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1. Úvod

1.1.Nad tématem dizertační práce

Tématem této dizertační práce, jak nadpis sám naznačuje, je část problematiky 

pojišťovnictví, a to v prvé řadě a jmenovitě úprava tzv. pojistné smlouvy a jejich druhů, 

tzn. smluvního typu původně obsaženého v občanském zákoníku, který byl v nedávné 

historii upraven speciálním zákonem o pojistné smlouvě, ve kterém byla problematika 

tohoto smluvního typu podrobněji rozpracována.

Část této práce věnovaná zákonu o pojistné smlouvě bude věnována krátce důvodům pro 

přijetí tohoto zákona a mnohem podrobněji pak jednotlivým právním institutům tohoto 

zákona, jejich výkladu, interpretaci a souvislostem. Částečně si v tomto směru klade tato 

práce za cíl vypracovat svébytný a vlastním směrem namířený komentář k danému zákonu, 

jakkoli není její smyslem opakovat závěry z existujících komentářů a ani přinést jen a 

výlučně samotný komentář tohoto zákona, ale spíš z roviny praxe přinášet otázky a hledat 

na ně současně odpovědi, případně polemizovat s existujícími názory.

S ohledem na to, že problematika pojistné smlouvy není v právní praxi a literatuře úplně

netknutou problematikou1, jakkoli na druhé straně nelze nalézt mnoho publikací, které by 

se danému tématu věnovaly, přičemž navíc není smyslem této práce opakovat závěry 

jiných autorů, bude převážná této práce věnována relativně novému a z hlediska právní 

praxe netknutému fenoménu, a to pojištění právní ochrany, jako jednomu z institutů 

zákona o pojistné smlouvě.

Toto téma je v právní literatuře dosud dostatečně (resp. zcela vůbec) neprobádané, což 

souvisí zejména s jeho určitou okrajovostí a v českých poměrech relativní nerozšířeností2. 

A protože dizertační práce jako dílo na určité vědecké úrovni má zejména přinášet nové 

poznatky a nové právní pohledy na nová témata, bude nemalá část této práce věnována 

právě tomuto neprozkoumanému odvětví a prakticky si klade za cíl jej pro právní praxi 

(znovu)objevit, popsat, okomentovat, zviditelnit a vysvětlit jeho význam.

                                                       
1 Např. Zákon o pojistné smlouvě, 2. aktualizované vydání od autorů JUDr. Ludvíka Bohmana a JUDr. 
Magdaleny Wawerkové
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S ohledem na shora uvedené si tato práce neklade za cíl nic menšího než vytvoření 

původního díla ve vztahu k problematice pojištění právní ochrany, ke kterému se případní 

další autoři a právníci budou chtít vracet v případě, kdy budou hledat odpovědi na otázky 

týkající se dané problematiky - odpovědi dosud nenalezené, nezodpovězené a neodhalené, 

případně budou-li mít zájem se o pojištění právní ochrany něco dozvědět.

To v koncepci této práce povede ke zcela novému a komplexnímu pohledu na danou 

problematiku, která dosud v právní praxi odpovídajícím a komplexním způsobem 

zachycena do komentáře nebyla. To současně znamená, že tato práce si klade za cíl být 

průkopnickým dílem k této problematice. Z této skutečnosti nicméně plyne důležitý 

formálně-stylistický závěr pro přípravu této práce, podle kterého prakticky není kde čerpat 

ve zdrojích týkajících se dané problematiky, z čeho citovat apod. Důkladná rešerše ve 

veřejných zdrojích informací neposkytuje k pojištění právní ochrany jen velmi málo 

odkazů, a pokud existují, mají primárně obchodní charakter.

To na druhou stranu autor této práce považuje za výhodu, neboť kvalitám vědecké práce 

sotva odpovídá „recyklace“ cizích názorů, ale naopak základní vlastností takové práce by 

měla originalita, nevšednost, novost, kreativita a rozhodnost při docházení k závěrům 

společně s precizním a přezkoumatelným odůvodněním obsahu takových závěrů.

A právě takovou tato práce v části týkající se pojištění právní ochrany bude. Tím 

samozřejmě není dotčena skutečnost, že podrobné kritice a přezkumu budou vystaveny i

existující názory na problematiku zákona o pojistné smlouvě, resp. že téma zákona o 

pojistné smlouvě nevystoupí ze standardního přístupu stručného komentáře, ale otevře 

některé otázky, které bližšímu pohledu a rozboru dosud unikaly.

Stručný přehled obsahu dané práce, jak je v podrobnostech popsán shora, tedy bude 

zahrnovat tři základní okruhy:

1) Obecný úvod k pojišťovnictví a k zákonu o pojistné smlouvě

2) Komentář jednotlivých ustanovení zákona o pojistné smlouvě

3) Podrobný výklad k problematice pojištění právní ochrany

                                                                                                                                                                       
2 Např. v roce 2005 jeden z lídrů trhu uváděl, že jeho propojištěnost je cca 40 tisíc klientů, což je ve srovnání 
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1.2.Obecně o problematice pojišťovnictví

Jakkoli obsahem této práce není samotná problematika pojišťovnictví v jeho finančně-

matematické rovině a regulatorní rovině, jak k ní přistupuje zákon o pojišťovnictví3, není 

možné začít výklad o pojistné smlouvě jinak, než několika krátkými poznámkami k celému 

tématu pojišťovnictví, ze kterého téma pojistné smlouvy vychází, do kterého patří a ze 

kterého čerpá své základy. Pojistná smlouva je ostatně prodlouženým vyjádřením 

problematiky pojišťovnictví do jeho obchodní roviny, tzn. vztahu pojišťovny a pojištěného, 

tj. práv a povinností plynoucí z pojistného vztahu, tedy v prvé řadě stanovení podmínek, za 

kterých pojištěnému vzniká právo na pojistné plnění, což je ostatně důvodem, proč 

pojištění o pojištění mají zájem a proč daná služba vůbec existuje.

Bez ohledu na skutečnost, že se jedná o notorietu, je nutné jen krátce zmínit, co je

podstatou pojištění.

Podstatou pojištění v jeho původní podobě a i v gramatickém výkladu je určitý druh 

finančního zajištění proti blíže určeným událostem, o kterých není jisté, zda nastanou. Tato 

definice však není úplně přesná, resp. není úplně kompletní, a to zejména s ohledem na to, 

že dnes je pod pojem pojištění zahrnuta i řada jiných skutečností, které s touto definicí 

nemají, dle mého názoru, mnoho společného, a to zejména s ohledem na to, že jejich 

povahou není zajištění proti něčemu, jak by vyplývalo ze shora uvedené definice, ale spíš 

mnohem více se blíží povaze spoření, tedy mají podobu odkládání části příjmů, které 

budou vyplaceny při určité události a z části nebo zcela postrádají základní aleatorní prvek 

pojištění v jeho smyslu „zajištění proti konkrétní skutečnosti“.

Pojem pojištění a jeho význam se často dostává do významových rovin, kde se odpoutává 

od svých původních významů a je pod tento pojem zahrnováno leccos, co pojištěním 

stricto sensu vůbec není. Takový příklad překroucení pojmu pojištění např. ukázal nedávný 

spor řešený Ústavním soudem4 ve vztahu k tzv. důchodovému pojištění, které ve své 

podstatě nemá s pojištěním nic společného, a to ani s tzv. škodovým pojištěním, tzn. 

zajištěním se proti něčemu, ale ani s obnosovým pojištěním (formou spoření) anebo jejich 

kombinací. Ve své podstatě, a Ústavní soud to tak i judikoval, se jedná o daň, nikoli o 

                                                                                                                                                                       
s ostatními odvětvími pojistného trhu relativně malý objem.
3 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví účinný od 1. 1. 2010
4 Nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 8/07 z 23. března 2010
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pojištění a je proto zcela bezpředmětné nazývat podobné instituty pojištěným, když jeho 

vlastnosti nesdílejí5.

Jak patrno, zadefinovat striktně, co pojištění je nebo není, není nutně jednoduché, a to 

zejména s ohledem na relativní lehkost, s jakou je tento pojem, a to i historicky používán.

Jak bude dále v práci uvedeno, je mým záměrem vrátit pojmu pojištění jeho původní 

význam, což se neobejde bez kritiky ani stávajícího znění zákona o pojistné smlouvě.

Obecně se však při diskusi o pojištění hovoří o dvou druzích pojištění, a to (jak bylo shora 

již naznačeno) o:

- pojištění škodovém a

- pojištění obnosovém

Oba tyto druhy pojištění jsou v rámci pojišťovnictví zastoupeny společně a jsou po 

obchodní stránce rovnocenné, tzn. jsou oba zastoupeny na pojišťovacím trhu a v nabídce 

pojistných smluv. Jak bude dále ukázáno, některá pojištění stojí na hranici mezi těmito 

druhy, když v sobě zahrnují oba dva znaky současně (tzn. jak prvek finanční kompenzace 

za nějakou nevítanou událost, tak prvek spořící).

Obecně tedy pojištění ve smyslu zákona o pojistné smlouvě slouží buď k tomu, aby určitá 

událost, ke které dojde, a která zasáhne negativně do majetkové sféry pojištěného, byla 

finančně napravena anebo aby v určitém okamžiku a při splnění určitých podmínek, které 

jsou naopak považovány za pozitivní (např. dožití určitého věku) došlo k výplatě 

„naspořené“ částky6.

Ostatně i zákon o pojistné smlouvě sám výslovně rozlišuje, které pojištění lze sjednat jako 

škodové a které jako obnosové. V další kapitole se nicméně podívám i na to, kam až se 

pojišťovnictví ve svém vztahu k finančnímu právu dostává a jak se řada obchodních 

nástrojů finančního trhu nápadně podobá pojištění nebo jím evidentně dokonce přímo je.

                                                       
5

Důvody pro takové závěry jsou zřejmé – je to snaha politiků udržet povědomí o tom, že se nejedná o daň, 
ale o pojištění, s obsahem kterého slova si lidé stále ještě spojují službu v podobě soukromého pojištění, ze 
kterého lze očekávat odpovídající protislužbu za hrazené „riziko“. Pokud pak nelze takovou skutečnost zastírat 
obsahově, pak alespoň název občany tolik nepobouří, protože slovo „daň“ má, aniž by taková skutečnost byla 
překvapující, výrazně pejorativní konotace.
6 Kritiku tohoto přístupu a rozdělení a námitky pro zahrnutí tohoto institutu pod pojištění si ponechávám na 
později, jak bude dále uvedeno.
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Podrobnosti a rozbor jednotlivých druhů pojištění pak bude proveden v části týkající se 

institutů zákona o pojistné smlouvě.

