvážných smluv, 

konkrétně se jedná od ust. § 2758 a násl. ObčZ. Aleatornost pojištění je založena v nejistotě 

hodnotového plnění a protiplnění. Pojistné riziko, kterému čelí pojistitel je rozkládáno mezi větší 

počet osob vystavených stejnému riziku. 

Jako ideový zdroj inspirace v úpravě institutu je možné uvést již zákon č. 501/1917 ř. z., 

o smlouvě pojistné, zákon č. 145/1934 Sb. z. a n., o pojistné smlouvě a v neposlední řadě i zákon 

č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále jen „zákon o pojistné smlouvě“ nebo „ZPS“).35 

Autonomie vůle, jež je jedním z vedoucích principů soukromého práva, má své uplatnění 

i při sjednávání pojistné smlouvy, ale i zde jsou nastíněny její meze. V právní úpravě je rámec 

smluvní volnosti limitován kogentními ustanoveními, jejichž překročení se zde projevuje 

zdánlivostí jednání. V textu zákona je toto možno snadno identifikovat formulací, že k určitému 

ujednání se nepřihlíží. Na ustanovení upravující pojistnou smlouvou taktéž dopadá zásada zákazu 

odchylek od ustanovení sloužící k ochraně spotřebitele. K odchylnému ujednání se rovněž pojí 

zdánlivost. 

Na kontrakt vznikající na základe pojistné smlouvy mezi smluvními stranami, tedy 

pojistitelem a pojistníkem, by bylo možno nahlížet jako na synallagmatický, jak vyplývá z textu 

                                                 

35  Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. Dz 89/2012. 
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ust. § 2758 odst. 1 ObčZ36, ale vzhledem k tomu, že plnění nejsou vzájemně podmíněna, se tak 

jedná o asynallagma.37 Výše předepsaného pojistného je stanovena v závislosti na míře pojistného 

rizika, v praxi na pravděpodobností vzniku pojistné události. Pokud v průběhu trvání vztahu 

k pojistné události nedojde, i přesto je pojistitel oprávněn požadovat plnění od pojistníka. Na 

druhou stranu, výše vyplaceného pojistného plnění může převyšovat celkově zaplacené pojistné. 

Vzhledem k zatím relativně krátké účinnosti ObčZ, je běžným jevem, že se stále vyskytují 

v platnosti smlouvy uzavřené za účinnosti předchozí právní úpravy. V takovýchto případech se 

smlouvy vzniklé do 31. 12. 2013 řídí předešlou úpravou. Pokud u nich bude docházet ke změnám 

(např. v rozsahu pojištění), budou stále podřízeny úpravě zákona o pojistné smlouvě. Ust. § 3028 

odst. 3 ObčZ však umožňuje smluvním stranám, aby jejich dohodou přešla smlouva do režimu 

ObčZ. I na smlouvy uzavřené před účinností ObčZ musí být aplikovány závazné zásady ObčZ38, 

jak vyplývá z ust. § 3030 ObčZ. 

2.2.1. Smluvní strany pojistné smlouvy 

Zákonná úprava označuje smluvní strany vztahu vzniklého na základě pojistné smlouvy 

jako pojistitele a pojistníka. U pojmu pojistitele je možné všimnout si změny, které doznal oproti 

úpravě minulé.39 V současnosti ObčZ nevyžaduje, aby pojistitel musel nutně být držitelem 

oprávnění provozovat pojišťovací činnost, tedy subjektem s licencí udělenou mu v souladu se 

zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. Pro platnost smlouvy je nedůležité, jestli pojistitel 

podniká v oblasti pojišťovnictví oprávněně, důležité je faktické postavení. Na straně pojistníka se 

může nacházet, jak fyzická, tak právnická osoba. S ohledem na obecné principy a zásady, na nichž 

české soukromé právo stojí, je vhodné doplnit, že v případě nedosažení svéprávnosti pojistníka, je 

důležité, aby k jednání vedoucímu ke sjednání pojištění nezletilým, byl udělen souhlas zákonného 

zástupce.40 

                                                 

36  Viz ust. § 2758 odst. 1 ObčZ: „Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo 

třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje 

zaplatit pojistiteli pojistné.“. 

37  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 4. 2011, sp. zn. 25 Cdo 194/2009. 

38  Zásady jsou uvedeny v ust. §§ 1 až 14. 

39   Viz ust. § 3 písm. f) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. 

40  HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. Praha: C.H. 

Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8. s. 1294-1295. 
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2.2.2. Předmět pojistné smlouvy 

Předmětem pojistné smlouvy je závazek, někdy nazývaný přímo jako pojistný závazek. 

Smluvní strany si s ohledem na svou svobodnou vůli určují jeho druh, velikost nebo rozsah či dobu 

a místo splnění. Pojistitel se zavazuje, že pojistníkovi poskytne pojistné plnění v případě výskytu 

nahodilé události, jež je předvídána ve smlouvě a strany se dohodly, že bude pojištěním kryta. Na 

druhé straně se pojistník zavazuje zaplatit pojistné. Úplatnost je pojmovým znakem pojistné 

smlouvy. 

Aby mohlo dojít k realizaci závazku, musí vyvstat nahodilá událost, na kterou pojistná 

smlouva pamatuje a předvídá ji. Prakticky je v každé smlouvě pojistná událost popsána jako děj, 

jenž má svoji příčinu a následek a rovněž také i výluky, při nichž se plnění neuplatní. Pokud na 

událost, či některý její aspekt dopadají výlukové okolnosti, vylučuje to možnost, aby plnění bylo 

vyplaceno v souladu s právem. Pokud by pojistník plnění přijal, došlo by k jeho bezdůvodnému 

obohacení. 

Za nahodilou událost nebo jev je, pro potřeby výkladu ustanovení pojišťovacího práva, 

považována taková událost, jež nelze z dostupně známých informací či okolností s určitostí 

předvídat nebo předpovědět. Příčiny vzniku nahodilé události nejsou stranám smlouvy známy. 

Navíc pro posouzení některých případů se předpokládá, že ani příčinu nemají.41 Pojištění se vždy 

váže k prvku nejistoty, tím je dán jeho aleatorní charakter. Nahodilost není ObčZ definována, 

z teoretického hlediska je možné rozlišovat mezi nahodilostí absolutní, kdy se jedná o situaci nebo 

skutečnost, o niž strany vůbec netuší, zdali může nastat a zároveň kdy může nastat.42 Judikaturou43 

byla také dovozena nahodilost relativní, u které není jisté, jestli nastane, ale pokud už nastane, je 

známo kdy44 nebo je známo, že nastane, ale neví se kdy.45 

Povinné pojištění se rovněž může vztahovat na následek úmyslného jednání, nehledě na to, 

kým je toto jednání způsobeno, ať už osobou pojistníka, pojištěného či jiné osoby. Ustanovení 

ObčZ regulující změny okolností (§ 1764–1766) a neúměrné zkrácení (§ 1793–1795) se na 

pojištění neuplatňují. 

                                                 

41  HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. Praha: C.H. 

Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8. s. 1294-1295. 

42  Typicky úraz, požár, havárie. 

43  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 11. 2006, sp. zn. 30 Cdo 427/2006. 

44  Okamžik dosažení určitého věku. 

45  Např. smrt, zánik právní osobnosti. 
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2.2.3. Forma pojistné smlouvy 

Ustanovení § 2758 odst. 2 ObčZ vyžaduje v případě, kdy je pojistná doba delší než jeden 

rok, aby smlouva měla písemnou formu, v opačném případě postačuje forma ústní. Na tento 

požadavek však navazuje ust. § 2773 odst. 1 ObčZ, který zdánlivě obligatorní požadavek písemné 

formy ve všech úkonech týkajících se pojistné smlouvy modifikuje. V případě, kdy strany dojdou 

ve svém rozhodnutí ke shodě, že písemná forma není zapotřebí, aplikuje se obligatornost formy 

jen na samotné uzavření pojistné smlouvy. Další jednání mající povahu spíše informativní nebo 

komunikační, mohou být bezformální. 

Jako ochrana pojistníka slouží ustanovení § 2773 odst. 2 ObčZ, umožňující, i v případě, že 

si strany zvolily bezformálnost, možnost písemně žádat pojistitele o sdělení informací dotýkajících 

se plnění z pojištění v písemné formě. 

Lze konstatovat, že v případě sdělení, oznámení a poskytování informací, jež směřují ke 

změně údajů o subjektech, jednostranně sdělují nebo oznamují změnu údajů v pojistné smlouvě 

a zároveň nejsou obligatorní součástí smlouvy, není požadována jejich písemná forma. Z povahy 

věci tak vyplývá, že nepřesahují evidenční rozměr, který nemá za následek jakýkoliv vznik, změnu 

nebo zánik pojistného závazku.46 V praxi se ustálilo označení netechnická změna podmínek.47 

2.2.4. Obsah pojistné smlouvy 

Náležitosti pojistné smlouvy jsou upraveny v ust. § 2777 ObčZ. Pojistná smlouva 

v písemné podobě musí obsahovat následují informace: 

▪ Číslo smlouvy – tento údaj musí být nově povinně uveden, zákon o pojistné 

smlouvě tento požadavek nestanovoval. V praxi samozřejmě byly smlouvy 

číslovány již dříve, a to s ohledem na jednoduchost zpracování při celkovém 

objemu smluv a usnadnění spojené administrativy. Nejedná se o údaj právní, jehož 

neuvedení by mělo za následek neplatnost smlouvy, či bylo dotčeno právo na 

pojistné plnění nebo povinnost platit pojistné. 

▪ Určení pojistníka a pojistitele – jedná se údaje představující vymezení smluvních 

stran, případně určení oprávněné osoby. Smluvní strany jsou vymezeny uvedením 

jejich jmen, adresou bydliště nebo sídla a identifikujícím údajem, kterým zpravidla 

                                                 

46  HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. Praha: C.H. 

Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8. s. 1324-1326. 

47  V protikladu k termínu změna pojistně-technických parametrů. 
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je rodné číslo nebo identifikační číslo osoby. V případě oprávněné osoby může být 

určení provedeno údaji výše zmíněnými, nebo vztahem či poměrem. 

▪ Pojistné nebezpečí – představuje možnou příčinu vzniku pojistné události. Rovněž 

musí být uvedena pojistná událost, jež je pojištěním krytá nahodilá událost. 

▪ Pojistné – musí být uvedeno hlavně z praktických důvodů, neboť jeho placení 

představuje základní povinnost pojistníka, tudíž mu musí být známo, v jaké výši 

má být placeno, kdy nastává jeho splatnost, či jestli je stanoveno jako jednorázové, 

nebo opakované. 

▪ Případná odchylná ujednání od pojistných podmínek – představují a vymezují 

podrobnosti o vzniku, trvání a zániku pojištění, pojistnou událost, výluky 

z pojištění, způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost. Práva 

a povinnosti účastníků mohou být zakotveny v různých dokumentech. Přednost 

ustanovení může být stanovena hierarchicky: (i) úprava v ObčZ; (ii) úprava 

stanovená jinými zákony nebo podzákonnými normami vydanými na jejich 

základě; (iii) pojistné podmínky; (iv) pojistná smlouva stricto sensu. Toto platí 

ovšem jen za předpokladu, že ustanovení uvedená v pojistných podmínkách nebo 

pojistné smlouvě nejsou v rozporu s právními předpisy. Pojistné podmínky jsou 

v praxi označovány různě, lze se setkat s označením všeobecné pojistné podmínky, 

zvláštní pojistné podmínky, speciální pojistné podmínky, doplňkové podmínky, 

zvláštní ujednání, smluvní ujednání.48 Formální označení dokumentu není 

rozhodné, rozhodující je obsah, z něhož vyplývá, že se jedná o pojistné podmínky 

a pojistník s nimi musí být seznámen. V situaci, kdy se na pojistnou smlouvu 

vztahuje vícero pojistných podmínek, musí být z nich nebo ze smlouvy jasné jejich 

pořadí, priorita a celková provázanost mezi mini. Pokud se vlastní smlouva 

v některých bodech odchyluje od pojistných podmínek, musí být v ní toto uvedeno. 

▪ Pojistná doba – jakožto časový interval, se kterým bylo pojištění sjednáno. Doba je 

vymezena začátkem a koncem, přičemž konec může být stanoven na neurčito. 

