
Cílem této práce je objasnit problematiku vzniku práva na výplatu pojistného plnění 

v rozsahu pojištění osob. Práce je tematicky rozčleněna do šesti kapitol. 

Pro uvedení do problematiky v první kapitole předestírám historické kořeny pojištění 

ve světě i na území Čech a Moravy. v druhé kapitole se věnuji současné právní úpravě 

pojištění osob, přičemž zde kladu důraz na problematiku dvojího právního režimu pojistné 

smlouvy. 

Jádrem mé diplomové práce jsou kapitoly třetí, čtvrtá a pátá, ve kterých podrobně 

rozebírám podmínky, předpoklady a faktory, které ovlivňují vznik práva na výplatu 

pojistného plnění. 

Ve třetí kapitole se věnuji základním podmínkám vzniku práva na výplatu pojistného 

plnění, jako je existence pojistné smlouvy, vznik pojistné události a absence výluk. ve čtvrté 

kapitole dále zmiňuji ty faktory, které ovlivňují vznik práva na pojistné plnění vůbec a jsou 

společné všem druhům pojištění, jako je např. počátek pojištění, počátek pojistné ochrany, 

zaplacení pojistného, výluky, uplatnění práva na pojistné plnění oprávněnou osobou, důvody 

odmítnutí pojistitele plnit a běh času. Vedle těchto faktorů se v páté kapitole zabývám 

i takovými faktory, které jsou typické pouze pro jednotlivé druhy pojištění jako např. 

u životního pojištění smrt pojištěného, uplatnění práva na pojistné plnění obmyšlenou osobou, 

sebevražda do dvou let; u úrazového pojištění úraz pojištěného atp. Zároveň jsem se zaměřila 

i na faktory ovlivňující výši pojistného plnění, jako druh a rozsah pojištění, typ a rozsah 

škodné události, pojistná částka, karenční doba, porušení informačních povinností 

stanovených zákonem, oznámení škodné události, součinnost a předložení podkladů, porušení 

povinností dohodnutých v pojistné smlouvě a důvody pro snížení pojistného plnění. 

Všemi výše uvedenými podmínkami a faktory se zabývám především na pozadí 

zákona o pojistné smlouvě a upozorňuji zejména na instituty, u nichž došlo v úpravě nového 

občanského zákoníku ke změnám oproti v současnosti účinné právní úpravě. 

V šesté kapitole provádím stručné srovnání české právní úpravy pojistné smlouvy 

s právní úpravou slovenskou. 

 