Kromě důvodů, které vedou pojištěné k tomu, aby pojištění sjednali, je nutné uvést ještě 

druhý zásadní atribut pojišťovnictví, který do určité míry vyplývá ze shora uvedeného, a to 

je nahodilost dané události. Prvek nahodilost sehrává svoji úlohu zejména u škodového 

pojištění, neboť ve vztahu k němu je primárně vztažen. To samozřejmě neznamená, že by u 

obnosového pojištění nehrála nahodilost svoji úlohu, nicméně nevystupuje tak výrazně do 

popředí jako u pojištění škodového.

Jak bude ostatně dále na jednotlivých druzích pojištění ukázáno, některá pojištění osob 

mohou být sjednána jak jako škodová, tak jako obnosová a hranice mezi nimi se už pak 

z právního hlediska bude velmi stírat. Určitě bude předmětem rozboru i to, proč některé 

druhy pojištění zákon o pojistné smlouvě dovoluje sjednat pouze jako škodové nebo jako 

škodové a obnosové, kde bude na výkladu ukázáno, jak relativně volně se u některých 

druhů pojištění toto rozlišení používá a že často ke druhému typu pojištění není nijak 

daleko.

Závěrem tohoto krátkého úvodu lze k nadnesenému tématu smyslu pojišťovnictví uvést, že 

jeho smysl pro řadu pojištěných tkví v tom, aby měli zajištěnou finanční kompenzaci 

primárně v okamžiku nepříznivých životních situací, které zasahují negativně do jejich 

majetkové sféry. Co se pak samotných pojišťoven týče, sotva lze dnes ještě vidět jako 

motivaci pro zřízení pojišťovny sdružení prostředků pro případ nepříznivých okolností (jak 

tomu mohlo a bylo dříve u různých bratrských zajišťoven7 apod.). Dnes je pojišťovnictví 

pro pojišťovny jednoznačně byznys, jehož smyslem je generování zisků, což nijak 

nekritizuji, pouze konstatuji.

1.3.Zařazení pojišťovnictví v jeho soukromoprávních 

aspektech do občanského práva a do jiných oblastí

                                                       
7 Např. Revírní bratrská pokladna, která dodnes funguje a fungovala nejen jako zdravotní pojišťovna -
http://www.rbp-zp.cz/historie-pojistovny/
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Samotný nadpis této kapitoly je částečně zavádějící, protože pojišťovnictví jako obor je 

oborem na pomezí řady odborných disciplín a jen některé jeho aspekty jsou právní a jen 

některé jeho právní aspekty mají soukromoprávní povahu.

Přesto však, a to právě s ohledem na téma této práce, je zaměření dalšího výkladu právě 

směrem k civilně-právní části pojišťovnictví, tj. k pojistné smlouvě. Ta jako smluvní 

institut dříve figurovala výslovně v občanském zákoníku jako smluvní typ občanského 

práva8. A ani přijetím nového zákona o pojistné smlouvě nelze říct, že by se na této 

skutečnosti cokoliv změnilo.

Pojistná smlouva i nadále patří mezi občansko-právní instituty, když je obecným smluvním 

vyjádřením pojistného vztahu. Přijetím nového zákona sice již není uvedena v občanském 

zákoníku, i nadále je však na místě jí považovat za smluvní typ občanského práva, jakkoli 

samozřejmě pojistné smlouvy sjednávají i podnikatelské subjekty, což nicméně 

neznamená, že by ji jen kvůli tomu bylo lze považovat více za smluvní typ obchodního 

práva.

Jestliže je problematika pojistné smlouvy součástí práva občanského, nelze to rozhodně 

říct o pojišťovnictví jako celku. Když odhlédneme od části této oblasti zařazené do 

správního práva v rovině dohledu a ústředního správního dozoru nad pojišťovnictvím 

vykonávaným primárně Českou národní bankou, pak se pojišťovnictví nejvíce promítá do 

práva finančního a práva sociálního zabezpečení.

Zmíněníhodnou skutečností je pak moderní trend, kdy se pojištění dostává ze standardní 

občanské nebo obchodní sféry do sofistikovaných transakcí finančních trhů, a to zejména 

v oblasti bankovnictví, jmenovitě bankovnictví investičního. Široká plejáda tzv. swapů9, 

což jsou finanční zajišťovací instrumenty, je ukázkou toho, kam až se pojišťovnictví může 

rozvinout, protože se ve své podstatě nejedná o nic jiného než o pojištění.

Standardní druhy pojištění tak, jak je známe z osobního nebo podnikatelského života, jsou 

v investičním bankovnictví zastoupeny takovými produkty, jako je např. Credit Default 

Swap, tzn. zajištění nebo pojištění proti neuhrazení nějaké částky (hojně používaný např. 

k zajištění nesplacení státních dluhopisů), Interest Rate Swap, tedy zajištění proti posunu 

                                                       
8 Tato úprava byla zahrnuta v ust. §788 a násl. občanského zákoníku
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úrokové sazby, FX Hedging (tj. zajištění proti posunu kurzu příslušného měnového páru)

anebo takovými exotickými produkty jako jsou swapy na „hezké počasí“ apod. „Pojistit“ 

se přes swapy lze prakticky proti čemukoliv, včetně hezkého počasí, jak je uvedeno 

v minulé větě. Tyto pojišťovací produkty pak již přestávají mít leccos společného s 

„běžnými“ pojišťovacím produkty a stávají se v rámci investičního bankovnictví součástí 

balíků „sázek“ a „protisázek“ k jednotlivým investičním produktům.

Ve své podstatě se ale stále jedná o pojištění, jehož podmínky jsou, pokud se takové 

pojištění řídí českým právem10, upraveny zákonem o pojistné smlouvě a než se zákon 

vztahuje. Bohatost produktů investičního bankovnictví dnes ukazuje právě na důležitost 

principů pojištění, bez kterého by se tyto investiční operace nemohly obejít a pojistná 

smlouva v tomto ohledu hraje rozhodující roli, jakkoli se v praxi neoznačují za pojištění, 

přestože jimi svou podstatou jsou.

Přes rozsáhlé využití pojištění ve shora uvedených transakcích a enormních objemech 

takto profinancovaných prostředků v oblasti bankovnictví se nic nemění na to, že hlavní 

místo pojistné smlouvy je v občanském právu a že pojistná smlouva z principů občanského 

práva vyrůstá.

Hovoříme-li o právních disciplínách, do kterých pojišťovnictví zasahuje, je na místě zmínit 

i oblast pojištění, které má dopad do oblastí sociálního zabezpečení, zdravotnictví, 

případně pracovního práva. V oblasti sociálního zabezpečení, jak bylo však shora uvedeno, 

se jedná o pojištění více formálně než obsahově, a to zejména u tzv. důchodového 

pojištění, které má mít svým způsobem charakter obnosového pojištění, tyto podmínky 

však rozhodně nesplňuje a o pojištění se v důsledku systému průběžného financování 

důchodů tak ani jednat nemůže.

Do stejné kategorie tak patří i další části tzv. sociálního pojištění, tj. podpora 

v nezaměstnanosti a dávky nemocenského pojištění, které se formálně rovněž „jeví“ jako 

druh obnosového pojištění, případně i jako druh pojištění na hranici škodového a 

obnosového, ale v důsledku jejich systému se podobně jako u důchodové pojištění rovnají

dani. Totéž lze prohlásit i o tzv. zdravotním pojištění, které by mělo mít povahu 

                                                                                                                                                                       
9

Swap je druhem tzv. derivátů, tedy odvozené finanční transakce, jejímž předmětem je obecně výměna 
jednoho aktiva (asset) za jiné. Mezi nejobvyklejší swapy patří úrokový swap (zajištění proti pohybu úrokové 
míry), devizový swap (zajištění proti pohybu měnových kurzů) a credit default swap (zajištění proti defaultu) aj.
10

§10 odst. 2, písm. d) zákona č. 97/1963 Sb.
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obnosového pojištění, ale i zde je systém „pojištění“ natolik deformován neobchodními 

aspekty, že lze sotva o pojištění hovořit a jedná se prakticky o daň.

V oblasti pracovního práva nicméně můžeme narazit na úrazové pojištění zaměstnanců, 

které má povahu škodového pojištění a které obsahuje plnohodnotné znaky obdobných 

„soukromých“ pojištění.

Dále se budu věnovat otázce dozoru nad pojišťovnictvím, která s problematikou zařazení 

jednotlivých částí pojišťovnictví do jednotlivých právních disciplín rovněž souvisí.

1.4.Stručný přehled právní úpravy pojišťovnictví

Právní úprava pojišťovnictví je obsažena v řádě právních předpisů, které se liší zejména 

s ohledem na to, kterou část pojišťovnictví regulují.

První skupinou jsou právní předpisy řešící odvětví pojišťovnictví v oblasti jeho „existence“ 

a „založení“. Mezi ty tak patří zejména:

- zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

- vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů 

pojišťovny a zajišťovny

- vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví

- zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance a

- zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a 

úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s 

cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o finančních konglomerátech).
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Shora uvedené právní předpisy jsou těmi základními, když upravují (teď hovořím o zákonu 

o pojišťovnictví) problematiku toho, kdo, jak a za jakých podmínek smí podnikat na trhu 

jako pojišťovna, co vše musí splňovat, jaké jsou parametry financování, poskytování 

služeb a schopnosti dostát svým závazkům. Na to navazují prováděcí předpisy a zákon o 

ČNB jako zákon o subjektu kompetentním k výkonu státního dozoru v pojišťovnictví a nad 

subjekty v pojišťovnictví.

Druhou skupinou relevantních právních předpisů jsou předpisy týkající se pojistné 

smlouvy, mezi které patří primárně:

- zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.