2.2.5. Povinné smluvní pojištění v Občanském zákoníku 

Ustanovení § 2779 ObčZ představuje výchozí bod pro všechny povinná smluvní pojištění 

obsažená v jiných právních předpisech. Z ust. § 2779 odst. 1 ObčZ plyne možnost odchýlení se od 

                                                 

48  JANDOVÁ, Lucie, Jaroslav SVEJKOVSKÝ a Petr ŠLAUF. Pojištění v novém občanském zákoníku: komentář : 

[§ 2756-2872]. V Praze: C.H. Beck, 2014. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-530-5. s. 66. 
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obecné úpravy pojistné smlouvy, ale to jen v případě, kdy nedojde ke snížení rozsahu pojištění, 

jež je stanoven ve speciálním zákoně.49 Tímto je navozen princip jednostranné kogentnosti, jenž 

je vlastní všem povinným smluvním pojištěním, podmínky pojištění je možno jednáním 

modifikovat, avšak nikoliv za mez danou zákonem, tu představuje snížení předepsaného rozsahu 

pojištění. Pokud by smluvní ujednání nebo pojistné podmínky nedosahovaly tohoto prahu, 

znamenaly by rozpor se zákonem a tudíž neplatnost. Jako příklad potenciálně neplatného ujednání 

je možno uvažovat ustanovení o výlukách pojištění, které byly smluvně dohodnuty50 nebo 

podmínkách, jež dovolují snížení pojistného plnění.51 Aby se však jednalo o absolutní neplatnost, 

je vždy nutné posoudit míru a povahu odchylky od konkrétního zákona. Je však možno předvídat, 

že jakékoliv snížení daného rozsahu pojištění, by představovalo rozpor s veřejným pořádkem. 

V situaci, kdy zvláštní předpis podmínky a rozsah pojištění nijak neupravuje, ani se jimi nijak 

nezabývá, nemusí v praxi běžné výluky představovat porušení zákazu. 

S velkou rozmanitostí činností, na něž dopadá povinné pojištění, existuje i rozmanitost 

zákonů toto zakotvující, právě proto není dána jejich jednotná struktura. Velmi často nestanovují 

nejnižší dovolený limit pojistného plnění, délku trvání pojištění nebo přesnější specifikaci 

pojistných rizik. Kvůli tomuto není zřejmé, jaké situace pojištění pokrývá. Reálný přínos, ochrana 

před riziky může být ohrožena, a to i navzdory tomu, že ve formálním smyslu jsou zákonné 

podmínky splněny. Ujednání, neupravená ObčZ nebo jiným veřejnoprávním předpisem z oblasti 

povinného pojištění, mohou být ve smlouvě uvedena, avšak musí být dodržen rámec obecných 

zásad, dobrých mravů, soulad s veřejným pořádkem, ochrany spotřebitele nebo slabší strany.52 

Zvláštním případem jsou činnosti vyžadující ke svému výkonu sjednaní pojištění, avšak 

povinnost nahradit újmu přetrvává i po skončení samotné činnosti. Situace, kdy důsledky 

rozhodných činů sledují svou příčinu i v delším časovém horizontu, než je výkon činnosti, je 

možno nazývat „long tail risk“.53 

                                                 

49  Ust. § 2779 odst. ObčZ: „Ukládá-li jiný zákon určité osobě povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, lze se ve smlouvě 

odchýlit od ustanovení tohoto oddílu jen tehdy, připouští-li to zákon a nedojde-li tím ke snížení rozsahu pojištění 

stanoveného jiným zákonem.“. 

50  Výluky dané zákonem tímto nejsou dotčeny. 

51  Např. ust. §§ 2787 a 2815 ObčZ. 

52  JANDOVÁ, Lucie, Jaroslav SVEJKOVSKÝ a Petr ŠLAUF. Pojištění v novém občanském zákoníku: komentář : 

[§ 2756-2872]. V Praze: C.H. Beck, 2014. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-530-5. s. 80. 

53  International Chamber of Commerce [online], [cit. 2018-06-06]. Dostupné z: 

https://iccwbo.org/publication/long-tail-risks/. 
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Přirozeně, aby byla zachována funkce pojištění, sjednává se na dobu po ukončení činnosti 

tzv. „run off“ pojištění. Konstrukce tohoto „udržovacího“ pojištění je vystavěna na principu 

vznesení nároku.54 Nárok na náhradu újmy musí být poškozeným vznesen v době trvání pojištění, 

zároveň je zde dána příčinná souvislost mezi vznikem újmy a porušením povinnosti. Oznámení 

o vznesení nároku musí být pojišťovně doručeno v době trvání pojištění, nebo v předem 

definované rozhodné době po skončení pojištění, typicky do okamžiku, než bude promlčen 

poslední možný nárok k náhradě újmy. V režimu „run off“ pojištění se za pojistnou událost 

považuje vznesení nároku na uplatnění náhrady újmy, nikoliv její způsobení. 

V případě, kdy dochází např. ke změně pojistné smlouvy ve věci rozsahu krytí, může dojít 

uplatnění tzv. retroaktivní krytí. Pojištění tak může dopadat i na porušení povinností před vznikem 

samotné pojistné smlouvy, a to v dojednaném období.  

Povinné pojištění může ukládat i předpis členského státu Evropské unie, tato povinnost je 

i předpokládána v ust. § 132a odst. 1 zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. Smlouva je 

považována za platnou, pokud je uzavřena v souladu s právními předpisy členského státu, které 

upravují toto pojištění. V okolnostech, kdy je pojistné nebezpečí na území více států, platí pro 

smlouvu právní řád státu, jenž povinnost zakotvuje. 

Občanský zákoník v ust. § 2780 ObčZ přiznává pojistiteli právo odmítnout pojistné plnění, 

jen pokud poškozený nebo jiná osoba s vědomím poškozeného uvedla nepravdivé, neúplné či 

hrubě zkreslené informace, jež byly vyžadovány pojistitelem a jedná se tak promítnutí 

římskoprávní zásady fraus omnia corrumpit. Původní znění předchozí právní úpravy55 

nepřipouštělo možnost odmítnutí plnění, avšak praxe, především v oblasti pojištění odpovědnosti 

za újmu z provozu vozidla, si vyžádala změnu. Právní úprava byla novelizována a pojistitel získal 

možnost odmítnout plnění z výše uvedených důvodů, toto bylo převzato do ustanovení ObčZ. 

Odmítnutí pojistného plnění představuje sankci, která je uplatňována proti osobě pojistníka nebo 

pojištěného, v důsledku jednání kdy např. došlo k úmyslnému nadhodnocení rozsahu újmy. Osoba, 

jež zkreslila povinné informace, tak nejen neobdrží nadhodnocenou část, ale ani část plnění, k níž 

byla oprávněna. Tato úprava funguje jako předcházení pojistnému podvodu, zejména v momentě, 

kdy se jedná o uplatňování práva na pojistné plnění. Taktéž může napravovat jistou formu 

nerovnosti mezi osobami pojistitele a oprávněné osoby, neboť při řešení pojistné události je 

                                                 

54  Claims made. 

55  Viz ust. § 5 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. 
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pojistitel nucen spoléhat na skutková sdělení pojištěného a prakticky nemá možnost verifikovat 

události, jež předcházely pojistné události.56 

Na rozdíl od obecné úpravy odmítnutí pojistného plnění při uvedení nepravdivých údajů, 

by mohl v povinném pojištění pojistitel odmítnout jen v případě, kdy by poškozený sdělil při 

uzavírání smlouvy nepravdivé informace, tak jak jsou popsány v ust. § 2788 ObčZ. Avšak z ust. 

§ 2788 neplynou poškozenému žádné povinnosti, ty jsou zde uloženy jen pojistníkovi 

a pojištěnému. Zaviněné jednání poškozeného proto není možné. 

Navíc, v případě povinných pojištění vystavěných na principu odpovědnosti za újmu, musí 

být pojištěný odlišnou osobou od poškozeného, neboť povinnost nahradit újmu se váže pouze k 

osobě odlišné. Dále, osoba poškozeného není v povinných pojištěních dopředu známa. Tím spíše 

nebude taková osoba přítomna uzavření pojistné smlouvy. Poškození spadají do široké množiny 

osob, jež vstupují do vztahu s pojištěným, ať už se jedná o klienty advokáta, pacienty 

zdravotnického zařízení nebo osoby dotčené provozem vozidla. V hypotetickém případě, kdy by 

poškozený byl přítomen u uzavření pojistné smlouvy, si lze jen těžko představit, že by poškozený 

byl smluvní stranou nebo účastníkem pojištění a pojistitel by se ho, jakkoliv dotazoval a na to by 

poškozený sděloval nepravdivé informace. Pod pojem poškozeného je nutno podřadit i jiné osoby, 

jež mají být chráněny, neboť v povinném pojištění existují i další konstrukce odlišné od pojištění 

odpovědnosti.57 

Odmítnutí podle ust. § 2780 ObčZ nelze však ztotožňovat s odmítnutím podle ust. § 2810 

ObčZ majícím za následek zánik pojištění. Jedná se spíše o neposkytnutí pojistného plnění v rámci 

šetření pojistné události, jež má za následek ukončení šetření.58 

Právo pojistitele na odstoupení od smlouvy je upraveno v ust. § 2781 ObčZ. Odstoupení 

nebo výpověď smlouvy na dobu určitou je možná jen v případě, pokud to zákon upravující 

příslušné pojištění připouští. Úvahou de lege ferenda může být, zdali by nepostačovala dostatečně 

dlouhá výpovědní doba umožňující uzavření jiného pojištění. 

                                                 

56  JANDOVÁ, Lucie, Jaroslav SVEJKOVSKÝ a Petr ŠLAUF. Pojištění v novém občanském zákoníku: komentář : 

[§ 2756-2872]. V Praze: C.H. Beck, 2014. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-530-5. s. 93. 

57  Ibidem, s. 94-95. 

58  HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. Praha: C.H. 

Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8. s. 1339. 
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V případě porušení povinností pojistníka nebo pojištěného má pojistitel právo postihu, 

pokud si tak ujednali. Zákon o pojistné smlouvě v ustanovení o povinném pojištění možnost 

odstoupení nebo výpovědi neupravoval. Možnosti ponechával na vůli stran, výpověď či 

odstoupení s účinky ex tunc však představovaly nevhodné zeslabení záměru povinného pojištění. 

V občanském zákoníku toto představuje kogentní ustanovení, meze výpovědi nebo odstoupení 

výslovně stanovuje jiný předpis.59 

V oblastech kde zvláštní zákon nepřipouští výpověď nebo odstoupení od smlouvy 

pojistitelem, nabízí úprava ObčZ pro pojistitele možnost smluvního ujednání k postihu pojistníka 

nebo pojištěného v případě, kdy poruší povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy. Typicky se 

bude jednat o finanční postih. Právo pojistitele, obsažené v ust. § 2787 ObčZ., na odečtení splatné 

pohledávky od pojistného plnění není v režimu povinného pojištění aplikovatelné. Pojistitel nesmí 

v povinném smluvním pojištění snížit pojistné plnění o splatné pohledávky pojistného, a to 

i případě, kdyby si to smluvní strany ujednaly.60 Přerušení povinného pojištění je rovněž zákonem 

zapovězeno61 za předpokladu, že existují zákonné důvody jeho trvání. 

3. Vybrané druhy povinného smluvního pojištění 

3.1. Povinné smluvní pojištění odpovědnosti advokáta 

3.1.1. Odpovědnost advokáta za újmu 

Výkon advokacie jistě patří k činnostem, kde panuje zvýšená míra rizika a je proto na místě 

chránit osoby, jež se na advokáty či advokátní kanceláře obracejí s žádostí o radu, či zastupování, 

s plnou důvěrou, že se obracejí na profesionály.62 Klíčovým předpisem pro výkon advokacie je 

zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále též „ZA“ nebo „zákon o advokacii“), v jeho hlavě druhé, 

části třetí jsou vyjmenovány základní práva a povinnosti advokátů. 

Pro odpovědnost za újmu advokáta nebo společnosti, v níž advokát advokacii vykonává, 

se použije úprava ust. § 24 a násl. ZA, nikoliv obecná úprava odpovědnosti za újmu dle ObčZ. 

                                                 

59  Např. ust. § 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla. 

60  HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. Praha: C.H. 

Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8. s. 1347. 

61  Viz ust. § 2801 odst. 3 ObčZ. 

62  BUCHTA, Zdeněk. K odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou z neznalosti. Právní rozhledy. (2/2008). 2008. 

ISSN 1210-6410. s 16. 
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Odpovědnost advokáta je konstruována na principu objektivní odpovědnosti, tj. bez ohledu 

k zavinění. Možnosti vyvinění podle ObčZ není možné aplikovat. Jediný možný případ pro 

zproštění se odpovědnosti nastává v okamžiku, jeli prokázáno, že újmě nemohlo být zabráněno, 

ani při vynaložení veškerého úsilí, které je možné po osobách vykonávajících advokacii 

požadovat. Důkazní břemeno je v tomto případě na straně advokáta. Pro posouzení újmy či 

příčinné souvislosti se použije obecná úprava ObčZ, ZA toto nijak nemodifikuje. 

Advokát je povinen řádně poskytovat právní služby, avšak neúspěch ve sporu není možné 

bez dalšího ztotožňovat se zanedbáním svých povinností. Opačný výklad by vedl k závěru, že 

advokát je odpovědný za újmu ve sporu, který by skončil pro jeho klienta neúspěchem. Toto však 

nebrání odpovědnosti, pokud advokát svým neodborným postupem zavdal příčinu, jež měla za 

následek neúspěch.63 

Vznik nároku na náhradu újmy vůči advokátovi je řízen ust. § 24 odst. 1 ZA. Základním 

předpokladem pro úspěch nároku je platný právní vztah mezi advokátem, jenž poskytuje právní 

služby a klientem, jemuž jsou služby poskytovány. Závazek je typicky upraven formou smlouvy 

příkazní. Řádný výkon je posuzován, především, s ohledem na povinnost advokáta vždy chránit 

práva a oprávněné zájmy klienta. Současně, také s ohledem na svědomité a důsledné využívání 

veškerých možností a prostředků, jež poskytuje právní řád a neposlední řadě vše co dle svého 

svědomí a pokynů nebo příkazů klienta považuje advokát za vhodné a vedoucí k cíli. Klient, 

většinou jako právní laik, je taktéž chráněn před újmou způsobenou zaměstnancem advokáta. 

