
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. 