Třetí skupinou jsou předpisy týkající se podnikání na straně zprostředkovatelů pojištění, 

zde je na místě zmínit:

- zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o 

pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)

- vyhlášku 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

Čtvrtou skupinou jsou právní předpisy týkající se oblasti práva sociálního zabezpečení, 

které jsou zmíněny jen formálně, protože se o pojištění doopravdy nejedná (jak bylo 

popsáno shora). Jsou to tyto zákony:

- zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

- zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

- zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

- zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem
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Poslední skupinou jsou právní předpisy upravující speciální druhy pojištění. Sem patří 

zejména:

- zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobem provozem 

vozidla a jeho prováděcí předpisy,

- zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, který ale nabývá 

účinnosti až od 1. 1. 2013 a

- zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o 

doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

Shora uvedené právní předpisy jsou určitým průřezem právních dokumentů, které danou 

oblast upravují a jakkoli se nejedná o jejich úplný výčet (což ani není předmětem této 

práce), poskytuje tento přehled pro účely zorientování se v dosahu pojišťovnictví do 

jednotlivých sfér života relativně ucelený pohled. Jak ostatně plyne z tématu této práce, je 

jejím částečným obsahem pouze jeden z těchto právních předpisů, a to zákon o pojistné 

smlouvě, kterému bude věnována celá třetí kapitola této práce.

1.5.Regulátor a dohled nad pojišťovacím trhem

Závěrečná část krátkého úvodu této práce, jehož smyslem je hladké uvedení do 

problematiky pojišťovnictví, bude věnována osobě regulátora nad pojišťovacím trhem, tj. 

České národní bance. Jakkoli smyslem této práce rozhodně není otázka dohledu, několik 

poznámek o funkci ČNB v tomto ohledu není možné pro účely dotvoření celkového 

pohledu nad pojišťovnictvím, ze kterého pojistná smlouva vychází, vynechat.

Právní úprava dohledu ČNB je upravena v ust. §84 a násl. zákona č. 277/2009 Sb., o 

pojišťovnictví, přičemž jejím smyslem je, jak zákona uvádí, ochrana pojistníků, 

pojištěných a oprávněných osob a ochrana finanční stability pojišťoven a zajišťoven.

Předmětem dohledu pak zejména je:
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- soulad provozovaných činností s uděleným povolením nebo právem zakládat 

pobočky nebo svobodou dočasně poskytovat služby,

- hospodaření tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny z hlediska 

zabezpečení splnitelnosti jejích závazků a pojišťovny z třetího státu nebo 

zajišťovny z třetího státu z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejích závazků z její 

činnosti na území České republiky; v případě pojišťovny z třetího státu také z 

hlediska zabezpečení splnitelnosti jejích závazků z její činnosti na území jiných 

členských států, jestliže je Česká národní banka orgánem dohledu podle § 35,

- způsob tvorby a použití technických rezerv, finanční umístění a solventnost 

tuzemské pojišťovny, pojišťovny z třetího státu, tuzemské zajišťovny nebo 

zajišťovny z třetího státu,

- plnění povinností uložených rozhodnutím České národní banky,

- vedení účetnictví,

- řídicí a kontrolní systém,

- doplňkový dohled nad činností pojišťovny ve skupině.

Součástí oprávnění ČNB jako dohledového orgánu je samozřejmě právo požadovat 

informace a podklady, a to zejména:

- účetní závěrku a výroční zprávu, popřípadě konsolidovanou výroční zprávu, 

ověřenou auditorem podle § 82 odst. 2 a zprávu auditora, a to nejpozději do 15 dnů 

ode dne jejího uveřejnění,

- pozvánku na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání a zápis z valné 

hromady bez zbytečného odkladu poté, co byly vyhotoveny,

- průběžné výkazy o své činnosti,



16

- doklady a jiné materiály, informace a vysvětlení nezbytné pro výkon dohledu, které 

si Česká národní banka vyžádá.

Povinnosti pojišťovny předložit odpovídající podklady a informace a poskytnout 

odpovídající součinnost jsou zajištěny pořádkovými pokutami až do výše 5 000 000 Kč za 

každé porušení, nejvýše v roční úhrnné částce 20 000 000 Kč.

Činnost regulátora se samozřejmě primárně soustředí na činnost pojišťoven v jejich 

finančním aspektu, tj. zejména v otázce jejich solventnosti a schopnosti plnit své závazky 

vůči pojištěným, tedy v oné funkci stabilních prvků finančního systému. Regulační a 

dohledová činnost na druhou stranu ale zahrnuje i případné „veřejnoprávní / 

spotřebitelské“ povinnosti pojišťoven, např. informační povinnost týkající se sjednávání 

pojistné smlouvy apod. V rámci komentáře k příslušným ustanovením zákona o pojistné 

smlouvě tedy bude odpovídající část výkladu věnována i důsledkům porušení těchto 

povinností a rozsahu oprávnění ČNB takové porušení sankcionovat.

2. Zákon o pojistné smlouvě obecně

2.1.Několik poznámek k požadavkům na přijetí zákona o 

pojistné smlouvě

Základními důvody, které zákonodárce k přijetí nového zákona vedly, pokud lze důvěřovat 

důvodové zprávě k návrhu zákona o pojistné smlouvě11, byly zejména důvody 

nedostatečnosti stávající právní úpravy v občanském zákoníku, což je ostatně obvyklým 

důvodem, kdy méně kvalitní právní úprava je nahrazována v duchu víry v co největší 

reglementaci právní úpravou mnohem složitější, sofistikovanější, což jde někdy bohužel na 

vrub menší právní jistotě a menší přehlednosti, nezřídka pak nedostatkům a 

neprovázanostem, jak bude ostatně uvedeno dále.

                                                       
11 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=303&ct1=0
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Ani zákon o pojistné smlouvě proto není výjimkou z trendu posledních dvou dekád nových 

právních úprav, kdy původně několik paragrafů nahradí zpravidla o řád vyšší počet 

ustanovení v nové právní úpravě.

To samozřejmě nemění nic na tom, že právní úprava v občanském zákoníku pomalu 

ztrácela krok s vcelku rozsáhlým rozvojem pojišťovacího trhu v České republice, který při 

širší nabídce obchodních produktů narážel na určitá výkladová omezení původní právní 

úpravy, která nebyla připravena na dynamicky se rozvíjející pojišťovací trh a zejména 

rozsáhlou marketingovou kreativitu jednotlivých pojišťoven12.

Obchodní složky a strategičtí plánovači právě z oddělení marketingu jednotlivých 

pojišťoven hnáni vidinou zvýšení propojištění subjektů na českém trhu projevovali 

značnou dávku vynalézavosti v tom, co vše a za jakých podmínek lze pojistit, čemuž se 

nový zákon snažil vyjít vstříc tak, aby byl moderním právním předpisem pro 21. století a 

jeho bující pojišťovací trh v České republice.

Několik krátkých citací z obecné části důvodové zprávy myšlenkové pochody zákonodárce 

dokreslují:

„Potřeba změny ustanovení o pojistné smlouvě v občanském zákoníku je vyvolána zejména 

nedostatky současné právní úpravy, potřebou reagovat na změněné, tj. tržní podmínky v 

soukromém pojištění, a přizpůsobit i tuto oblast soukromého práva některým podmínkám 

obsaženým v právu Evropských společenství.“

„Navrhované změny jsou reakcí právního řádu jak na měnící se podmínky praxe, tak i na 

postupný proces přizpůsobování se národního práva právu ES. Pro soukromé pojištění je 

v řadě jeho odvětví příznačné, že pojistné riziko se nachází na území více států, přičemž 

pojistitel, který toto riziko pojistil, má svoje sídlo v jiné zemi, než ve které se pojistné riziko 

nachází. Pojištění tohoto rizika může být pojistitelem pojištěno v rámci volného 

poskytování služeb například prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele. Stejně tak 

pojistník, tj. osoba, která s pojistitelem pojistnou smlouvu uzavřela, může mít místo svého 

bydliště nebo sídlo v jiné zemi, než ve které se nachází pojistné riziko nebo sídlo pojistitele. 

S těmito charakteristikami pojištění je pak spojena volba práva, kterým se řídí daná 

pojistná smlouva, a také odpovídající ochrana spotřebitele pojištění.“
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„Nová právní úprava pojistné smlouvy by tak měla přizpůsobit oblast soukromého práva 

podmínkám tržního hospodářství a současně by měla reagovat na připravovaný vstup 

České republiky do EU s tím, že některá ustanovení navrhovaného zákona transponovaná 

do našeho právního řádu z příslušných směrnic a nařízení ES nabudou účinnosti dnem 

nabytí účinnosti zákona, některá specifická ustanovení týkající se legislativy ES v oblasti 

volného poskytování služeb nabudou účinnosti dnem vstupu České republiky do EU.“

Jak vyplývá z výše uvedeného, změnu právní úpravy pojistné smlouvy si tak jako v 

předcházejícím vývoji českého právního řádu vyžaduje význam a zejména široké, dalo by 

se říci každodenní používání tohoto zákona veřejností, a to jak odbornou, tak i laickou. 

Tato potřeba vychází z neustálé a rostoucí potřeby fyzických i právnických osob přenést 

pojistná nebezpečí na specializovanou právnickou osobu, tj. na pojišťovnu. Část těchto 

pojistných nebezpečí ve vývoji společnosti vykazuje určitou stabilitu, jako například 

nebezpečí úrazu, smrti, požáru apod. Značná část takových nebezpečí však vzniká nově, v 

závislosti na společenském vývoji, například v souvislosti se zavedením počítačové 

techniky, s atomovými a ekologickými riziky apod. Avšak i relativně stabilní pojistná 

nebezpečí mění v souladu s vývojem svůj charakter, například srovnáme-li požární 

pojištění v dobách dřevěných domů a doškových střech se stejným pojištěním v době 

sprinklerových apod. protipožárních zařízení.

Porovnáme-li z tohoto pohledu stávající znění občanského zákoníku, které zůstalo na 

úrovni rozdělení druhů pojištění na pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a 

pojištění osob, pak tato právní úprava již nemůže odpovídat novým podmínkám pojistného 

trhu. Ten vyžaduje pojištění proti řadě nových nebezpečí, jako např. pojištění finančních 

ztrát, pojištění úvěru a záruky, pojištění právní ochrany, pojištění ekologických a 

atomových rizik atp., stejně tak v pojištění osob si řadu nových produktů vyžaduje pojistný 

trh v životním pojištění, a to v souvislosti s měnícími se kapitálovými možnostmi 

obyvatelstva, s rozrůstajícími se možnostmi investování, ale stejně tak v pojištění nemoci, 

kde v závislosti na rozsahu veřejného zdravotního pojištění roste potřeba soukromého 

nemocenského pojištění a připojištění, a to jak ve formě úhrady nákladů, tj. ve formě 

pojištění škodového, tak i ve formě pojištění obnosového.