Vztah zaměstnanců advokáta a advokáta samého ve věci odpovědnosti je upraven zvláštními 

předpisy či ObčZ. Pokud je advokát činný jako insolvenční správce nebo likvidátor, není výkon 

takovéto činnosti považován za výkon advokacie, úprava ZA se proto nepoužije. 

Advokacii je možno vykonávat v rámci tuzemské nebo zahraniční společnosti, a i když je 

poskytování právních rad a pomoci činností vycházející především z osobního vztahu klient – 

advokát, tak v tomto případě stíhá odpovědnost za újmu tuzemskou nebo zahraniční společnost, 

v níž je advokacie advokátem vykonávána. 

Advokát je oprávněn provozovat advokacií také ve formě zaměstnanec – zaměstnavatel. 

Odpovědnost za újmu v této variantě dopadá na zaměstnavatele advokáta, tím může být jiný 

                                                 

63  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Martin VYCHOPEŇ, Ladislav KRYM a Aleš PEJCHAL. Zákon o advokacii: 

komentář. V Praze: C.H. Beck. 2008. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-248-2. s. 168 – 

169. 
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advokát nebo společnost. Na vztah klient – advokát proto nedopadá úprava zákoníku práce 

s limitací rozsahu náhrady újmy. V žádném případě advokát nebude zaměstnancem klienta.64 

3.1.2. Povinnost advokáta uzavřít pojistnou smlouvu 

Ustanovení o povinném pojištění byla historicky obsažena v českém právním řádu od 

nabytí účinnosti zák. č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované 

a zák. č. 128/1990 Sb., o advokacii. 

Porušení povinnosti mít sjednání pojištění nepředstavuje jen porušení zákona, ale rovněž 

je i závažným kárným porušením profesní povinnosti.65 Advokát vykonávající advokacii 

samostatně nebo ve sdružení, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu v souladu s ust. 

§ 24 odst. 1 ZA. Taktéž musí být pojištěn i pro situaci vzniku závazku k náhradě újmy, k níž je 

povinen, pokud vykonává advokacii ve sdružení, a to z důvodu solidární odpovědnosti, dle 

zvláštního právního předpisu – občanského zákoníku.66 

Pokud advokát vykonává advokacii formou veřejné obchodní společnosti nebo jako 

komplementář komanditní společnosti, musí být v rámci sjednaného pojištění společnosti nebo 

samostatně, taktéž pojištěn přímo pro případ vzniku závazku k náhradě újmy, za níž nese 

odpovědnost tato společnost, dle ust. § 24 odst. 2. Nebo nepřímo, kdy je advokát povinen k jejímu 

splnění jako její společník z důvodu ručení. Rozsah ručení vymezují příslušná ustanovení 

zvláštního zákona.67 

Ustanovení § 24b ZA upravuje minimální limity pojistného plnění společnosti s ručením 

omezeným a komanditní společnosti, pokud advokacii vykonává advokát v rámci těchto 

společností.68 Pojištění společnosti je zároveň nutným předpokladem jejího zápisu do obchodního 

rejstříku a musí trvat od jejího vzniku do dne zrušení. 

Minimální výše limitu pojistného plnění je stanovena na 50 000 000 Kč za každého 

společníka ve společnosti s ručením omezeným, jenž nemá pozastavený výkon advokacie. 

                                                 

64  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Martin VYCHOPEŇ, Ladislav KRYM a Aleš PEJCHAL. Zákon o advokacii: 

komentář. V Praze: C.H. Beck. 2008. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-248-2. s. 170. 

65  Souhrnný věcný rejstřík ke kárným rozhodnutím ČAK 1991-2015, In: Česká advokátní komora [online]. [cit. 

2018-06-11]. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/souhrn-vec-r--91-15.doc, s. 37. 

66  Viz ust. § 2915 ObčZ. 

67  Viz ust. § 95 a 118 zák. č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

68  Viz ust. § 24 odst. 2 ZA. 
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V případě komanditní společnosti je limit 10 000 000 Kč za každého komanditistu, kterému nebyl 

pozastaven výkon advokacie. V případě, že dochází ke zvýšení počtu společníků ve společnosti 

s ručením omezeným, komanditistů nebo k zániku pozastavení výkonu advokacie u advokáta, 

musí být minimální limit pojistného plnění změněn, a to k takovému dni, kdy ke změně došlo. 

Doklad osvědčující pojištění společnosti, typicky pojistná smlouva69, musí být připojen 

k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, dokument je uložen do sbírky listin, kde 

zajišťuje princip formální publicity, především ve vztahu ke klientům. Toto pravidlo postihuje 

taktéž návrh na zápis každého nového společníka. Ve sbírce listin musí být rovněž reflektovány 

všechny změny dokladů o pojištění společnosti. 

Profesní samospráva přirozeně disponuje kontrolní funkcí, jenž je včleněna do právní 

úpravy uvedené v ust. § 24b odst. 5 ZA. Společnosti jsou povinny předkládat České advokátní 

komoře (dále též „ČAK“) stejnopis nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazující pojištění 

společnosti, a to do konce kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na nějž se 

pojištění společnosti vztahuje. V případě, že došlo ke změnám v počtu osob společníků, musí být 

ČAK obeznámena do jednoho týdne ode dne změny, nebo do jednoho týdne ode dne, kdy o to 

ČAK požádá. 

V případě, kdy ČAK zjistí, že společnost nesplnila své notifikační povinnosti vůči ní, podá 

ČAK návrh na její zrušení a likvidaci. Toto pravidlo vyjadřuje silný zájem na důsledné ochraně 

zájmů klientů. 

Zákon o advokacii stanovuje ČAK povinnost sjednat hromadné pojištění odpovědnosti za 

újmu pro advokáty, kteří vykonávají praxi samostatně nebo jako účastníci sdružení. Odpovědností 

za újmu je myšlen rozsah, jenž je definován ust. § 24 odst. 1 ZA. Smluvní vztah je vystavěn na 

bázi pojištění cizího pojistného rizika, úpravu této konstrukce stanovuje ust. § 2767 ObčZ. Pojistná 

smlouva o hromadném pojištění advokátů je uveřejňována ve Věstníku.70 Advokáti, kteří se 

účastní hromadného pojištění jsou povinní platit pojistné přímo ČAK, tento mechanismus 

umožňuje provádění kontroly, zdali je pojistné skutečně placeno. Pojistné placené advokáty 

nepředstavuje příjem ČAK, ale jejím prostřednictvím je dále přímo placeno pojišťovně. Splatnost 

                                                 

69  Resp. její úředně ověřená kopie, na stejnou úroveň je postaveno potvrzení vydané pojišťovnou nebo jinou 

příslušnou osobou. 

70 Věstník představuje publikační pramen zejména stavovských předpisů, ale jsou v něm uveřejňována i kárná 

opatření ve formě veřejného napomenutí, či změny v seznamu advokátů a advokátních koncipientů. Vydávání 

věstníku přísluší předsednictvu ČAK. 
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pojistného je stanovena ke konci kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na něž se 

pojištění vztahuje.71 

Hromadné pojištění advokátů bylo fakticky provedeno uzavřením pojistné smlouvy mezi 

Generali Pojišťovna a.s. a ČAK, s účinností od 1. 1. 2002, v současnosti platí ve znění pozdějších 

dodatků. Výchozími podmínkami, jež regulují pojištění, jsou Všeobecné pojistné podmínky pro 

pojištění odpovědnosti za škodu VPP O 2005/01 PROFI.72 

Hromadné pojištění přináší výhody vyplývající zejména z velkého množství pojištěných 

nebo udržování výhodných podmínek po relativně dlouhou dobu. Avšak s vývojem trhu a relativně 

nízkých částkách pojistného dochází postupně situace do bodu, kdy se celkový objem příjmů 

z pojistného vyrovnává plnění pojišťovny. Na toto může pojišťovna reagovat zvýšením pojistného, 

stanovením většího počtu výluk z pojištění anebo výpovědí pojistné smlouvy. 

V historii se již situace přiblížila popsanému stavu. ČAK nepovažovala za vhodné 

přistoupit ke změně pojišťovny z praktických důvodů, neboť jediná Generali Pojišťovna a.s. 

nestaví nárok na náhradu újmy formou claims made, ale na principu, kdy k příčině pojistné události 

došlo. Vznesení nároku na náhradu újmy pak není omezeno na dobu trvání pojištění. Zvýšení 

pojistného nerezonovalo mezi advokáty kladně. ČAK přistoupila k zapracování výluky, ta se 

dotkla oblasti směnečného práva, jehož aplikace empiricky nepředstavuje pro advokáty problém 

a rozsah náhrad v této oblasti byl historicky jen malý. Advokáti se však mohou v této oblasti 

připojistit.73 

Advokát se může svobodně rozhodnout, zdali chce být účasten hromadného pojištění, nebo 

si sjednat pojištění odpovědnosti samostatně. Pokud zvolí variantu samostatného pojištění se, je 

povinen ČAK doložit, že má platně sjednáno pojištění. Lhůty pro informování ČAK jsou stejné 

jako v případě pojištění společností. 

                                                 

71  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Martin VYCHOPEŇ, Ladislav KRYM a Aleš PEJCHAL. Zákon o advokacii: 

komentář. V Praze: C.H. Beck. 2012. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-248-2. s. 182. 

72  TICHÝ, Luboš, Bohumil DVOŘÁK, Jiří HRÁDEK, Lucie JOSKOVÁ a Rita ŠIK-SIMON. Odpovědnost 

advokáta za škodu. V Praze: C.H. Beck. 2013. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7179-345-8. s 185. 

73  KRYM, L., K pojištění advokátů – výluka odpovědnosti za škodu způsobenou při aplikaci směnečného práva. In 

Bulletin advokacie 3/2010. s. 59–60. 
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Hromadného pojištění advokátů se neaplikuje na zahraniční advokáty zapsané do seznamu 

advokátů74 a na usazené evropské advokáty75, pro obě zmíněné kategorie advokátů platí povinnost 

sjednat si pojištění odpovědnosti individuálně. Na advokáta, jehož výkon advokacie je pozastaven, 

se hromadné pojištění nevztahuje, protože z pohledu ZA advokacii nevykonává. Rovněž se 

hromadné pojištění nevztahuje na advokáty vykonávající advokacii v zaměstnaneckém poměru 

k jinému advokátovi, případně ke společnosti, jejímž předmětem činnosti je výkon advokacie. 

Zaměstnaný advokát je odpovědný za újmu zaměstnavateli jen v rozsahu předpisů pracovního 

práva.76 

3.1.3. Pojistná smlouva 

V návaznosti na výše uvedené představuje pojistná smlouva, uzavřená mezi pojistitelem 

a pojistníkem, právní důvod vzniku pojištění odpovědnosti za újmu. Smlouva je uzavřena 

v případě projevu souhlasné vůle obou smluvních stran. Od okamžiku uzavření pojistné smlouvy 

je nutno odlišovat počátek pojištění, jedná se o okamžik, od nějž vznikají práva a povinnosti 

z pojištění. Pojistitel se zavazuje poskytnout pojistníkovi nebo třetí osobě pojistné plnění 

v případě, že nastane nahodilá událost krytá smlouvou a zároveň se pojistník zavazuje zaplatit 

pojistiteli pojistné v dojednaném rozsahu. V povinném pojištění advokátu se pojištění vztahuje na 

povinnost pojištěného nahradit újmu v souladu s příslušnými ust. ObčZ případně zvláštního 

zákona. Pojistnou událost představuje vznik povinnosti pojištěné osoby nahradit újmu, pokud je 

toto spojeno se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. 

Vztahy mezi účastníky pojištění reguluje ObčZ. Zvláštní předpis, v tomto případě ZA 

neobsahuje odchylná ustanovení, která by modifikovala obecná ustanovení o pojistné smlouvě, jež 

jsou obsažena v ObčZ. Příslušná ustanovení ZA pouze stanovují nároky na obsah a trvání pojistné 

smlouvy. 

Povinnost uzavřít pojistnou se váže jen na advokáty zapsané v seznamu advokátů, bez 

pozastaveného výkonu advokacie, nikoliv však na advokáty v pracovněprávním vztahu k jinému 

advokátovi nebo společnosti, jejímž předmětem činnosti je výkon advokacie. Pojistnou smlouvu 

rovněž musí uzavřít společnosti, jejímž předmětem je výkon advokacie, nehledě na jejich právní 

                                                 

74  Osoba zapsaná v seznamu advokátů v souladu s ust. § 5a ZA. 

75  Osoba zapsaná v seznamu advokátů v souladu s ust. § 5b ZA. 

76  Viz ust. § 257 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
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formu. Zákon připouští pouze formu veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti 

a společnosti s ručením omezeným. 