                                                                                                                                                                       
12 Např. zde článek autora Tomáše Suma - http://www.epravo.cz/top/clanky/pojistna-smlouva-po-112005-
31266.html
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Absence odpovídající úpravy těchto nově vznikajících nebo měnících se právních vztahů 

vede k tomu, že nedostatečná obecná právní úprava je nahrazována "tvůrčí iniciativou" 

pojišťoven odrážející se v jejich individuálních pojistných podmínkách. Pojištěný je tak 

často vystaven nutnosti důvěřovat pojišťovně při uzavírání pojistné smlouvy, že v případě 

pojistné události mu bude vyplaceno pojistné plnění v rozsahu, jaký byl slibován při 

uzavírání pojistné smlouvy. Uvedená absence podrobnější úpravy pojistné smlouvy má 

samozřejmě negativní dopad i do oblasti soudní praxe, kdy se chybějící ustanovení musí 

nahradit názorem soudu vycházejícím z úpravy podstatně obecnější, úpravy blízké anebo 

na základě zvyklostí. Uvedená situace zcela jistě neslouží ochraně spotřebitelů 

pojišťovacích služeb. Cílem navrhované právní úpravy pojistné smlouvy je tak mimo jiné 

zjednodušit přístup veřejnosti k právu, jehož praktická potřeba je velmi častá a na jehož 

základě si veřejnost zabezpečuje ochranu svého života a zdraví a svých majetkových 

hodnot pro případ nahodilých škodných událostí.“

Jak patrno, argumentace zákonodárce je místy velmi pragmatická, až laická pojatá, 

nicméně lze souhlasit s názorem, že přijetí nového zákona o pojistné smlouvě 

pojišťovacímu trhu větší vrásky na čele nepřineslo, což lze rozhodně hodnotit jako 

pozitivní, když některé moderní právní úpravy trpí naopak neduhem nejasnosti, 

nesrozumitelnosti a neurčitosti a podvazují tak právní jistotu. Na druhou stranu i v dalším 

výkladu nad jednotlivými ustanoveními bude názorně ukázáno, že to bezvýjimečně pro 

zákon o pojistné smlouvě bohužel také neplatí a i zde existují nedostatky, které by slušelo 

odstranit.

2.2.Legislativní proces a novelizace

2.2.1. Přijetí zákona o pojistné smlouvě

Zákon o pojistné smlouvě byl schválen Parlamentem České republiky v roce 2003 a ve 

Sbírce zákonů vyšel pod citací 37/2004 Sb.

Vláda předložila tento zákon do Poslanecké sněmovny dne 28. 4. 2003, přičemž příslušný 

tisk č. 303/0 byl rozeslán poslancům dne 2. 5. 200313. Organizační výbor projednání

                                                       
13 Odkaz na tisk jako shora
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návrhu doporučil v rámci prvního čtení dne 20. 5. 2003, přičemž jej projednaly ještě další 

výbory, a to rozpočtový a ústavně-právní.

Druhé čtení proběhlo dne 16. 10. 2003, a to včetně projednání pozměňovacích návrhů 

rozpočtového výboru.

Třetí čtení proběhlo dne 30. 10. 2003 na 22. schůzi a návrh zákona byl schválen. 

Poslanecká sněmovna schválený návrh postoupila do Senátu, který jej rovněž schválil14.

Podepsaný návrh byl doručen prezidentovi k podepsání dne 6. 1. 2004 a prezident jej 

podepsal dne 20. 1. 2004. Ve Sbírce zákonů byl tento zákon vyhlášen dne 5. 2. 2004 pod 

číslem 37/2004 Sb.

2.2.2. Novelizace

Zákon o pojistné smlouvě byl několikrát novelizován.

První novelou byla novela zákonem č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech, která 

doplnila do zákona o pojistné smlouvě některé podrobnosti o tom, jaké údaje je pojistitel 

povinen zabezpečit při identifikaci pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby a také 

poškozeného. Rovněž bylo touto novelou přidáno ustanovení týkající se možnosti omezit 

smluvně výši zachraňovacích nákladů.

Další novelou byla novela zákonem č. 57/2006 Sb. přijímaná v souvislosti s přijetím 

zákona o sjednocení dohledu nad finančním trhem. Změny byly v daném případě jen 

kosmetické, podstatné však bylo nahrazení dohledové pravomoci Ministerstva financí 

kuratelou ČNB.

V pořadí třetí novela byla zákonem č. 198/2009 Sb., tzv. antidiskriminačním zákonem, 

která vtáhla do zákona o pojistné smlouvě požadavek na rovné zacházení, což je velmi 

zajímavé téma, kterému bude věnována samostatní kapitola v rámci uzavírání pojistných 

smluv a u sjednávání pojištění právní ochrany.

                                                       
14 http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=1208
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Předposlední aktuální novelou byla novela zákonem 227/2009 Sb. týkající se přijetí zákona 

o základních registrech, jež znamenala jen formální úpravu.

Poslední dosavadní novelou byla pak novela zákonem č. 278/2009 Sb. v souvislosti 

s přijetím nového zákona o pojišťovnictví. Touto novelou byly upraveny podmínky pro 

výplatu pojistného plnění u povinného pojištění, modifikována povinnost rovného 

zacházení a upravena informační povinnost pojistitele při uzavírání pojistné smlouvy.

Obecně tak lze uvést, že za oněch 6 let účinnosti tohoto zákona k jeho zásadním změnám 

nedošlo, což ostatně koresponduje s vcelku ustáleným pohledem na pojistnou smlouvu a 

její obsah.

3. Výklad k jednotlivým ustanovením zákona o 

pojistné smlouvě

Jak bylo shora předesláno a po výše uvedeném úvodu, bude první ze stěžejních částí této 

práce podrobný výklad k ustanovením zákona o pojistné smlouvě. Notoriety samozřejmě 

nebudou opakovány, část pozornosti bude zamířena na polemiku s aktuálním komentářem 

k zákonu o pojistné smlouvě autorů Bohman, Wawerková (citace viz shora), a to zejména 

tam, kde si názory těchto autorů takovou polemiku zaslouží.

Zákon o pojistné smlouvě, jakkoli je problematika pojišťovnictví vcelku čitelná, se 

nevyhnul standardním problémům právních předpisů, tj. částečné nesrozumitelnosti, 

nesmyslnosti, nejednoznačnosti apod. To je samozřejmě pro běžný právní život a právní 

jistoty méně vítané, pro účely akademické práce je to naopak vítané velmi, neboť to může 

být předmětem rozvinutého diskurzu.

V dalším výkladu bude pro zákon o pojistné smlouvě používána zpravidla zkratka ZPS.

3.1.Obecná ustanovení

3.1.1. Předmět ZPS a vztah k občanskému zákoníku
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Ust. §1 ZPS definuje předmět právních otázek upravených tímto zákonem s tím, že se tento 

zákon vztahuje na práva a povinnosti vzniklé z pojistné smlouvy, jejíž definice bude dále 

rozebrána ve výkladu k §2 ZPS.

Jak dále toto ustanovení uvádí, uplatní se tento zákon v případě, kdy jiné (speciální) 

zákony nestanoví jinak. Samozřejmě se pohybuje pouze v rovině soukromého práva a tedy 

soukromého pojištění. Takovými právními předpisy jsou proto např. zákon č. 168/1999 

Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nebo zákon č. 

159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Tyto právní 

předpisy nebudou předmětem výkladu v této práci.

Jen na okraj lze zmínit, že tyto právní předpisy obsahují relativně ucelenou problematiku 

práv a povinností vznikajících z jimi upravovaných druhů pojištění, což na druhou stranu 

neznamená, že je jejich právní úprava komplexní. Za takovou lze cum grano salis

považovat právě ZPS.

Uvedené výhrady ke komplexnosti právní úpravy pojišťovnictví v ZPS naplňuje 

skutečnost, že subsidiárním právním předpisem i pro ZPS je občanský zákoník jako 

„poslední legislativní instance“. Tuto skutečnost ostatně ZPS výslovně uvádí v §1 odst. 2.

3.1.2. Pojistná smlouva - definice

Pojistná smlouva je definována jako smlouva o finančních službách, která má typicky 

synalagmatickou povahu, tj. na jedné straně základní povinnosti hradit pojistné a na druhé 

straně základní povinnost poskytnout pojistné plnění.

Co je smlouva o finančních službách, upravuje §54a občanského zákoníku a nahlédnutím 

tam lze zjistit, že definice pojistné smlouvy z §2 ZPS uvedená shora je ve své podstatě 

definována tautologicky15, protože smlouva o finančních službách je např. pojistná 

smlouva a opačně. Podstatné tak z hlediska definice jsou práva a povinnosti, které jsou s ní 

spojena a které jsou ve svém základu popsána shora.

                                                       
15

„Smlouvami o finančních službách se pro účely smluv uzavíraných na dálku upravených v tomto zákoně 
rozumí smlouvy týkající se bankovních, platebních, úvěrových nebo pojistných služeb, smlouvy týkající se 
penzijního připojištění, smlouvy týkající se poskytování investičních služeb nebo smlouvy týkající se obchodů 
na trhu s investičními nástroji.“
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Základním rysem pojištění je samozřejmě nahodilost, tj. nejistota ohledně toho, zda určitá 

událost nastane nebo ne16. Obsahově je tak pojistná smlouva definována jako tzv. aleatorní 

(odvážná) smlouva, laicky řečeno se jedná o sázku na to, zda určitá okolnost nastane nebo 

ne17. Od hry nebo sázky se nicméně liší tím, kdo má na čem zájem. Zájem pojišťovny je 

jasný, tzn. aby byla pravděpodobnost události co nejnižší, ale na druhou stranu zase 

nemůže být příliš nízká, neboť by to nemotivovalo osoby k tomu, aby si pojištění 

sjednávaly.

Osoby, které se pojišťují, mají poněkud schizofrenní pozici. Na jedné straně se finančně 

zajišťují proti tomu, aby určitá událost nastala a ve své podstatě (a nyní se bavíme zejména 

o škodovém pojištění) nemají zájem na tom, aby pojistná událost nastala, neboť finanční 

kompenzace jejího nastání pokrývá pouze část „nepříjemností“ s ní spojených, na druhé 

straně si přesto přejí, aby plnění bylo vyplaceno, když už událost nastane (nikdo si nechce 

zlomit nohu, ale když už si jí zlomí, „rád“ se nechá odškodnit). Zde se bavíme vysloveně o 

škodovém pojištění, protože obnosové pojištění má charakter „spoření“ a tuto ambivalentní 

pozici neobsahuje.

U obnosového pojištění je to již čistá sázka na to, jestli událost nastane nebo ne, tentokrát 

však v pozitivním smyslu a kde oprávněný (obmyšlený) z pojistné smlouvy má zájem na 

tom, aby pojistná událost nastala (typicky při dožití určitého věku). Případné zištné 

motivace některých obmyšlených (zejména pozůstalých) na výplatu pojistného plnění 

nechávám v tomto výkladu stranou.

Prvek nahodilosti jako základní atribut pojištění v sobě skrývá relativně objemný potenciál 

pro akademickou diskusi, ovšem ne tak z právního hlediska, nýbrž z hlediska 

ontologického. Není totiž bez zajímavosti podotknout, nahlédneme-li do filozofické 

argumentační „výbavy“ velké většiny obyvatel této planety (čti „věřících“), že velké 

množství lidí na náhodu (anebo to alespoň tvrdí) ve skutečnosti ontologicky nevěří a věří 

v různých obměnách v to, že kauzalita je a musí být přítomna ve všech dějích, ke kterým 

kdy dochází, což je v příkrém protikladu k tomu, co pojištění ve své podstatě představuje18.

Pokud totiž kauzalita existuje ve všem, pak neexistuje nahodilost. A pokud neexistuje 

nahodilost, ztrácí pojištění veškerý význam. Jakkoli by tedy bylo možno poukázat na 

                                                       
16 Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.11.2006, sp. zn. 30 Cdo 427/2006
17

Což platí primárně pro škodové pojištění, u obnosového pojištění se tento aspekt vytrácí
18 Z hlediska filozofie se na tyto dva přístupy nahlíží jako na tzv. determinismus a indeterminismus
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zjevný rozpor přístupu velkého množství lidí, kteří se pojišťují, ačkoli věří v kauzalitu ve 

všem, byl by podrobný rozbor takových argumentů daleko nad rámec právních aspektů 

dané práce a proto jemu nebude více prostoru věnováno. Jako téma k zamyšlení je to však 

jistě velmi inspirativní, neboť jak pravil Komenský:“Et mortis faber est quilibet ipse 

suae“19.

3.1.3. Vymezení pojmů

Ustanovení §3 zákona o pojistné smlouvě vymezuje definice pojmů pro účely dalšího

výkladu a jejich použití v rámci ZPS. Jakkoli, a to není neobvyklé, jsou tyto pojmy 

vztaženy pouze k textu ZPS, vzhledem k tomu, že se jedná o velmi komplexní právní 

úpravu týkající se pojišťovnictví, bude zákon vhodným interpretačním vodítkem i jinde, 

tzn. i v ostatních odvětvích pojišťovnictví.

3.1.3.1. Nahodilá skutečnost

Za nahodilou skutečnost ZPS považuje událost, u které není jisté, jestli nastane nebo kdy 

nastane, ale která může nastat, tzn. není objektivně vyloučeno její „nenastání“. Podmínkou 

nahodilosti je samozřejmě i skutečnost, že strany pojistné smlouvy nesmí vědět, že nastala 

nebo že nastat nemůže20. Pokud by to tak bylo, již by se mohlo hovořit o nahodilosti a tedy 

ani následně o pojistné události.

Jak bylo shora uvedeno, nahodilostí se zabývá i matematika, nicméně posouzení, do jaké 

míry se již jedná o nahodilý jev, anebo do jaké míry mohly strany (ne)vědět o 

pravděpodobnosti nebo možnosti nastání dané události, je již na právním posouzení 

konkrétních okolností daného případu. Tato otázka otevírá široké pole působnosti pro 

interpretace, neboť vyhodnocování vlivu jednotlivých příčin na vznik určité události nabízí 

nezměrné množství možných výkladů a tak i možnost identifikovat některé události jako 

nikoli nahodilé a tedy vyloučené z pojištění.

Nutno ale dodat, že pojišťovací praxe s ohledem na množství událostí do takových detailů 

vyhodnocování nahodilosti zachází jen velmi zřídka, a proto pro běžnou činnost pojišťoven 

bývá nahodilost redukována na skutečnost, zda pojištěný v době sjednávání pojištění o 

                                                       
19 „I své smrti každý jest strůjcem.“ v J.A.Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, 1848
20

Viz shora citované usnesení Nejvyššího soudu
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události už nevěděl (a tedy už nastala), což je typický případ pojistného podvodu, a tedy 

věděl na 100%, že událost nastala/nastane a na druhé straně vyloučení skutečnosti, že daná 

událost nemůže nikdy nastat.

Do větších hloubek se pojišťovny pouštějí pouze v případě, kdy mají enormní zájem na 

tom neposkytnout pojistné plnění, neboť samotné pojišťovny tuší, že se jedná do určité 

míry o Pandořinu skříňku, kterou nechtějí otvírat, neboť by to mohlo mít neblahý vliv na 

celé pojišťovnictví.

3.1.3.2. Pojistná událost, škodná událost

Pojistnou událost definuje ZPS jako nahodilou skutečnost, se kterou příslušná pojistná 

smlouva spojuje právo na pojistné plnění. Škodná událost je naproti tomu nahodilá 

skutečnost, kterou vznikla škoda a která by se mohla stát pojistnou událostí, ale také 

nemusela.

Rozdíl mezi těmito pojmy tkví v tom, zda je již jisté, že s danou událostí bude spojeno 

právo na pojistné plnění anebo ne. Zpravidla je tedy ona nahodilá skutečnost nejprve 

škodnou událostí a pak se v průběhu šetření může proměnit na pojistnou událost, pokud 

bude potvrzeno, že s takovou událostí opravdu vzniká právo na pojistné plnění anebo ne, 

pokud vznik práva na pojistné plnění nebude potvrzen.

Pojišťovny tedy typicky v průběhu šetření označují událost nejprve za škodnou a teprve až 

je potvrzen vznik práva na pojistné plnění, je označena za pojistnou událost. Určitě ale 

dochází v praxi k zaměňování těchto pojmů, a to zejména tam, kde se pojem „škodná 

událost“ zatím neujal.

3.1.3.3. Pojistná doba, pojistné období

Pojistnou dobou je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno, např. tedy 1 rok. Pojistným 

obdobím je naproti tomu doba, za kterou bylo sjednáno, že se bude platit pojistné.

Na příkladu to lze nejlépe uvést. Majetkové pojištění bylo sjednáno na dobu určitou 

jednoho roku s automatickým obnovováním, ale byla sjednána pololetní frekvence placení 

pojistného. Pojistná doba je tedy roční, pojistné období je pololetní.
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Dále bude ukázáno, jaký to má např. vliv na placení pojistného a na nárok pojišťovny na 

pojistné po skončení pojištění.

3.1.3.4. Pojistitel, pojistník, pojištěný, zájemce, oprávněný, obmyšlený, 

účastník

ZPS definuje jednotlivé účastníky pojistného vztahu takto:

Nejširším pojmem je účastník soukromého pojištění, což jsou všichni ti, kterým z pojistné 

smlouvy vznikají práva a povinnosti, tj. všichni, kteří jsou uvedeni v nadpisu této části, a to 

včetně zájemce o pojištění, který ani smlouvu mít uzavřenou nemusí a přesto má práva (na 

informace) a povinnosti (informační).

Na straně poskytovatele služeb definuje ZPS pouze pojistitele, což je subjekt, který na 

základě příslušných oprávnění nabízí pojištění – tedy pojišťovna. Zásadně právnická osoba 

s formou akciové společnosti21.

Na straně poptávky pak vystupuje několik subjektů. Na počátku je to zájemce o pojištění, 

tedy osoba, která má zájem na sjednání pojištění a vyvíjí v tomto směru odpovídající 

informační aktivitu, tzn. že zjišťuje, jaké pojištění lze sjednat, s jakými podmínkami apod.

Ze zájemce se v případě souhlasu s nabízenou službou stává pojistník, tj. osoba, která 

uzavřela pojistnou smlouvu. Jak bude dále uvedeno, tato osoba nemusí vůbec nijak 

profitovat s uzavřeného pojištění a ve své podstatě na její straně mohou zůstat jen 

povinnosti a nikoli práva. Jak bude dále uvedeno ve výkladu týkajícího se pojištění ve 

prospěch třetí osoby, není neobvyklé, aby benefity z pojištění byly sjednány ve prospěch 

osoby, která není smluvní stranou pojistné smlouvy, kterou by podepisovala.

Takovými osobami je oprávněná osoba a obmyšlená osoba. Stručně řečeno se jedná o 

příjemce pojistného plnění. Rozdíl v pojmem tkví jen v tom, že obmyšlený je typem 

oprávněné osoby, která obdrží pojistné plnění v případě smrti pojištěného.

                                                       
21 §6 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
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Posledním subjektem je pak pojištěný. Ačkoli laická praxe zpravidla přistupuje 

k pojištěnému jako k oprávněné osobě, na dalších příkladech bude znázorněno, že tomu tak 

vůbec být nemusí. Pojištěného ZPS definuje jako osobu, na jejíž život, zdraví, majetek, 

odpovědnost za škodu nebo  jiné  hodnoty  pojistného  zájmu  se  soukromé  pojištění 

vztahuje, tzn. jako osobu, s níž je spojeno pojistné nebezpečí a v souvislosti s níž může 

nastat pojistná událost, např. škoda na zdraví konkrétní osoby, tedy pojištěného.

Jak bude dále podrobně ukázáno na příkladech v souvislosti s pojištěním cizího pojistného 

rizika a pojištění ve prospěch třetí osoby, existuje řada variant, kdy shora popsané osoby 

splývají v jedné nebo naopak existují zcela nezávisle.

3.1.3.5. Pojistné nebezpečí, pojistné riziko, pojistný zájem

ZPS definuje pojistné nebezpečí jako možnou příčinu vzniku pojistné události a pojistné 

riziko jako míru pravděpodobnosti tohoto pojistného nebezpečí.