3.1.4. Obsah pojistné smlouvy 

Vzhledem k tomu, že ZA přikazuje advokátovi zaslat ČAK kopii smlouvy nebo doklad 

o ní, jímž prokazuje pojištění pro příslušný kalendářní rok, lze vyvozovat, že smlouva musí být 

uzavřena pouze v písemné formě.77 Rozsah povinných údajů obsažených v pojistné smlouvě je 

stanoven ObčZ. 

Níže je uveden obsah, zejména pak výluky, pojistné smlouvy hromadného pojištění 

advokátů (dále jen „HPA“) uzavřené mezi ČAK a společností Generali Pojišťovna a.s., protože 

právě jejím základě je pojištěna většina advokátů zapsaných v seznamu advokátů a svým 

způsobem tak představuje minimální meze v pojištění advokátů akceptované ČAK. Nejedná se 

o veškerá ustanovení pojistné smlouvy, pouze o přehled nejvýraznější bodů. 

HPA se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu dle ZA nebo ObčZ, eventuálně 

jiných předpisů občanského nebo obchodního práva, za předpokladu, že byla způsobena jiné osobě 

komisivně, omisivně nebo protiprávním stavem vyvolaným důsledkem činnosti advokáta, ke které 

je advokát oprávněn ZA. Toto zahrnuje i újmu způsobenou osobami v ust. § 26 ZA, nimiž se dal 

advokát v rámci oprávnění zastupovat, těmito osobami jsou především advokátní koncipient, 

zaměstnanec advokáta nebo zaměstnaný advokát.  

Odpovědnost advokáta za újmu je zde vystavěna na principu subjektivním, přináší definici 

nedbalosti. Právě v této odlišnosti je spatřována výhoda, která vhodně odpovídá tradici a činnosti 

výkonu advokacie. Při vzniku odpovědnosti za újmu může pojistitel lépe diferencovat povahu 

protiprávního jednání advokáta, toto se pak může odrážet na výplatě pojistného plnění. 

Odpovědnost objektivní poměřování nepřipouští.78 

Na tomto místě je vhodné zmínit i výluky, které HPA obsahuje. Za nejvýraznější výluku 

lze považovat vyloučení pojištění v případech, kdy je dáno úmyslné zavinění nebo zavinění ve 

formě hrubé nedbalosti. Úmyslné spáchání protiprávního jednání svou povahou rozhodně 

nepředstavuje výkon advokátní činnosti, proto jej není možné pojištěním krýt. HPA však přináší 

odlišnou definici hrubé nedbalosti, než která je v právním prostředí obvyklá. Za hrubou nedbalost 

                                                 

77  a contrario ust. § 2758 odst. 2 ObčZ. 

78 TICHÝ, Luboš, Bohumil DVOŘÁK, Jiří HRÁDEK, Lucie JOSKOVÁ a Rita ŠIK-SIMON. Odpovědnost 

advokáta za škodu. V Praze: C.H. Beck. 2013. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7179-345-8. s 186. 
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se považuje chování svědčící o zřejmé bezohlednosti advokáta k oprávněným a zákonem 

chráněným zájmům klienta.79 

Jak již bylo zmíněno výše, pojištění se nevztahuje na újmu vzniklou aplikací směnečného 

práva. Pojištění se rovněž nevztahuje na povinnost nahradit újmu vzniklou při aplikaci jiného než 

českého, slovenského, mezinárodního a práva Evropské unie. 

Pojištěný advokát má právo, aby za něj pojistitel hradil (i) újmu na zdraví vzniklou zvlášť 

závažným ublížením na zdraví, usmrcením; (ii) újmu na hmotné movité věci; (iii) čistě finanční 

újmu; (iv) nemajetkovou újmu vzniklou porušením ochrany osobních údajů. Pojištění se vztahuje 

i povinnost pojištěného k náhradě újmy v souvislosti s výkonem advokátní úschovy. Kryty jsou 

např. újmy vzniklé v souvislosti s pozdním bezhotovostním převodem peněz, jež jsou předmětem 

advokátní úschovy. 

3.1.5. Vliv stavovských předpisů 

Stavovské předpisy, jejichž podoba je upravena v ust. § 53 ZA, jsou obecně závazné normy 

pro advokáty a advokátní koncipienty a evropské advokáty. Předpis je vydáván na základě 

zmocnění, které je výslovně uvedeno v ZA u konkrétního ustanovení, jehož podobu má dotvářet 

a specifikovat. Rovněž mohou být vydávány na základě souhrnného zmocnění, jež je obsaženo 

v ust. § 53 odst. 1 ZA. Zde je také vymezen rozsah záležitostí, které mohou být stavovským 

předpisem dotčeny. Jelikož předpisy jsou vydávány ČAK, jež představuje profesní samosprávu 

s povinným členstvím, nemohou předpisy zakládat práva a povinnosti subjektům stojícím vně. 

Předpisy sloužící k řízení a regulaci vlastní činnosti ČAK, jakými jsou např. volební nebo jednací 

řády, se za stavovské nepovažují. 

Nutným předpokladem k účinnosti předpisu je jeho obecná známost adresátům. Publikace 

je zajišťována formou rozeslání Věstníku, a to nejen osobám příslušným k ČAK, ale i např. 

soudům či jiným orgánům. V určitých oblastech stavovské předpisy regulují práva osob, které 

zatím nejsou členy ČAK, avšak mají touhu se jimi stát. Předpisy z této oblasti dopadají na 

uchazeče o zápis do seznamu advokátních koncipientů nebo advokátů.80 

                                                 

79 TICHÝ, Luboš, Bohumil DVOŘÁK, Jiří HRÁDEK, Lucie JOSKOVÁ a Rita ŠIK-SIMON. Odpovědnost 

advokáta za škodu. V Praze: C.H. Beck. 2013. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7179-345-8. s. 187. 

80  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Martin VYCHOPEŇ, Ladislav KRYM a Aleš PEJCHAL. Zákon o advokacii: 

komentář. V Praze: C.H. Beck. 2012. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-248-2. s. 402. 
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Pro zajištění kontroly nad vydáváním předpisů je ministr spravedlnosti oprávněn požádat 

soud o přezkoumání stavovského předpisu v souladu s ust. § 50 odst. 2 ZA. 

V oblasti pojištění stavovské předpisy upravují minimální výši limitu pojistného plnění 

z pojištění advokátů, toto vyplývá ze zákonného zmocnění, jež je uvedeno v ust. § 24a odst. 2 ZA. 

Tímto předpisem je usnesení představenstva, mající jako výkonný orgán ČAK pravomoc 

rozhodnout. V současnosti platné usnesení předsednictva ČAK č. 4/2009 Věstníku ze dne 15. září 

2009, kterým se stanoví minimální limity pojistného plnění z pojištění advokátů, ve znění usnesení 

představenstva České advokátní komory č. 7/2010 Věstníku a usnesení představenstva České 

advokátní komory č. 3/2015, předepisuje ve svém článku 1 minimální limit pro samostatně 

vykonávající advokáty81 na částku 5 000 000 Kč. Navýšením minimálního limitu dostála ČAK 

obecným doporučením Rady evropských advokátních komor, jejímž je členem.82 

Článek 2 reguluje minimální limit pojistného plnění v případě, kdy se jedná o pojištění 

solidární odpovědnosti advokátů ve sdružení. V takovémto případě je minimální limit nastaven na 

částku 3 000 000 Kč, násobenou počtem ostatních účastníků, a to u každého účastníka sdružení. 

Právní úprava obsažená v článku 3 dopadá na advokáty, kteří jsou společníky ve veřejné 

obchodní společnosti nebo komplementáři v komanditní společnosti. Minimální limit pojistného 

plnění advokáta, jenž vykonává advokacii ve veřejné obchodní společnosti je 3 000 000 Kč, tato 

částka se násobí počtem společníků ve veřejné obchodní společnosti, a to u každého ze společníků 

společnosti. V případě advokáta jako komplementáře komanditní společnosti je minimálním 

limitem částka 3 000 000 Kč, která je dále násobena počtem komplementářů této společnosti, a to 

u každého jediného komplementáře.83 

3.2. Povinné pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb 

3.2.1. Odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb 

Při poskytování zdravotních služeb vždy existuje jistá, nenulová, míra rizika újmy na 

zdraví, kterou není možné eliminovat. Osobě, níž jsou poskytovány zdravotní služby, může být 

újma způsobena jako důsledek lidské chyby nebo v důsledku okolností, jež mají původ v povaze 

                                                 

81  Osoba spadající do mezí ust. § 24 odst. 1 ZA. 

82  CCBE – Conseil des barreaux européens (fr.) 

83  Usnesení předsednictva České advokátní komory č. 4/2009 Věstníku ze dne 15. září 2009, kterým se stanoví 

minimální limity pojistného plnění z pojištění advokátů, ve znění usnesení představenstva České advokátní 

komory č. 7/2010 Věstníku a usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2015 Věstníku. 
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přístroje nebo jiné věci, které bylo k poskytnutí zdravotních služeb použito. Odpovědnost 

poskytovatele zdravotních služeb v takovýchto případech upravuje ObčZ a pro tyto případy 

stanovuje objektivní odpovědnost bez možnosti liberace. Částky představující náhradu újmy, tak 

snadno mohou dosahovat milionů Kč, i v jednotlivých případech. Proto zákonodárce stanovil pro 

poskytovatele zdravotních služeb povinnost pojistit se.84 

3.2.2. Povinnost poskytovatele uzavřít pojistnou smlouvu 

Povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti 

s poskytováním zdravotních služeb dopadá na poskytovatele zdravotních služeb, dle zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách) (dále též „ZoZS“). Ustanovení § 45 odst. 2 písm. n) ukládá poskytovateli povinnost 

pojistit se v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jej mohla odpovědnost postihnout. 

Pojištění musí trvat po celou dobu poskytování zdravotních služeb. Poskytovatel je rovněž povinen 

zaslat kopii smlouvy příslušnému správnímu orgánu85, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení 

poskytování zdravotních služeb. Hlavním důvodem je ochrana všech osob, jež by mohly činností 

lékaře nebo zdravotnického personálu poškozeny, neboť je reálné riziko, že odpovědná osoba 

nebude moci poškozené v dostatečné míře odškodnit. 

Subjekty s oprávněním poskytovat zdravotní služby vykazují velkou míru různorodosti. 

Hlediskem poměřování může být velikost klientského portfolia, které je jiné u praktického lékaře, 

nemocnice v okresním městě anebo u fakultní nemocnice. Rozličnost může být dána i povahou 

poskytovaných služeb, riziko újmy na zdraví je jiné např. při výkonu operací a jiné u rehabilitace. 

Z důvodů výše zmíněné různorodosti zákonodárce nepřistoupil k uvedení přesné částky minimální 

výše limitu plnění. Poskytovatelé zdravotních služeb si jsou vědomi, obzvláště po nabytí účinnosti 

ObčZ a zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolestného a ztížení společenského 

uplatnění, že výše přiznaných náhrad mohou být citelným zásahem do finanční situace, z tohoto 

                                                 

84  Důvodová zpráva k zákonu č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), č. 372/2011 Dz. 

85  Působnost správních orgánů je definována v ust. § 15 odst. 1 ZoZS. Může jím být krajský úřad, pokud se jedná 

o poskytovatele zdravotních služeb v jeho správním obvodu, nebo Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo 

spravedlnosti nebo Ministerstvo Vnitra, pokud jde o poskytovatele nimi zřízeného. 
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důvodu dobrovolně volí vysoké limity pojistné ochrany. Není neobvyklé, že limity začínají na 

hranici 20 milionů Kč.86 

Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví poskytovatelem zdravotních služeb představuje 

jeden z nejrizikovější produktů, jenž pojišťovny nabízejí. Důsledkem je omezený počet pojistitelů, 

nabízející toto pojištění, nevytvářející dostatečný konkurenční tlak na snižování pojistného. 

Vysoké míře rizikovosti rovněž odpovídá vysoké roční pojistné, kdy v určitých případech 

dosahuje limitu pojistného plnění, i když roční úhrn vyplacených náhrad újmy je daleko menší. 

V případě, že by pojištění poskytovatelů nebylo ze zákona povinné, poskytovatelé by se po 

racionální úvaze nepojišťovali a ušetřené finanční prostředky by sloužily jako rezerva.87 

Úvahy de lege ferenda o nápravě současného stavu se mohou rozvíjet v několika směrech. 

Při snižujícím se počtu poskytovatelů, kteří jsou ochotni tento typ pojištění nabízet, by své 

uplatnění mohla najít státem zřízená pojišťovna, jež by výhradně nabízela pojištění poskytovatelů 

zdravotnických služeb. Opačným přístupem, který by pomohl zachovat stávající trh pojišťoven 

a hypoteticky zvýšit atraktivitu pojištění poskytovatelů, by mohlo být zakotvení spoluúčasti, jak 

je tomu běžné u dobrovolných smluvních pojištění. Racionálně nastavený limit spoluúčasti by 

motivoval poskytovatele k prevenci, bez níž jsou činnosti v oboru zdravotnictví nemyslitelné. 

S předvídaným růstem počtu nároků na náhradu újmy by limit spoluúčasti musel být nastaven ve 

výši, jež by pro poskytovatele nebyla likvidační, např. půl milionu Kč. Jiným postupem by mohlo 

být přenesení části odpovědnosti na lékaře, kdy by částky v nižších jednotkách milionů Kč byly 

hrazeny přímo z pojištění uzavíraných jednotlivými lékaři. 

3.2.3. Pojistná smlouva a její obsah 

Zákon o zdravotních službách, ani jiné zvláštní zákony neobsahují povinné náležitosti 

smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a poskytovatelem zdravotních služeb, jako pojistníkem, 

uplatní se proto normy obsažené v ObčZ. 

                                                 

86 Pojištění profesní odpovědnosti státních i soukromých zdravotnických zařízení, Opojištění.cz [online]. 16. 2. 2017 

[cit. 2018-06-16]. Dostupné z: http://www.opojisteni.cz/pojistne-produkty/pro-firmy/pojisteni-profesni-

odpovednosti-statniho-a-nestatniho-zdravotnickeho-zarizeni-nemocnic/. 

87  Pojišťovny odmítají regulaci pojistek pro nemocnice. Přestaneme je nabízet, varují, In: Ekonom [online]. 16. 3. 

2016 [cit. 2018-06-17]. Dostupné z: https://ekonom.ihned.cz/c1-65207830-pojistovny-odmitaji-regulaci-pojistek-

pro-nemocnice-prestaneme-je-nabizet-varuji. 



 

37 

 

 

 Obsah pojistné smlouvy je samozřejmě plně v dispozici smluvních stran, zásada 

autonomie vůle se zde plně aplikuje. Nicméně, zhodnocením a komparací zvláštních pojistných 

podmínek pojišťoven nabízející toto pojištění, je možné vyvodit určitý standardizovaný obsah 

pojistné smlouvy. Základní rozsah pojištění je předepsán ZoZS, kdy pojištěný má právo, aby za 

něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému újmu, za předpokladu, že 

povinnost k náhradě vznikla v souvislosti s výkonem odborné činnosti poskytovatele zdravotních 

služeb v rozsahu jeho oprávnění. 

Dále se pojištění může vztahovat k náhradě újmy mající původ z předepisování léků 

v rozsahu, jenž je povolen právním předpisem, z příležitostného poskytnutí odborné první péče, 

i když je nad rámec specializace lékaře. Pojištění může rovněž krýt používání lékařských přístrojů, 

pokud je jejich použití v aktuálním případě obvyklé nebo povinnost náhrady vyplývající z vady 

výrobku použitého při poskytování zdravotních služeb.88 

Obdobně jako seznam krytí je možno sestavit i výluky, jež modifikují vztah pojistitele 

s pojistníkem. Mezi výluky může patřit použití vědou obecně neuznávaných postupů, jakož 

i použití neregistrovaných léčiv nebo léčiv po uplynutí doby jejich použitelnosti. Do výluk dále 

může spadat použití zdravotnických prostředků, u nichž nebyla shoda jejich vlastností 

s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem nebo uplynula doba jejich použitelnosti. 

Pojišťovny dále do výluk mohou zahrnovat provádění klinického hodnocení léčiv či 

zdravotnických prostředku. Pojištění zpravidla nepokrývají ani újmy způsobené úmyslně, ať už 

svévolí nebo škodolibostí nebo újmy vzniklé v souvislosti s činností poskytovatele, kterou však 

vykonává bez příslušného povolení. 

Činnosti uvedené níže běžně spadají pod výlukové důvody povinného pojištění, avšak 

mohou být ošetřeny v rámci dobrovolného připojištění, těmito důvody může být újma způsobená 

zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby, výkonem plastické nebo kosmetické chirurgie 

pouze pro estetické důvody, činností krevní banky, lékařským nebo biologickým výzkumem. Dále 

                                                 

88  Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb ZPP-PO PZS 

1/15, 2015. In: Allianz pojišťovna, a.s. [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: 

https://www.allianz.cz/file/17599/ZPP_pojisteni_profesni_odpovednosti_poskytovatelu_zdravotnich_sluzeb_20

15.pdf. 
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újma způsobená při ověřování poznatků nebo postupů na živém člověku při použití postupů dosud 

nezavedených v lékařské praxi.89 

Taktéž i v oblasti pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotní péče se lze setkat 

s konceptem hromadného pojištění. Na rozdíl od hromadného pojištění advokátů toto pojištění 

není upraveno zákonem, zjevně ale vychází ze stejných praktických předpokladů, jakými jsou 

množství subjektů a jejich snadná přehlednost. Hromadné pojištění je sjednáváno Českou 

lékařskou komorou (dále jen „ČLK“), jako profesní samosprávou. Pojištění sjednané ČLK, jako 

pojistníkem a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, jako pojistitelem, je však 

aplikovatelné jen na praktické lékaře, ať fyzické osoby nebo právnické osoby, kdy jeden ze 

společníků je členem ČLK. 

Základní pojištění lze sjednat ve dvou nabízených rozsazích, první zahrnuje profesní 

odpovědnost a odpovědnost za výrobek, druhé je obohacené navíc o obecnou odpovědnost. 

Poskytovatel zdravotních služeb, praktický lékař, si může zvolit limit pojistného plnění 

odstupňovaný od 1 do 50 milionů Kč, daný limit se vztahuje na úhradu všech pojistných událostí 

vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku. Stejně jako limit je možno diferencovat limit 

spoluúčasti, a to od 1 do 20 tisíců Kč. 

Dohoda mezi pojistitelem a ČLK upravuje podmínky pro sjednání udržovacího pojištění, 

po skončení poskytování zdravotních služeb. Výše pojistného v udržovacím pojištění je nastavena 

na 80 % ročního pojistného, a to v době prvního a druhého roku, v třetím a dalším roce 

udržovacího pojištění výše odpovídá 50 % původního ročního pojistného. Udržovací pojištění není 

možno sjednat s ve větším rozsahu nebo s většími limity, než bylo pojištění původní.90 

                                                 

89  Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu P-510/14, 2014. 

In: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: 

www.koop.cz/dokumenty/spolupracujeme/zvlastni-pojistne-podminky-pro-pojisteni-odpovednosti-

poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-za-ujmu-p-510-14/ZPP_P-51014.pdf. 

90  Dohoda o podmínkách pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb – praktického lékaře pro členy 

České lékařské komory č. 4901200004, 2014. In: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group [online]. 

Praha [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: www.koop.cz/dokumenty/spolupracujeme/clk/clk-dohoda-4901200004-

praktici/%C4%8CLK_Dohoda_4901200004_praktici.pdf. 
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3.3. Povinné smluvní pojištění cestovních kanceláří 

Povinné smluvní pojištění záruky pro případ úpadku91 cestovních kanceláří (dále jen „CK“) 

je zakotveno v zákoně č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního 

ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (dále též „zák. č. 159/1999 

Sb.“), ve znění pozdějších předpisů.92 Zájem na jeho přijetí vycházel z nutnosti harmonizace 

evropských předpisů, která musela být nezbytně provedena před vstupem země do Evropské unie. 

Směrnice č. 90/314/EHS, o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (dále jen 

„Směrnice“), představovala zásadní dokument v oblasti cestovního ruchu, jenž sloužil k ochraně 

spotřebitele. Směrnice ve svém ustanovení čl. 7 stanovovala povinnost státům, aby zapracovaly 

do svého právního řádu dostatečné záruky a garance spotřebiteli pro případy, kdy se CK ocitne 

v platební neschopnosti.93 

Forma pojištění, s jasným dopředu stanoveným rámcem, byla zvolena s ohledem liberální 

fungování trhu a individuální odpovědnost podnikatelů za svou činnost. Zavedení povinného 

pojištění bylo rovněž řešením situace, kdy se původně koncesovaná živnost spočívající 

v provozování služeb CK, stala živností volnou. Provedená deregulace měla na následek zvýšený 

počet problémů spojených s repatriací zákazníků, kteří byli ponecháni v zahraničí nebo nevrácení 

prostředků uhrazených zákazníkem v případě neuskutečnění zájezdů. Častým případem bylo 

přenášení odpovědnosti CK na zákazníky prostřednictvím individuálního pojištění pro případ 

újmy, za níž odpovídá CK. 

V průběhu přípravy zák. č. 159/1999 Sb. byly diskutovány i jiné modely, které by 

zaručovaly garanci spotřebitelům. V zahraničních právních řádech se např. objevuje použití fondu 

nebo kauce. Tato myšlenka se však ukázala jako neprůchodná mezi CK, neboť by představovala 

prvek solidárnosti s ostatními podnikateli, v případě zavedení kauce by pravděpodobně nebyla 

                                                 

91  Úpadkem je faktický stav, nemusí být soudem konstatován. Zájmem státu je především rychlé řešení nastalé 

situace. Jeho definice je provedena v ust. v § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon). 

92  KARFÍKOVÁ, Marie, Vladimír PŘIKRYL, Roman VYBÍRAL a kol. Pojišťovací právo. 2. přepracované vydání. 

Praha: Leges, 2018. Teoretik. ISBN 978-80-7502-271-4. s. 413. 

93  Důvodová zpráva k návrhu zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 159/1999 Dz. 
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zaručena rychlost plnění, a to zejména s ohledem na specifickou formu plnění, kterým je repatriace 

zákazníků. 

Těžiště úpravy povinného pojištění je obsaženo v ust. § 6 až 8a zák. č. 159/1999 Sb. V ust. 

§ 6  zák. č. 159/1999 Sb. je CK stanovena povinnost sjednat si pojištění záruky pro případ svého 

úpadku, na základě něhož vzniká zákazníkovi CK právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu 

svého úpadku neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, 

pokud je tato doprava součástí zájezdu, dále také z důvodu nevrácení zákazníkem zaplacené 

zálohy nebo ceny zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd, v případě, že se zájezd 

neuskutečnil, nebo pokud zákazníkovi nevrátí rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou 

částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. Zákazník se 

nachází v postavení poškozeného, se svým právem na plnění se může obracet přímo na pojišťovnu. 

V této konstrukci je možné spatřovat jednu z odlišností vůči jiným povinně smluvním pojištěním. 

Ustanovení § 6 odst. 2 zák. č. 159/1999 Sb. stanovuje subsidiaritu použití ObčZ v otázkách 

povinného pojištění, kdy normy výslovně stanovené v zák. 159/1999 Sb. mají přednost před 

obecnou úpravou pojištění. Touto normou může být např. požadavek na písemnou formu smlouvy 

o pojištění záruky pro případ úpadku, nalézající se v ust. § 6 odst. 3 zák. č. 159/1999 Sb. 

Předepsaný rozsah pojištění v pojistné smlouvě je definován v ust. § 6 odst. 4 zák. 

č. 159/1999 Sb., kdy pojistná smlouva musí být sjednána, tak aby se pojištění vztahovalo na 

veškeré zájezdy prodané v době platnosti této smlouvy a na zaplacené poukazy na zájezd, ledaže 

CK uzavře novou smlouvu o pojištění. Prodejem zájezdu se rozumí okamžik uzavření smlouvy 

o zájezdu. Pojištění se musí vztahovat i na případy, kdy byl úpadek CK způsoben úmyslně. 

Pojištění nekryje všechny nároky vzniklé z porušení povinností CK, ale jen nároky vyplývající 

z úpadku.94 

V ust. § 6 odst. 5 zák. č. 159/1999 Sb. jsou uvedeny možnosti výpovědi pojistné smlouvy. 

Pojišťovna i CK mohou smlouvu vypovědět ke konci pojistného období způsobem, který je 

upraven v ust. § 2807 ObčZ. K zániku pojištění výpovědí dochází v případě, kdy je pojištění 

sjednáno s běžným pojistným, nikoliv pojistným jednorázovým, a výpověď pojistitele nebo 

pojistníka musí být doručena druhé straně nejméně šest týdnů před koncem pojistného období. 

Pokud je výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů před koncem pojistného období, 

                                                 

94  HÁSOVÁ, Jana. Ochrana proti úpadku v cestovním ruchu. Obchodní právo. Wolters Kluwer, 2017. (1/2017), 2-

14. ISSN 1210-8278. s. 3. 
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zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období. Pojistným obdobím nemusí být jen rok, 

pravidelně se vyskytují období pololetní nebo čtvrtletní. V takových případech může být pojištění 

vypovězeno vícekrát ročně. 

Osmidenní výpovědní doba pro pojišťovnu je dána v případě, kdy CK porušila svou 

povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika, jeli takové zvýšení s ohledem na rozsah činnosti CK 

významné. I v takovémto případě náleží pojišťovně pojistné až do konce pojistného období, 

v němž pojistné zaniklo, pokud bylo sjednáno jednorázové pojistné, tak náleží pojišťovně v plné 

výši. Právo pojišťovny na výpověď v případě neoznámení zvýšení pojistného rizika CK zanikne 

do dvou měsíců ode dne, kdy se o zvýšení dozvěděla. 