Dlužno podotknout, že tyto pojmy mají v pojišťovací praxi často vlastní život a jsou 

používány v odlišném významu, tzn. pojistným nebezpečím se rozumí pojistné riziko a tak 

se i pojem pojistného rizika používá. Ostatně ani ZPS v tom není striktní, když tyto pojmy 

používá promiscue – např. §10, pojištění cizího pojistného rizika, kdy se nepochybně mělo 

na mysli cizí pojistné nebezpečí a nikoli pojistné riziko.

Praxe opravdu používá pro pojistné nebezpečí pojem pojistné riziko, jakkoli to definici 

v zákoně neodpovídá. Je to určité dědictví z minula, která i nadále přetrvává22.

Pojistné nebezpečí je tedy to, co zájemce o pojištění zajímá nejvíce, tzn. zda se na to 

„riziko“ sjednávání pojištění vztahuje. Pojistné nebezpečí je alfou a omegou při sjednávání 

pojištění, protože rozhodující je vždy tzv. pojistné krytí, tzn. právě skutečnost, zda se na 

danou skutečnost pojištění vztahuje nebo ne. Ostatně i z toho důvodu bývá nezřídka tato 

skutečnost předmětem řady sporů a důsledná identifikace pojistného nebezpečí je 

základem pro kvalitní pojistnou smlouvu. Není jistě bez zajímavosti, že pojistné smlouvy 

sice obsahují důsledně pojistná nebezpečí (nazývána jako pojistná rizika), ale zásadně 

neobsahují nic o pojistných rizicích, tedy o pravděpodobnosti vzniku pojistného nebezpečí.

I to je do značné míry důsledek zažitého přístupu k těmto pojmům.

                                                       
22 Viz např. zde: http://www.pojistovnacs.cz/flexi/pojistna-rizika/
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De lege ferenda by zde jistě slušelo právní úpravu poněkud upravit, neboť snaha uplatnit 

tuto terminologii se v pojišťovací praxe ne nutně setkává s pochopením. Terminologická 

nesouladnost pak může jít k tíži zájemce o pojištění, který může mít určité laické ponětí o 

pojištění, ale ve finesách některých pojmů se bude obtížně orientovat.

Pojistný zájem vystupuje v ZPS jako jakýsi titul a podpora samotného pojištění, když je 

definován jako oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané 

pojistným nebezpečím. Komentář k ZPS autorů Bohman, Wawerková uvádí23, že pojistný 

zájem byl původně koncipován jako základní podmínka platnosti pojistné smlouvy, bez 

které nemohlo ke vzniku pojistného vztahu ani dojít. Jak tito autoři uvádí, v rámci 

legislativního procesu se daná problematika částečně posunula, kdy vznikly pochybnosti o 

tom, jak by se taková skutečnost prokazovala a zůstalo tak nakonec jen u konstatování (v 

komentáři), že s neexistencí pojistného zájmu by bylo možno dovodit neplatnost smlouvy 

pro rozpor s dobrými mravy.

Obecně pak pojistný zájem spočívá v legitimní ochraně určité osoby před určitými 

následky. Výše citovaný komentář zde zajímavě uvádí, že by taková skutečnost měla být 

zohledněna v tom, aby oprávněná osoba měla vztah k dané události v té míře, aby měla 

důvod legitimně požadovat pojistné plnění, tzn. požadovat kompenzaci za to, k čemu došlo 

v její sféře. Autoři uzavírají s tím24, že pokud by takový zájem nebylo možno dovodit, bylo 

by lze uvažovat o neplatnosti pojistné smlouvy ze shora uvedeného důvodu.

Koncept se to nicméně jeví jako velmi akademický, neboť praxe nepřináší zpravidla

případy, ve kterých by pojištění bylo sjednáváno ve prospěch osob, které nemohou být 

pojistnou události negativně dotčeny. Za poznámku nicméně stojí skutečnost, že 

v některých zemích, např. Velká Británie je sjednávání pojištění bez pojistného zájmu 

trestným činem25.

3.1.3.6. Pojistná hodnota, pojistná částka

Pojmy jako pojistná hodnota a pojistná částka mají zejména vliv na určení výše pojistného 

plnění a s tím související i výši pojistného. Pojem pojistná hodnota je pak ZPS definován 

                                                       
23 Ludvík Bohman, Magdalena Wawerková in Zákon o pojistné smlouvě, 2. aktualizované vydání, str. 33
24 Tamtéž, str. 34
25 Tamtéž
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jako nejvyšší  možná  majetková  újma, která může v důsledku pojistné události nastat. 

Lépe se tomu rozumí v souvislosti se vznikem škody, kdy je tato hodnota rovná tzv. 

skutečné škodě, tedy škodě vypočtené na základě ceny věci v okamžiku poškození.

Tento pojem tedy zahrnuje nejvyšší možnou újmu, která může v důsledku události 

vzniknout. Tuto hodnotu uvádí pojistník u příslušných pojištění buď přímo do pojistné 

smlouvě anebo je podkladem pro kalkulaci pojistné částky a tedy i pojistného. Ve své 

podstatě se pojistná hodnota rovná nejvyšší možné částce pojistného plnění (aniž bychom 

zohledňovali spoluúčasti a podobné skutečnosti).

Pojistná částka je naproti tomu trochu nesystematicky definována v §34 odst. 2 ZPS jako 

částka, kterou pojistník uvedl v pojistné smlouvě jako částku, která má být při pojistné 

události vyplacena. Standardně by mezi pojistnou hodnotou a pojistnou částku neměl být 

rozdíl. Že tomu tak vždy není, naznačuje sám ZPS, který upravuje tzv. přepojištění a 

podpojištění, což jsou dvě různé situace, ve kterých tyto dvě částky nekorespondují. 

Výklad k přepojištění a podpojištění bude uveden v příslušných kapitolách, které se těmto 

pojmům věnují.

Pokud se obecně pokusíme shrnout tyto dva pojmy, tak na příkladu majetkového pojištění 

věci je pojistná hodnota cenou věci v době pojištění a pojistnou částkou částka, na kterou 

pojistník pojištěnou věc pojišťuje.

3.1.3.7. Pojistné, běžné pojistné, jednorázové pojistné

Pojistné je, jak ZPS uvádí, úplata za soukromé pojištění, tedy plnění za poskytnutí pojištění 

a převzetí rizika vzniku pojistné události a povinnosti vyplatit pojistné plnění.

Běžné pojistné je pak definováno jako pojistné za pojistné období, tzn. za příslušné období, 

za které se platí, např. měsíční, čtvrtletní, roční apod.

Jednorázové pojistné naproti tomu je definováno jako pojistné za celou dobu, na kterou 

bylo pojištění sjednáno. Tyto dvě pojistné mohou splývat v jedno, ale také se mohou 

odlišovat. Základní rozdíl, jehož podrobnosti budou rozebrány v kapitole týkající se 

pojistného, tkví v rozsahu práva pojistitele požadovat pojistné i po zániku pojištění.
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3.1.3.8. Škodové pojištění, obnosové pojištění

V úvodní části již několik poznámek k těmto dvou druhům soukromého pojištění bylo 

řečeno, definice v ZPS rozlišuje tyto dva druhy na to, zda se jedná o „náhradu škody“ 

anebo o „výplatu obnosu“.

Škodové pojištění má za úkol kompenzovat určitou majetkovou újmu v rovině pojištěného 

nebo oprávněné osoby. Obnosové pojištění naproti tomu nic nekompenzuje, jedná se, jak 

bylo shora uvedeno, o druh spoření. Tedy fakticky placení pojistného u obnosového 

pojištění se velmi blíží úhradám splátek spoření, které je při pojistné události, kterou bývá 

např. dožití určitého věku, vyplaceno. Tento druh pojištění je méně pojištěním v tom 

smyslu, že postrádá onu kompenzační funkci nevítané životní události, ale má přesně 

opačný efekt, tzn. má formu jakéhosi bonusu při dosažení události, která má efekt 

pozitivní.

To nebrání pojišťovnám v tom, aby některé druhy kompenzačních událostí, které by mělo 

krýt škodové pojištění, fakticky pokrývalo pojištění obnosové. Na jednotlivých druzích 

pojištění bude tato nedůslednost, ba až schizofrenie takového přístupu názorně 

demonstrována. Bude ukázáno, že ani zákon, ani pojistné produkty pojišťoven toto 

rozlišení důsledně nedodržují a některé druhy škodových událostí fakticky podřazují pod 

pojištění obnosové.

S určitou dávkou cynismu lze konstatovat, že záleží na úhlu pohledu jednotlivých 

účastníků pojištění ohledně toho, zda určitá událost splňuje definici škodového pojištění 

anebo pojištění obnosového. V tomto směru je nejvděčnějším předmětem diskurzu 

zejména pojištění osob. Blíže budou jednotlivé aspekty rozebrány u jednotlivých druhů 

pojištění.

3.1.3.9. Ostatní pojmy

Ostatní, výše neuvedené, pojmy jako odkupné, nová cena, trvalý nosič dat a další nebudou 

předmětem bližšího rozboru, neboť nemá smysl bez dalšího pouze kopírovat ustanovení 

zákona a pro další výklad zásadně nebudou rozhodující.
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3.1.4. Pojistná smlouva a její náležitosti

ZPS velmi podrobně upravuje, co by měla obsahovat pojistná smlouva, aby se jednalo o 

pojistnou smlouvu a aby byla platně sjednána. Jedná se o základní náležitosti pojistné 

smlouvy, jejichž nesplnění nebo nenaplnění zakládá absolutní neplatnost takové smlouvy 

podle §39 obč. zák26.

§4 ZPS uvádí mezi základní náležitosti pojistné smlouvy následující skutečnosti:

 určení pojistitele a pojistníka,

 určení oprávněné osoby,

 určení, zda se jedná o pojištění škodové nebo obnosové,

 vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události,

 výši  pojistného, jeho splatnost a údaj o tom, zda se jedná o pojistné běžné nebo 

jednorázové,

 vymezení pojistné doby a doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena,

 v případě pojištění osob, bylo-li dohodnuto, že se oprávněná osoba bude podílet na 

výnosech pojistitele, způsob, jakým se oprávněná osoba na těchto výnosech bude 

podílet.

3.1.4.1. Identifikace smluvních stran

ZPS výslovně ukládá pojistiteli identifikovat pojistníka, pojištěného, oprávněnou osobu, a 

to nejen při uzavírání pojistných smluv, ale i při jejich změnách. Zvýšené požadavky na 

identifikaci smluvních stran je pojistiteli ukládán zejména v souvislosti s problematikou 

opatření proti legalizaci výnosů pocházejících z trestné činnosti, tzn. v rámci opatření pro 

účely ochrany před praním špinavých peněz.
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Pojišťovnictví v tomto spadá do širší oblasti finančního sektoru, kde je zvýšený dohled a 

kontrola nad subjekty provádějícími finanční operace nebo které jsou adresáty finančních 

služeb podobně, jako je tomu např. v bankovnictví.

Ust. §4 odst. 2 ZPS pak rozlišuje způsoby identifikace u fyzických a právnických osob.

U fyzických osob musí pojišťovna zjišťovat:

 jméno, popřípadě jména,

 příjmení,

 adresu bydliště

 rodné  číslo  nebo  datum  narození,  nebylo-li  rodné číslo přiděleno,

 popřípadě obchodní firmu.

U právnických osob pak:

 obchodní firmu nebo název právnické osoby,

 sídlo a

 u tuzemských právnických osob též identifikační číslo osoby.

3.1.4.2. Pojistné podmínky

ZPS v ust. §4 odst. 4 uvádí, že součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky, pokud 

nejsou uvedeny přímo ve smlouvě. Pojistné podmínky představují souhrn obecných 

pravidel týkajících se daného pojištění, která zásadně platí pro všechna pojištění, která se 

těmito pojistnými podmínkami řídí.

                                                                                                                                                                       
26 „Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se 
příčí dobrým mravům.“
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Je velmi neobvyklé, aby pojistné podmínky byly přímo součástí pojistné smlouvy, ostatně 

je to i velmi nepraktické, protože ke konkrétním pojistným smlouvám se s ohledem na 

druh sjednaného pojištění kompletují konkrétní pojistné podmínky anebo případně 

pojistník dostane celou „sadu“ pojistných podmínek, jakkoli některá rizika sjednaná 

v pojistné smlouvě nemá.

Základní podmínkou je povinnost pojišťovny seznámit pojistníka s pojistnými 

podmínkami, přičemž současně až na jednu výjimku dle §23 odst. 4 ZPS nelze tyto 

pojistné podmínky bez souhlasu pojistníka měnit, což ostatně odpovídá principu smluvní 

volnosti.

Jakkoli jsou pojistné podmínky svého druhu vzorová ustanovení pojistné smlouvy, 

neznamená to, že se od nich nelze odchýlit. Tyto odchylky nebo specifika při sjednávání 

pojistné smlouvy pak řeší tzv. smluvní ujednání, což jsou specifická ustanovení pojistné 

smlouvy, ve kterých se strany odchylují od textu pojistných podmínek. Teoreticky, a 

pokud by byla vyjednávací síla obou stran rovnocenná, tvořila by smluvní ujednání větší 

část pojistné smlouvy, což tak ale není, protože určitá standardizace práv a povinností 

z pojistné smlouvy (ostatně i zákon takovou představuje) je z hlediska praxe nejen 

nezbytná, ale i praktická a efektivní.

3.1.5. Povinné pojištění

Úvodem k problematice pojištění a smluvní volnosti týkající se jejího sjednávání je nutné 

říct, že existují tři základní druhy soukromého pojištění z tohoto pohledu, a to:

- tzv. zákonné pojištění

- tzv. povinně-smluvní pojištění a

- smluvní pojištění.

Tzv. zákonné pojištění je pojištění, které vzniká přímo ze zákona. Tzn. že k jeho vzniku 

není nutná pojistná smlouva. A to se stále ještě bavíme o soukromém pojištění

(soukromém nikoli ve smyslu definice §1 ZPS, ale soukromém ve smyslu vztahu práv a 
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povinnosti a blízkosti tzv. povinně-smluvnímu pojištění), které však přesto není zahrnuto 

pod zákon o pojistné smlouvě a zcela vynechávám tzv. veřejná pojištění, která nejsou 

pojištěnými, ale jsou ve skutečnosti daněmi (zdravotní, sociální apod.), jak bylo popsáno 

shora. Typickým zástupcem takového zákonného pojištění je pojištění zaměstnavatelů za 

škodu, za kterou odpovídají svým zaměstnancům27.

Ačkoli ke vzniku pojištění dochází ze zákona, ještě pořád má toto pojištění svou povahou 

blíže povinnému nebo povinně-smluvnímu pojištění než k tzv. veřejnému pojištění, proto 

jeho zařazení mezi „soukromá“ pojištění.

Tím druhým typem je tzv. povinně-smluvní pojištění. Jedná se o pojištění, které již vzniká 

na základě pojistné smlouvy, ale smluvní volnost je zde omezena v tom smyslu, že ze 

zákona vzniká povinnost si takové pojištění sjednat (typicky druhy odpovědnostního 

pojištění nebo pojištění proti úpadku). Tento druh pojištění pak upravuje ust. §5 ZPS.

Toto povinné pojištění svým charakterem představuje nejen povinnost určitých osob si 

pojištění sjednat, ale i povinnost příslušné pojišťovny, která jej nabízí, takové pojištění 

poskytnout a uzavřít pojistnou smlouvu28, což je opět zásah do smluvní volnosti. Smluvní 

volnost je dále omezena nejen v povinnosti pojištění sjednat, ale (aby takové pojištění 

mohlo plnit svou funkci) i v tom, aby toto pojištění mělo určité vlastnosti, resp. aby bylo 

poskytnuto za určitých podmínek. Smluvní volnost je pak omezena např. u následujících 

aspektů:

- výši pojistné částky

- způsobech skončení

- době trvání

- důvodech pro odmítnutí plnění

- výlukách apod.

                                                       
27 Dle ust. vyhl. č. 125/1993 Sb., o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu
28 Např. §3 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb.
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Specifickou otázkou pak jsou (a to zejména v případech, kdy je toto pojištění namířeno ve 

prospěch ochrany třetí strany, což je u těchto pojištění typické) právě případy, kdy může 

pojišťovna odmítnout plnění. Podle ust. §5 odst. 2 ZPS pak platí, že, stanoví-li tak zákon, 

musí být povinné pojištění koncipováno i tak, aby vznikl nárok na plnění též v případě, 

kdy byla škoda způsobena úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného nebo oprávněné 

osoby. To vše samozřejmě pro účely ochrany poškozeného.

Ustanovení §5 odst. 3 ZPS k tomu navíc dodává:

„Z takto uzavřené pojistné smlouvy může pojistitel odmítnout poskytnutí pojistného plnění 

pouze v případě uvedeném v tomto zákoně [§ 24 odst. 1 písm. b)], pokud se na uvedení 

nepravdivých nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů nebo na uvedení vědomě 

nepravdivých nebo hrubě  zkreslených  údajů výlučně podílel poškozený nebo s jeho 

vědomím  jiná osoba.“

Povinná pojištění jsou pak koncipována tak, že poškozenému je přesto pojistné plnění 

poskytnuto, avšak pojišťovna se následně hojí na pojistníkovi nebo pojištěném. Tím se 

riziko samozřejmě přenáší na pojišťovny, když se počítá s tím, že pojišťovna bude schopna 

ekonomicky snáze nést důsledky komplikací s vymáháním takového regresu, než aby 

poškozený zůstal bez náhrady.

Výše uvedené ustanovení tedy obecně umožňuje pojišťovně odmítnout vyplatit pojistné 

plnění v případě, kdy oprávněná osoba při uplatnění nároku na pojistné plnění uvede 

nepravdivé údaje nebo podstatné údaje zamlčí, neumožňuje však odmítnutí plnění např. 

z důvodů stojících na straně pojistníka nebo pojištěného, tzn. z důvodů porušení jejich 

povinností, které by jinak zakládaly právo pojišťovny odmítnout vyplatit pojistné plnění.

3.1.6. Uzavírání pojistné smlouvy

Pro pravidla týkající se uzavření pojistné smlouvy platí v některých aspektech obdobná 

pravidla jako pro uzavírání ostatních smluv29, tzn. že návrh na uzavření smlouvy musí být 

přijat ve lhůtě v návrhu stanovené, a pokud taková lhůta stanovena není, pak do jednoho 

                                                       
29 §43a a násl. občanského zákoníku
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měsíce. Je-li podmínkou uzavření pojistné smlouvy lékařská prohlídka, je tato lhůta 

dvouměsíční30.

Specifikem u pojistných smluv je v tomto případě možnost uzavřít pojistnou smlouvu 

nikoli v písemné podobě, jak zákon (až na jednu výjimku) předpisuje, ale uhrazením 

pojistného. Tento způsob vzniku pojistné smlouvy bez podpisu obou smluvních stran na 

pojistnou smlouvu je velmi praktický u některých druhů pojištění, kdy je sjednání pojištění

realizováno praktičtějším způsobem, a to právě úhradou pojistného.

Setkat se s tímto druhem uzavírání pojistné smlouvy lze zejména u cestovního pojištění a 

vůbec pojištění, které je sjednáváno na dálku, zejména prostřednictvím emailu a internetu.

Může to s sebou nicméně nést určitá rizika v podobě prokazování obsahu zaslaného 

návrhu, se kterým pojistník úhradou pojistného vyslovil souhlas a který se pro něj stal 

závazným. Je pak na pojišťovnách, aby odpovídajícím způsobem dokumentovaly obsah 

návrhů pojistných smluv do té míry, aby se neocitaly v důkazní nouzi ohledně obsahu 

předkládaných návrhů.

3.1.7. Vznik pojištění

Obecně platí, že pojištění vzniká dnem následujícím po uzavření pojistné smlouvy31. To 

však v některých případech není praktické, a to zejména tam, kdy vzniká požadavek na 

okamžitý vznik pojistné ochrany. Pro ten účel ZPS pamatuje i na situace, kdy pojištění 

vzniká okamžikem uzavření pojistné smlouvy32. V takových případech je na pojistné

smlouvě uveden i čas sjednání pojistné smlouvy tak, aby bylo možno, v případě požadavku 

na okamžitou pojistnou ochranu, spoléhat na vznik pojistného krytí již od konkrétního 

okamžiku; samozřejmě pouze za podmínky, že pojistná událost dosud nenastala33.