Zákonnou povinností pojišťovny je předání pojistky CK, jakož i dokladů, jež jsou určeny 

pro zákazníky. Doklady musí obsahovat informace o uzavřeném pojištění, jimiž jsou zejména 

označení pojišťovny, podmínky pojištění, způsob oznámení pojistné události. Povinností CK je 

předání dokladu zákazníkovi spolu s potvrzením o zájezdu nebo se stejnopisem smlouvy 

o zájezdu. 

Pojištění, jež je popsáno v ust. § 6 zák. č. 159/1999 Sb., lze sjednat jen u pojišťovny 

oprávněné provozovat pojišťovací činnost a provozovat pojištění záruky, dle zákona č. 277/2009 

Sb., o pojišťovnictví. Tento požadavek představuje speciální ustanovení oproti ustanovení 

obsaženém v ObčZ, který na existenci veřejnoprávního povolení pojistitele nebere ohled. Pojistné 

podmínky pro povinné pojištění záruky pro případ úpadku je pojišťovna povinna předložit České 

národní bance (dále jen „ČNB“), pokud si jejich kontrolu vyžádá. Při kontrole pojistných 

podmínek spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“). 

CK a pojišťovna jsou povinny pojištění sjednat v rozsahu ust. § 6 zák. č. 159/1999 Sb. tak, 

aby sjednaný limit pojistného plnění činil minimálně 30 % ročních plánovaných tržeb z prodeje 

zájezdů nebo v případě, že tyto tržby mají být nižší než tržby v předchozím roce, minimálně 30 % 

těchto tržeb v předchozím roce. Stanovení fixní částky, byť jakkoliv odstupňované, by bylo velmi 

problematické. Zároveň se vyjádření minimálního limitu jeví jako vhodné, neboť mnoha normách, 

jež přikazují povinnost pojistit se, toto chybí, čímž se snižuje ochranný efekt pojištění, protože 

povinné subjekty se záměrně pojišťují na nízké částky. Limit pojištění musí být udržován po celou 

dobu průběhu pojištění v takové výši, jež by v případě pojistné události umožňovala uspokojení 

veškerých nároků zákazníku v souladu s pravidly ust- § 6 zák. č. 159/1999 Sb. V takovém případě 

je pojišťovna povinna uspokojit nároky zákazníků až do výše sjednaného limitu pojistného plnění. 
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Ústavní soud však ve svém rozhodnutí95 dovodil, že pojišťovny jsou povinny plnit i nad 

sjednaný (horní) limit, a to s ohledem na eurokonformní výklad. Seznal, že princip ochrany 

spotřebitele vychází ze základů a hodnot Evropské unie a členské státy se zavázaly je ctít 

a uplatňovat svými orgány. V řízení, jež předcházelo vydání rozhodnutí Ústavního soudu, byla 

stěžovatelka povinna zaplatit plnění přesahující sjednanou v součtu pojišťovnou vyplacenou 

částku.96 Ústavní soud ve své rozhodovací praxi zmíněný názor nadále uplatňuje, jak je patrné 

např. z nálezu č. j. IV. ÚS 3092/16-2, kde konstatoval, že veškerá ujednání mezi CK a pojišťovnou, 

která omezují právo spotřebitele, jsou vůči němu neúčinná. Odepření plné náhrady z nároků 

oprávněně vznesených klienty CK představuje v konečném důsledku odepření ústavně zaručeného 

práva na spravedlivý proces.97 

Z důvodu přehlednosti a znalosti současného stavu je CK povinna vést každý kalendářní 

měsíc průkaznou evidenci o prodaných zájezdech včetně výše tržeb za jednotlivé zájezdy a tržeb 

za poukazy na zájezd. 

Nároky zákazníka, jež vyplývají z případů pokrytých povinným pojištěním, přecházejí 

v důsledku nesplnění smlouvy o zájezdu, na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu 

pojišťovna poskytla. 

Zákon č. 159/1999 Sb. připouští možnost sjednání spoluúčasti v pojistné smlouvě. 

Nicméně, spoluúčast nesmí být ujednána k tíži zákazníka. Aby ustanovení o spoluúčasti dostálo 

svému smyslu, i při platební neschopnosti CK, měla by částka odpovídající jeho výši být 

zabezpečena předem. Plnění v rozsahu nároků dle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 159/1999 Sb. poskytuje 

pojišťovna vždy. 

Informační povinnost CK a pojišťovny je upravena v ust. § 8a zák. č. 159/1999 Sb. CK je 

povinna před uzavřením pojistné smlouvy předložit pojišťovně údaje související se 

svým hospodařením, druhu a počtu zájezdů, jakož i další údaje s pojištěním zájezdů, které si 

pojišťovna vyžádá. Těmito údaji se myslí zejména počty klientů, obrat nebo průběh hotovosti. Na 

pokyn pojišťovny je CK povinna podat vysvětlení k výše zmíněným údajům. Za trvání pojištění 

musí CK, bez zbytečného odkladu, pojišťovně oznámit změnu pojistného rizika, především pokud 

                                                 

95  Viz nález Ústavního soud ze dne 16. 7. 2015 č. j. III. ÚS 1996/13-1. 

96 JANDOVÁ, Lucie. Dostane se pojištění cestovních kanceláří z patové situace?. Pojistný obzor. 2015. [online]. 

(4/2015), [cit. 2018-06-19]. ISSN 0032-2393. Dostupné z: https://www.pojistnyobzor.cz/images/archiv/2015-

4/2015-4.pdf. s. 7. 

97  Nález Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2017 č. j. IV. ÚS 3092/16-2. 
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jde o zvýšení tržeb nad úroveň, která byla pojišťovně sdělena při uzavření pojistné smlouvy. 

Zakotvení této povinnosti se může jevit jako nadbytečné, neboť ustanovení se stejným dopadem 

obsahuje § 2780 ObčZ, avšak zák. č. 159/1999 Sb. je nepochybně veřejnoprávní kogentní normou 

a v případě jeho porušení může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč, neboť se jedná 

o přestupek.98 

Ve vztahu k MMR je CK povinna překládat do deseti pracovních dnů ode dne uzavření 

smlouvy o pojištění stejnopis nebo úředně ověřenou kopii této smlouvy. Rovněž musí do 10 

pracovních dnů od právní moci rozhodnutí o udělení koncese nebo od vzniku práva provozovat 

živnost zaslat MMR platnou pojistku. Obdobná povinnost se CK dotýká při každé změně pojištění 

mající za následek změnu limitu pojistného plnění. Povinností MMR je pak zveřejnění takovéto 

pojistky bez zbytečného odkladu na svých internetových stránkách. Informační povinnosti 

založené zák. č. 159/1999 Sb. slouží jako další stupeň ochrany spotřebitele, jelikož nabízejí 

transparentní a jednoduchý přehled o výši pojištění subjektů, jež působí na relevantním trhu.99 Na 

úvaze spotřebitele pak zůstává, zdali je konkrétní CK důvěryhodná, skrze hodnocení adekvátnosti 

výše pojistné částky a plnění.100 

Informační povinnost stíhá i pojišťovny, jež jsou povinny informovat MMR do pěti 

pracovních dnů, pokud došlo ke změně pojištění s ohledem na zvýšení tržeb za zájezdy oproti 

plánovaným tržbám uváděným CK původně v čase sjednání pojistné smlouvy. MMR může vyzvat 

pojišťovnu, aby do pěti pracovních dní doložila kopii smlouvy o pojištění. V případě, kdy nastane 

pojistná událost je pojišťovna povinna informovat MMR do tří pracovních dnů o jejím vzniku 

a bez zbytečného odkladu o rozsahu poskytnutého pojistného plnění. Pojišťovna taktéž informuje 

MMR v případě, kdy CK odmítne návrh na změnu pojištění, takto činí do pěti pracovních dnů. 

Za situace, kdy dojde k zániku pojištění, jsou CK a pojišťovna povinny informovat MMR 

o této skutečnosti, a to do pěti pracovních dnů. 

                                                 

98  DOBIÁŠ, Petr. Srovnání pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře s právní úpravou povinných 

pojištění odpovědnosti. In: Acta Universitatis Carolinae Iuridica [online]. Praha: Univerzita Karlova. 2016. s. 89–

99 [cit. 2018-06-18]. ISSN 2336-6478. Dostupné z: https://www.prf.cuni.cz/dokumenty-download/1404055129/. 

s. 96. 

99  Ibidem. 

100  Důvodová zpráva k návrhu zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 159/1999 Dz. 
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Na CK dopadá i povinnost měsíčně doručovat pojišťovně informace o počtu cestujících, 

počtu prodaných zájezdů, souhrnné ceně, výši záloh za zájezdy, výši tržeb za zájezdy a za poukazy 

na zájezd. Tyto informace může rovněž požadovat i MMR. 

Alternativou pro splnění povinnosti sjednat si pojištění je sjednání si bankovní záruky, 

tento postup dovoluje ust. § 8b zák. č. 159/1999 Sb. 

3.3.1. Odlišnosti od jiných povinných smluvních pojištění 

Hlavní rozdíl je možný spatřit již v názvu institutu, kdy se jedná o pojištění záruky pro 

případný úpadek, a nikoliv jak je tomu u jiných pojištění odpovědnosti za újmu.101 Pojištění 

odpovědnosti za újmu si CK, samozřejmě, mohou sjednat samostatně pro případy způsobení újmy 

v rámci zájezdu, jedná se však o dobrovolné pojištění. 

Pojištění odpovědnosti za újmu, tak jak je upraveno v ust. § 2861 ObčZ předpokládá, že 

plnění poskytováno v penězích. V zákoně č. 159/1999 Sb. je však vyjádřena i povinnost plnění 

naturálního v definovaných případech, kterými jsou zajištění dopravy do České republiky, jakož 

i zajištění ubytování nebo stravy v souvislosti s návratem, pokud došlo k úpadku CK. Peněžité 

plnění se uplatňuje v případech, kdy CK není schopna vyplatit náhradu za neuskutečněné služby, 

za které již o klientů inkasovala platby. 

Další odlišnosti činící pojištění záruky jiným, je nepochybně kvalitně a dostatečně obsáhle 

zpracované zákonné zakotvení pojištění. Jistě nedosahuje rozsáhlosti úpravy pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla, jemuž je věnován celý samostatný zákon.102 Ale zároveň patří 

k úpravám, které se neomezují ve svém obsahu na pouhé konstatování, že provozovatel nebo 

poskytovatel určité činnosti je povinen uzavřít pojištění v souvislosti s výkonem činnosti a musí 

jej udržovat po celou dobu výkonu činnosti. Pojištění záruky pro případ úpadku ve svých ust. 

náležitě vymezuje rozsah pojistné události, způsoby plnění. Přesně stanovuje práva a povinnosti 

jednotlivých subjektů pojištění, stejně jako dozorových orgánů. Odlišností, díky níž patří úprava 

k výrazně prospotřebitelským, je informační povinnost ve vztahu k veřejnosti, ať už na straně CK, 

pojišťoven, ale i MMR, které je povinováno vést seznam pojištěných CK dostupný na internetu. 

                                                 

101  V právním řádu existují další povinná pojištění nevystavěná na principu odpovědnosti za újmu, zmínka o nich je 

uvedena v bodě 1.2.2. této práce. 

102  Viz zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). 
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Rozdílnost lze také seznat už ve výchozí premise, jež běžně vychází z potřeby chránit 

subjekty nějakým způsobem zainteresované na nebezpečné nebo rizikové činnosti. Poskytování 

služeb cestovního ruchu jistě není činností rizikovou, avšak následky pro poškozené existují a jsou 

při nejmenším nepříjemné. 

3.3.2. Pojistná smlouva a její obsah 

Pro pojistnou smlouvu platí obecná ustanovení ObčZ o pojistné smlouvě. Definice 

pojistného nebezpečí je uvedena nejméně v rozsahu ust. § 6 odst. 1 zák. č. 159/1999 Sb.  

Pro případ, kdy zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí do 

České republiky, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do České 

republiky, včetně nezbytného ubytování a stravování od doby odjezdu i v případě, že se pojišťovně 

nepodaří do 12 hodin po oznámení škodní události ověřit u odpovědného zástupce CK, že došlo 

k neposkytnutí dopravy do České republiky v souvislosti s úpadkem. Oproti znění Směrnice103 je 

v zákoně č. 159/1999 Sb. garantována doprava pouze na území České republiky, nikoliv do místa 

původního odjezdu, bydliště či jiného zákazníkem zvoleného místa. Zúžení bylo provedeno 

s vědomím, že Česká republika nepředstavuje rozhlehlý stát, kde by vnitrostátní cestování bylo 

problémem.104 

Pokud při pozdějším šetření vyjde najevo, že pojistná událost nenastala, je CK povinna 

uhradit pojišťovně to, co za ni pojišťovna plnila. V případě, kdy si zákazník zajistí dopravu 

a nezbytné stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna plnění pouze do výše, jakou by 

sama musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. 

K dosažení nejvyšší možné ochrany zákazníků není pojišťovna oprávněna odmítnout nebo 

snížit pojistné plnění, v případě, kdy se po pojistné události dozví, že CK poskytla nepravdivé 

nebo neúplné podklady, které byly pro uzavření pojištění podstatné. Pravděpodobně se bude jednat 

o momenty, kdy CK měnila výkazy ohledně objemu prodaných zájezdů, aby se domohla lepších 

pojistných podmínek nebo výše pojistného. Pro takové případy je pojišťovna oprávněna domáhat 

                                                 

103  Srov. ust. čl. 7 směrnice č. 90/314/EHS. 

104  Důvodová zpráva k návrhu zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 159/1999 Dz. 
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se náhrady újmy na CK. Tímto samozřejmě není dotčena odpovědnost za trestný čin pojistného 

podvodu.105 

Ujednání odchylující od ustanovení zákona č. 159/1999 Sb. jež se vyskytují v pojistné 

smlouvě jsou zdánlivá a nepřihlíží se k nim. 

3.3.3. Změny v pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře 

Je nutno poznamenat, že od 1. 7. 2018 vstupuje v účinnost novela zák. č. 159/1999 Sb. 

provedená zák. č. 111/2018 Sb. Hlavním cílem změn je reflexe vývoje v evropském právu, 

konkrétně provedení přijaté směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/3202, o souborných 

službách a spojených cestovních službách.106 Níže jsou uvedeny zejména změny s relevantním 

dopadem na pojištění CK. 

Zákon č. 159/1999 Sb. nově definuje pojem repatriace, kdy je tímto termínem myšlena 

doprava až na místo odjezdu nebo jiné místo, na kterém se CK se zákazníkem dohodla ve smlouvě 

o zájezdu.107 Doprava pouze na hranice České republiky již nebude možná. Tímto je zák. 

č. 159/1999 Sb. uveden v soulad s požadavkem evropského práva, jak jej definuje Směrnice. 

Pojištění jsou nově povinny sjednat též cestovní kanceláře zprostředkující spojené cestovní 

služby.108 Za spojené cestovní služby je možno považovány služby, které jsou kombinací alespoň 

dvou cestovních služeb prodaných obchodníkem, jež se vztahují k téže cestě a nejsou zájezdem. 

Spojené cestovní služby jsou poskytnuty na základě samostatné smlouvy uzavřené s jejich 

poskytovatelem.109 

Nově bude moci pojišťovna poskytnout zákazníkovi pojistné plnění formou úhrady služeb, 

na jejímž základě zákazník pokračuje ve svém zájezdu, po oznámení úpadku. 

                                                 

105  Srov. ust. § 210 odst. (1) zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

106  Srov. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných 

cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS. 

107 Viz znění ust. § 4 odst. 2 zák. č. 159/1999 Sb., ve znění novely provedené zák. č. 111/2018 Sb. 

108  Viz znění ust. § 1c odst. 1 zák. č. 159/1999 Sb., ve znění novely provedené zák. č. 111/2018 Sb. 

109  Přesnější výklad, které služby jsou spojené cestovní služby a které už nikoliv, bude pravděpodobně na budoucí 

judikatuře. Typicky je možné za spojené služby považovat zapůjčení automobilu v cílové destinaci zájezdu, 

sjednání průvodcovských služeb či služeb zahrnující wellness. Spojené cestovní služby však nesmí představovat 

významnou část ceny zájezdu. Ani nesmí být inzerovány jako podstatná část zájezdu. 
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Pravděpodobně největší změnu představuje zavedení garančního fondu, který bude plněn 

příspěvky CK a z nějž budou zákazníkům vráceny veškeré platby, které CK od nich obdržela 

a nebyla schopna je, v důsledku úpadku, vyplatit zpět. Garanční fond je v pořadí až druhý prvek, 

z něhož je čerpáno v případě úpadku CK, prvním zůstává pojišťovna. Výkon činností garančního 

fondu bude zajišťovat Státní fond rozvoje bydlení.110 

Prostředky z garančního fondu budou vyplaceny v případě, kdy pojišťovna zjistí, že částka 

určená na úhrady převyšuje sjednaný limit pojistného plnění.111 Výše příspěvku do garančního 

fondu je stanovena na 0,1 % z ročních plánovaných tržeb CK.112 Nároky zákazníků jsou kryty bez 

ohledu na jejich bydliště, místo, kde byl zájezd prodán nebo místo odjezdu. Pro CK se informační 

povinnosti rozšiřují o skutečnosti vyplývající z povinnosti plnit garanční fond. 

4. Aktuální trendy v povinném pojištění 

4.1. Rostoucí počet povinných pojištění 

V českém právním řádu je jasně patrná tendence růstu počtu povinně smluvních pojištění. 

Už při zkoumaném období posledních deseti let je možno odhalit téměř jednu desítku nových 

právních předpisů, které v sobě nesou ustanovení o povinnosti uzavřít pojistnou smlouvu. Některé 

z nich113 byly přijaty v návaznosti na požadavky evropského práva, přijetí jiných bylo iniciováno 

převážně vnitrostátně.114 V jediném případě byla povinnost ustanovena přímo vykonatelným 

                                                 

110  Státní fond rozvoje bydlení je upraven zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně 

zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o 

Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

111  Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých 

podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony, č. Dz 111/2018. 

112 ZAHRÁNKOVÁ, Jana, Co přináší novela zákona o cestovním ruchu?. Epravo.cz[online]. 22. 2. 2018 [cit. 2018-

06-19]. Dostupné z: www.epravo.cz/top/clanky/co-prinasi-novela-zakona-o-cestovnim-ruchu-107133.html. 

113  Viz zák. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně dalších zákonů nebo zák. č. 

206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon 

o pyrotechnice). 

114  Viz zák. č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. 
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nařízením.115 Povinnost zavést povinné pojištění byla zapříčiněna vznikem nového institutu, jenž 

souvisel s rekodifikací procesního práva.116 

Tyto pojištění spadají do skupiny pojištění odpovědnosti za újmu, jejímž hlavním posláním 

je ochrana poškozeného, často se jedná o spotřebitele. Ochranu však přináší i škůdcům, a zvláště 

pak jejich ekonomickým zájmům, které by mohly být ohroženy v rámci podaných žalob na 

náhradu újmy. 

Zavedením povinného pojištění dochází k nepopiratelnému zlepšení postavení 

poškozeného, který může být odškodněn i v případě, kdy škůdce nebude schopen vyplatit náhradu 

újmy z vlastních zdrojů. Zájemce (ve smyslu potenciálního poškozeného) se při výběru 

kontrahenta v určité oblasti regulované povinným pojištěním nepotřebuje ohlížet nebo pátrat, zdali 

je poskytovatel služby nebo výkonu pojištěn, ale i zde existuje limitace tvořená horní mezí 

sjednaného pojistného plnění. Mohlo by se zdát, že při určitém vytvořeném a garantovaném stavu 

bezpečí se klient může soustředit na jiné parametry poptávané služby, než je krytí dostatečné 

pojištěním. Avšak klient by neměl zapomínat, že nastavení a podmínky povinného pojištění, kde 

se minimální výše limitu plnění odvíjí rozhodnutí povinného subjektu, jsou rovněž odrazem 

kvality poskytovatele služby nebo výkonu. 

Jednoznačně nejvíce profitujícím subjektem na pojišťovacím trhu s povinným pojištěním 

jsou pojišťovny, které díky zvyšujícímu se počtu pojištěných činností mohou rozšiřovat své 

produktové portfolio. Při vhodném nastavení výše pojistného k rizikům mohou nově zavedené 

povinné pojištění generovat zisk.117 V určitých případech povinného pojištění je však možné 

pozorovat nezájem nebo alespoň snížený zájem o poskytování určitých druhů povinného pojištění, 

hlavně z důvodu jeho rizikovosti, příkladem může být pojištění poskytovatele zdravotních služeb, 

které je nákladné kvůli omezenější konkurenci, výši náhrad za způsobenou újmu, jakož i četnosti 

potenciálních pojistných událostí.118 

                                                 

115  Viz. nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 810/2009, o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex). 

116  Srov. institut likvidačního správce, jenž je upraven v zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 

117  VYBÍRAL, Roman. Aktuální tendence v sektoru pojišťovnictví. In Acta Universitatis Carolinae Iuridica [online] 

Praha: Univerzita Karlova. 2018 [cit. 2018-06-20]. ISSN 2336-6478. Dostupné z: 

https://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404057758.pdf. s. 40. 
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Pro povinně pojištěné osoby nemusí být přínos jednoznačný, zde záleží zejména na 

nákladech spojených s pojištěním, rozsahu a četnosti pojistných událostí a s nimi spojenou 

náhradou újmy. V situaci, kdy by pojištění nebylo povinné, zvažovaly by subjekty jeho 

ekonomickou výhodnost porovnáváním zaplaceného pojistného a vyplacenými náhradami. Při 

povinném pojištění je toto možno aplikovat jen v případech, kdy není horní limit pojistného plnění 

stanoven a záleží na subjektech pojistného trhu, jak si jej sjednají. Ani v rámci jednotlivých druhů 

povinně pojištěných činností není možné určit výhodnost toho kterého přístupu119, neboť existuje 

mnoho faktorů, jež je ovlivňují, ty můžou být představovány podílem na relevantním trhu, četností 

výkonu předmětné činnosti, ale i popularitou subjektu. 

4.2. Povinné pojištění odpovědnosti robotů 

V průběhu roku 2016 byl na půdě Evropského parlamentu předložen návrh zprávy na 

zavedení povinného pojištění odpovědnosti robotů120 (dále jen „Návrh“), jenž by reagovalo na 

rychlý nárůst autonomně řízených systému a umělé inteligence. Návrh hovoří o průměrném růstu 

prodeje zmíněných systémů o 17 % mezi roky 2010 a 2014, zatímco od roku 2014 rostou prodeje 

už o 29 %.121 Autor122 návrhu uvádí, že nastolení jednotných norem v rámci členských států, by 

vedlo k pravidlům čitelným pro zástupce tohoto průmyslového odvětví. Sjednocený postup by byl 

impulzem pro podnikání, neboť by představoval předvídatelné a dostatečně zřejmé podmínky pro 

rozvoj tohoto sektoru. Z „měkkých“ cílů předmětné legislativy je možno jmenovat získání role 

v nastolování etických standardů a principů v příslušných sektorech vývoje a programování.123 

Rozdělení odpovědnosti za újmu v tomto sektoru představuje poměrně složitý problém, 

jehož překonání by vedlo k dynamičtějšímu rozvoji těchto technologií. Úvahy o zavedení pojištění 

provází komparace s povinným pojištěním vozidel. Nová povinnost by však cílila na spíše na 
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výrobce autonomních systémů, než aby zkoumala lidské jednání a pochybení v rámci využívání 

těchto systémů. 

Úvodní povinností, jež by dopadala na producenty ještě před zavedením celoplošného 

pojištění odpovědnosti robotů, by bylo vytvoření fondu. Finanční prostředky odváděné do fondu 

by sloužily k pokrytí nároků vzniklých v situacích, kdy výrobce dotčeného systému není pojištěn. 

Ani v návrhu není ujasněno, zdali by byl vytvořen jeden fond společný všem výrobcům všech 

autonomních zařízení, nebo by bylo vhodnější rozdělení do separátních fondů kategorizovaných 

dle účelu použití robota. V souvislosti s plněním fondu jsou zvažovány dvě alternativy, první 

zastává názor jednorázového příspěvku placeného v okamžiku umístění zařízení na trh, druhá pak 

placení periodické po celou dobu životnosti.124 

Jedním z hlavních problémů, které Návrh identifikuje, je možná nedostatečnost 

v současném chápání odpovědnosti za újmy autonomních zařízení, neboť ty se v průběhu 

technického vývoje vyvinuly z relativně jasně definovaného pracovního nástroje výrobce, 

vlastníka nebo uživatele, do současné podoby komplexních entit. S touto evolucí dokonce Návrh 

přednáší možnost, že by robotické systémy získaly jistou omezenou míru odpovědnosti za újmy 

v případě jejich poruchy. 

Praktickým požadavkem pro vytvoření efektivního fungovaní povinného pojištění, jenž 

Návrh uvádí, je vznik centrálního registru autonomních zařízení, kdy by každé jednotlivé zařízení 

bylo reprezentováno identifikačním číslem. Veřejnost by tak mohla být snadno informována 

o typu zařízení, jeho příslušnosti k fondu nebo o limitech jeho odpovědnosti za újmy, jakož 

i o dalších datech vážících se k zařízení. 

K zamýšlenému účelu povinného pojištění odpovědnosti je nutné naplnit určité výchozí 

podmínky, které jsou více či méně podobné napříč trhem různých povinných pojištění. Ke správně 

nastavenému systému je potřeba dostatečného množství dat o nárocích, jež byly a jsou 

uplatňovány. Jejich neexistence znemožňuje kalkulaci pojistného, a především nastavení 

pojistných podmínek. Prvně zmíněný bod je v úzkém vztahu k dalšímu současnému nedostatku. 

Už v dnešní době není dána jednota nebo alespoň podobnost rizik vážících se k těmto systémům, 
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neboť povaha jejich činnosti není omezena na dílčí výkony např. na provoz na komunikacích. Bez 

totožnosti rizikových události, vstupujících do „života“, není zavedení jednotného pojištění 

proveditelné. 

Další aspekty potřebné k zavedení pojištění jsou spojeny se subjekty pojistného trhu. 

Pojistné produkty pojišťoven a v další úrovni jejich zajišťoven, stejně jako jejich konkurence, stále 

podléhají vývoji, který z povahy věci jen marně stíhá tempo technického rozvoje. V případě, kdy 

pojištění bude zavedeno a výrobci si jej nebudou moci zakoupit, bude výsledkem ustrnutí inovací 

v oblasti robotiky na území členských států Evropské unie.125 
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Závěr 

Stanoveným cílem diplomové práce bylo vymezení jednotlivých povinně smluvních 

pojištění, následný popis a provedení zhodnocení právní úpravy dopadající na pojištění 

odpovědnosti za újmu způsobenou advokátem při výkonu advokacie, odpovědnosti za újmu 

způsobenou poskytovatelem zdravotních služeb a pojištění záruky pro případ úpadku cestovní 

kanceláře. 

V první kapitole diplomové práce byl představen pojem povinného smluvního pojištění, 

uveden byl historický vývoj a prvopočátky tohoto institutu v předešlých dějinných epochách. 

V minulosti iniciativa osob usilujících o zavedení povinného pojištění vycházela ze zkušeností, že 

následky některých jevů nelze efektivně překonávat bez cizí pomoci, jak tomu bylo např. 

u rozsáhlých požárů. Současný koncept povinného pojištění však spíše vychází z předpokladu, že 

původcem ohrožení chráněných zájmů je konkrétní osoba, se kterou poškozený vstupuje do 

právního vztahu. V souladu s cílem práce bylo poukázáno na rozdíly mezi jednotlivými formami 

pojištění, jež jsou dnes zakotveny v právním řádu, spolu s vyzdvižením jejich výhod a uvedením 

nedostatků. Pro vytvoření širšího obrazu byl proveden dílčí vhled do zahraničního zpracování 

povinného smluvního pojištění. 

Jedna z podstat práce spočívala v popisu a zhodnocení obecné úpravy povinného pojištění, 

která byla po rekodifikaci soukromého práva přenesena ze speciálního zákona do občanského 

zákoníku, byť to znamenalo odklon letité tradice. Pro správné a úplné vymezení povinného 

pojištění bylo vhodné a nezbytné vymezit právní úpravu samotné pojistné smlouvy. Byly zmíněny 

základní konstrukční prvky obecné pojistné smlouvy se zaměřením zejména na její účastníky, 

formu, předmět či náležitosti. Klíčovou součástí práce byl rozbor ustanovení a problematiky 

úpravy povinného smluvního pojištění v základním kodexu civilního práva. V určitých bodech 

byla provedena komparace s minulou právní úpravou. Nová úprava povinného pojištění, jež byla 

přejata do občanského zákoníku, však nedoznala hlubokých změn, které by výrazně bránily použití 

původní judikatury. Nové možnosti, jež byly včleněny do zákona, představovaly změnu, která 

může sloužit ku prospěchu účastníků pojistného trhu. 

Po provedeném seznámení se obecnou úpravou byly vybrány pouze tři z povinných 

smluvních pojištění, neboť představení všech pojištění by dalece přesahovalo rozsah práce. 

Pojištění odpovědnosti advokátů představuje oblast, kde Česká advokátní komora může svými 

předpisy nepřímo ovlivňovat tento segment pojistného trhu, prostřednictvím stanovení 

minimálních limitů pro pojistné plnění. Zdůrazněna byla rámcová smlouva umožňující naplnění 
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institutu hromadného pojištění advokátů. Právě velký počet advokátů využívající pojištění 

sjednané Českou advokátní komorou dovolil výhodnější podmínky pojištění, než by tomu bylo 

v případě individuálního postupu. Právní úprava pojištění advokátů je kvalitně zpracovaná 

a v současnosti její aplikace nevykazuje problémy. 

V mírném kontrastu s předešlým typem však působí právní úprava pojištění poskytovatelů 

zdravotních služeb, která by si zasloužila komplexní zpracování. Zvláště pak je to patrné po změně 

přístupu v přiznávání náhrad za nemajetkové újmy, jež byla provedena rekodifikací soukromého 

práva. Pojištění poskytovatelů zdravotních služeb působí obtíže jak pojistníkům, tak i pojistitelům. 

Pro pojišťovny představuje vysoce rizikový segment spojený s nízkou mírou předvídatelnosti. Na 

straně poskytovatelů má toto za následek nesnadné hledání pojišťovacího partnera. Mimo oblast 

soukromých poskytovatelů je výběr navíc ztížen o nutné soutěžení zakázek na pojištění. Ke 

zlepšení situace na tomto trhu by mohl přispět vznik jedné centrální pojišťovny nebo dokonce 

přesun tohoto pojištění do kategorie zákonného pojištění. Jemnější přístupem, který by mohl 

pomoci trhu, by bylo povolení sdružovat se do pojišťovacích poolů. V kapitole byla rovněž 

zmíněna rámcová smlouva, kterou pro své členy, kteří jsou praktičtí lékaři, vyjednala Česká 

lékařská komora. Byť v tomto pojištění povinnost uzavřít hromadnou smlouvu není, představuje 

toto vhodné využití vyjednávacího potenciálu, jímž Česká lékařská komora disponuje. 

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře bylo vybráno do textu práce 

z důvodu své odlišnosti od jiných typů pojištění. Jeho zavedení do českého právního řádu 

představovalo splnění závazků vůči předpisům evropského práva. Především pak reagovalo na 

množství úpadků cestovních kanceláří, kterými byly postiženy tisíce jejich klientů. Propracovaná 

zákonná úprava se jeví jako vhodně nastavená, když poskytuje zákazníkům dostatečnou jistotu. 

Jako největší benefit lze spatřovat širokou informační povinnost směrem k zákazníkům, ale 

i dohledovému orgánu. Dílčí problémy s náhradami požadovanými nad sjednaný pojistný limit 

byly překonány judikaturou Ústavního soudu, který vhodně vyložil situaci za použití principů 

evropského práva, jimiž je mimo jiné ochrana spotřebitele.  

Žádné z právních odvětví není strnulé a svým způsobem reflektuje vývoj ve společnosti, 

nejinak je tomu i v množině povinných smluvních pojištění. Jedním z trendů je nepochybně 

rostoucí počet povinných pojištění, resp. počet subjektů, které pro výkon své činnosti musí mít 

sjednané pojištění. Příčiny vzestupu je možno vysledovat nejen v evropské legislativě, která 

tradičně dbá na ochranu spotřebitele nebo slabší smluvní strany, ale i se změnami, které mají původ 

ve vnitrostátním právu. Zvyšování ochrany spotřebitele, stejně jako zvyšující se počet pojištěním 

chráněných činností může ovšem za jistých okolností působit i kontraproduktivně. Při setrvalém 
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tempu nárůstu povinných pojištění může v následující letech nebo dekádách nastat stav, při kterém 

dojde k výraznému oslabení přirozené opatrnosti, prevence nebo zdravé míry „podezíravosti“ 

u zákazníků, klientů či spotřebitelů, neboť mohou dojít představě, že jsou vždy a dokonale 

chráněni. 

S malou mírou nadsázky lze konstatovat, že nová doba přináší nové pojištění nebo alespoň 

výzvy k jeho zavedení. Ohrožení vznikem újmy, kdy by škůdcem byl autonomní systéme nebo 

umělá inteligence, je v dnešní době stále ještě málo pravděpodobné, ale zrychlující se vývoj 

a nasazení těchto zařízení si reakci na ně nepochybně vynutí. Reakce, jež by byla provedena 

zavedením druhu nového povinného pojištění, by však vždy měla přicházet až po shromáždění 

dostatečného množství dat, které se vážou ke vzniklým újmám nebo vzneseným nárokům. 

V opačném případě by nastavování parametrů pojištění bylo jen hádáním, jehož výsledky by 

zmíněné odvětví zbytečně dusily, anebo by v opačném případě neposkytovaly adekvátní míru 

ochrany. 
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Povinné smluvní pojištění 

Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je právní úprava povinného smluvního pojištění v českém 

právním řádu se zaměřením na jeho obecnou úpravu v civilním právu. Dále je zahnuta je zvláštní 

úprava povinného pojištění odpovědnosti za újmu advokátů, poskytovatelů zdravotních služeb 

a úprava pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. K naplnění cílů této práce je 

využito metod deskripce, analýzy a v menší míře komparace. 

První kapitola je věnována samotnému pojmu povinného smluvního pojištění. Obsahuje 

historický exkurz. Největší část kapitoly popisuje druhy povinných pojištění a jejich odlišnost od 

pojištění dobrovolného a zákonného. Závěr této části představuje náhled do právní úpravy 

povinného smluvního pojištění ve vybraných státech. 

Druhá kapitola je zaměřena popis a analýzu platné právní úpravy povinného pojištění. 

V úvodu kapitoly je proveden popis obecné úpravy pojistné smlouvy, její náležitosti, předmět, 

forma. Největší část kapitoly je věnována rozboru ustanovení, které představují obecný základ pro 

povinné smluvní pojištění. Představeny jsou dílčí změny, provedené rekodifikací soukromého 

práva. 

Třetí kapitola pojednává vybraných druzích povinného smluvního pojištění, představena je 

úprava pojištění odpovědnosti za újmu advokátů. Úvodní část kapitoly je věnována samotné 

odpovědnosti za újmu advokátů a jejím limitům, následně je proveden rozbor zákonné úpravy, 

včetně vlivu profesní organizace, kterým nastavuje minimální limity pojištění. V rámci této 

kapitoly je věnován prostor hromadnému pojištění advokátů. Představeno je rovněž povinné 

pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytovatelem zdravotních služeb, jeho zákonná 

úprava a současné výzvy, kterým čelí. Do práce je včleněna pasáž zaměřená na hromadné pojištění 

sjednané profesní komorou lékařů. Závěr kapitoly tvoři rozbor povinného pojištění záruky pro 

případ úpadku cestovní kanceláře, popsány jsou zákonné ustanovení spolu s novinkami, které 

vychází z evropského práva. 

Závěrečná kapitola vybírá některé z trendů, které je možno pozorovat v problematice 

povinného smluvního pojištění. Zmíněn je dynamický nárůst počtu povinných pojištění. Zbylá 

část kapitoly je věnována popisu ambiciózního záměru na zavedení povinného pojištění robotů, 

autonomních systémů nebo zařízení s umělou inteligencí. V kapitole je rovněž uvedeno hodnocení 

tohoto záměru. 
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Compulsory Contractual Insurance 

Abstract 

The subject of this diploma thesis is legal regulation of compulsory contractual insurance 

in the Czech legislation with a focus on its general regulation in civil law. The special regulation 

of compulsory liability insurance for lawyers, health service providers and the insurance of a 

guarantee in case of bankruptcy of the travel agency is also called for. The methods of description, 

analysis and, to a lesser extent, comparisons are used to fulfil the objectives of this work. 

The first chapter deals with the concept of compulsory contractual insurance. It includes a 

historical excursion. The largest part of the chapter describes the types of compulsory insurance 

and their distinction from voluntary and statutory insurance. The conclusion of this section is a 

preview of the legislation on compulsory contractual insurance in selected countries. 

The second chapter focuses on the description and analysis of the current legislation on 

compulsory insurance. At the beginning of the chapter, a description of the general regulation of 

the insurance contract, its subjects and form are made. The largest part of the chapter is devoted 

to the analysis of provisions that represent the general basis for compulsory contractual insurance. 

Introduced are partial changes made by the recodification of private law. 

The third chapter deals with selected types of compulsory contractual insurance, the law 

on liability insurance for lawyers is introduced. The introductory part of the chapter deals with the 

liability of lawyers for damage and its limits, and then with the analysis of the legal regulation, 

including the influence of the professional organization setting minimum insurance limits. Part of 

the chapter is devoted to the area of collective insurance of lawyers. It also introduces compulsory 

liability insurance for damage caused by the health service provider, its legal regulation and the 

current challenges it faces. The diploma thesis includes a passage focusing on collective insurance 

arranged by the Czech Medical Chamber. The conclusion of the chapter is an analysis of the 

compulsory insurance against the bankruptcy of the travel agency, the legal provisions are 

described, together with the recent changes that are based on European law. 

The final chapter selects some of the trends that can be observed in the issue of compulsory 

contractual insurance. There is a dynamic increase in the number of compulsory insurance. The 

rest of the chapter is dedicated to describing an ambitious plan to introduce compulsory insurance 

for robots, autonomous systems or artificial intelligence devices. The chapter also provides an 

assessment of this intention. 



 

63 

 

 

Keywords: 

Compulsory contractual insurance; Liability for Damage; Bankruptcy of a Travel Agency; 

Provider of Health services; Lawyer's liability 