Tak jako u ostatních právních úkonů, retroaktivita platnosti smlouvy je vyloučena, přesto 

však ZPS takovou možnost připouští34. Jedná se o velmi nestandardní skutečnost, která 

navíc do značné míry nahrává pojistným podvodům. Na druhou stranu je pravda, že ZPS 

počítá preventivně s právem pojišťovny odmítnout vyplatit pojistné plnění, pokud pojistník 

o tom, že v dané době nastala pojistná událost věděl nebo mohl vědět. Shodně je však 

                                                       
30

§6 odst. 1 ZPS
31 §6 odst. 5 ZPS
32 Tamtéž
33 §6 odst. 6 ZPS
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chráněn i pojistník, kdy pojistitel nemá právo na pojistné za takovou dobu, pokud věděl 

nebo mohl vědět, že pojistná událost nemůže nastat.

3.1.8. Forma právních úkonů

Ve smyslu ust. §7 ZPS je pro pojistnou smlouvu předepsaná obligatorní písemná forma 

pod sankcí absolutní neplatnosti. Výjimky existují dvě:

- pojistné smlouvy zakládající pojištění s pojistnou dobou kratší než jeden rok a

- pojistné smlouvy, které vznikly uhrazením pojistného a nikoli písemnou akceptací 

návrhu pojistné smlouvy pojistníkem.

Ostatní právní úkony musí mít také písemnou formu, ledaže by zákon nebo dohoda stran 

stanovila jinak.

ZPS však upravuje i speciální druh právních úkonů, nazývaných také „konsensuální“. 

Jedná se o právní úkony, k jejichž platnosti není nutný souhlas obou stran, ale jsou tzv. 

jednostranně vynutitelné. Jedná se jednak o právní úkony na straně pojistníka (např. změna 

obmyšlené osoby), ale také na straně pojistitele (změna pojistných podmínek, indexace 

pojistného, dynamizace pojistného aj.). Tyto právní úkony směřují ke změně obsahu 

pojistné smlouvy, odhlížím zde od „obvyklých“ jednostranných právních úkonů, které 

směřují k zániku pojištění (výpověď aj.).

S požadavkem na písemnost právních úkonů souvisí pravidlo, podle kterého každá ze stran 

obdrží jeden stejnopis pojistné smlouvy35. Toto pravidlo se vztahuje i na její změny tam, 

kde je stanoveno písemná forma (viz výše).

3.1.9. Promlčení

Obecná promlčecí doba na „právo na plnění z pojištění“, jak to uvádí ust. §8 ZPS, a které 

lze překládat jako právo na pojistné plnění, je tříletá; jde-li o plnění z životního pojištění, je 

tato lhůta desetiletá. Tato promlčecí doba začíná však běžet až za 1 rok po vzniku pojistné 

                                                                                                                                                                       
34 §6 odst. 6 ZPS
35 §7 odst. 2 ZPS
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události. ZPS tedy setrvává na dřívější koncepci 1+3. Dříve byl tento koncept upraven v 

§104 občanského zákoníku, dnes je problematika promlčení práv z pojištění řešena 

relativně komplexně právě v ust. §8 ZPS.

Shora uvedený koncept počítání promlčecí doby platí i v případě, kdy poškozenému  

vznikl přímý nárok na pojistné plnění  vůči  pojistiteli,  nebo  v  případě,  kdy  pojištěný  

žádá  na pojistiteli  úhradu  částky,  kterou  poskytl  poškozenému jako náhradu škody, za 

kterou poškozenému odpovídá.

Důvodem, proč je lhůta u životního pojištění delší, spočívá ve specifikách tohoto pojištění 

(nezřídka plnění v případě smrti, jejíž prokazování někdy může být časově náročnější a 

v případě větších událostí pak zpravidla může trvat déle, než je smrt potvrzena).

Ostatní práva z pojistné smlouvy se promlčují ve standardní tříleté lhůtě a pro běh jejich 

lhůty se aplikují standardní pravidla dle občanského zákoníku36.

3.1.10. Pojistka

Pojistka je, na rozdíl od obecně používaného pojmu, kde je zaměňována za pojistnou 

smlouvu, dokumentem, který potvrzuje sjednání pojistné smlouvy a který je pojistitel 

povinen vydat pojistníkovi. Nezřídka se v běžné mluvě slovo pojistka zaměňuje za 

pojištění, nicméně faktem zůstává, že se jedná o dokument.

Obecně musí pojistka v souladu s ust. §9 ZPS obsahovat následující:

- určení smluvních stran,

- číslo pojistné smlouvy,

- pojistné nebezpečí,

- pojistnou dobu a

- dobu platnosti pojistné smlouvy.
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Pokud nebyla pojistná smlouva uzavřena v písemné podobě (v případech uváděných 

shora), musí pojistka obsahovat nejméně:

- číslo pojistné smlouvy,

- náležitosti uvedené v § 4 odst. 1 a 2 ZPS

- a  případná ujednání odchylná od pojistných podmínek.

Dojde-li ke ztrátě, poškození  nebo  zničení  pojistky,  vydá pojistitel  na žádost a náklady 

pojistníka druhopis pojistky37. Vzniká-li podle  pojistné  smlouvy  povinnost  předložit  k  

uplatnění  práva  na pojistné  plnění  pojistku, může pojistitel požadovat, aby se původní 

pojistka před vydáním druhopisu umořila.

3.1.11. Pojištění cizího pojistného rizika

Už z povahy pojištění vyplývá, že zahrnuje větší množství subjektů, které mezi sebou mají 

a mohou mít různé vztahy, které se různým způsobem doplňují a „využívají“. Vzhledem 

k tomu, že pojištění slouží k zajištění různých zájmů jeho jednotlivých účastníků, zná ZPS 

několik variant kombinací vztahu pojistník-pojištěný-oprávněná osoba.

Jedním z takových „složitějších“ vztahů je pojištění cizího pojistného rizika ve smyslu ust. 

§10 ZPS. Jeho podstatou je skutečnost, že se pojistník liší od pojištěného a současně 

pojistník je oprávněnou osobou. To znamená, že pojistným rizikem, jak nesprávně ZPS 

uvádí (ve skutečnosti se jedná o pojistné nebezpečí38), je riziko pojištěného, tedy určitá 

okolnost ve sféře pojištěného, se kterou může být spojena vznik pojistné události.

Pojistník si v tomto případě tedy pojišťuje událost, která nastane ve sféře pojištěného, tedy 

osoby odlišné od pojistníka, ale současně se v takovém případ stává oprávněnou osobou, 

tedy osobou, která má právo na pojistné plnění. Takové pojištění má však několik pravidel, 

které vycházejí z „rizik“ shora popsané struktury.

                                                                                                                                                                       
36

§101 ZPS
37 §9 odst. 3 ZPS
38 Toto je jeden z příkladů, na který bylo upozorňováno shora, kdy ZPS nesprávně pracuje s pojmy „pojistné 
riziko“ a „pojistné nebezpečí“.
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První podmínkou je, že pojistník seznámil pojištěného s obsahem pojistné smlouvy v části 

týkající se pojištění pojistného rizika pojištěného. Smyslem tohoto informování je, aby 

pojištěný věděl, jaké pojištění se na „něj“ sjednává a jaké je s takovou skutečností spojeno

právo pojistníka na výplatu pojistného plnění. Pojistník má totiž právo na pojistné plnění 

pouze v případě, kdy prokáže, že tuto povinnost splnil a pouze tehdy, pokud s tím pojištěný 

souhlasí. Tímto souhlasem by se měl eliminovat problém, kdy si pojistník sjednávají na 

cizí pojistné riziko pojištění a zejména snaha z toho neoprávněně těžit.

Co je však velmi nestandardní a dalo by se říci až na hraně základních principů smluvní 

volnosti, je právní úprava v ust. §10 odst. 4 ZPS. Ten stanoví následující:

„Zemře-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který sjednal pojištění cizího 

pojistného rizika,  vstupuje pojištěný do soukromého  pojištění  namísto  pojistníka,  a  to  

dnem, kdy pojistník zemřel nebo zanikl bez právního nástupce, nestanoví-li pojistná 

smlouva jinak.“

Smrtí pojistníka tak na pojištěného přecházejí práva a povinnosti z pojistné smlouvy. 

Povšimněme si ale důležitého faktu, a to že pojištěný nesjednává pojistnou smlouvu, nemá 

vliv na obsah jejich podmínek, nemůže vyloučit sjednání takové smlouvy, ani vyloučit 

takové právní nástupnictví a doslova je mu daná smlouva vnucena zákonem. A protože 

ZPS nestanoví, že neposkytnutí souhlasu s pojistnou smlouvou a dokonce ani seznámení 

s pojistnou smlouvou má vliv na vznik pojištění, pouze na výplatu pojistného plnění, lze si 

představit šikanózní situace, kdy pojistník nehradí pojistné, zemře nebo zanikne, jde-li o 

právnickou osobu, a tyto povinnosti přejdou na pojištěného, aniž by to mohl ovlivnit.

Takový postup rozhodně nelze považovat za byvší v souladu s principy smluvní volnosti. 

Jistě, nebude to praktické u fyzických osob pojistníků, snad kromě případů „finanční msty“

umírajícího pojistníka, ale mohlo by se to zneužívat u právnických osob pojistníků. 

Komplot by to byl sice poněkud složitý, ale nikoliv nemožný. A neexistence možnosti 

pojištěného odmítnout takový přechod práv a povinností je zneužitelný.

V pojistné smlouvě to lze sice dohodnout jinak, ale v případě podvodu na tom pojistník 

nebude mít zájem, takže to jinak nedohodne. Naopak. A pojištěný smlouvu nesjednává a 

nepodepisuje a nemá tedy, jak by ovlivnil její smluvní podmínky.
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Osobně považuji dané ustanovení za velmi nešťastné a mám za to, že by pojištěný mohl 

uspět např. v rámci ústavní stížnosti na porušení jeho základních práv společně s návrhem 

na zrušení daného ustanovení. Je sice pravda, že by se v čistě šikanózním případě mohl 

odvolávat na neexistenci pojistného zájmu anebo na dobré mravy, ale ani na to nelze vždy 

spoléhat a podobná úprava by se v moderním kodexu vyskytovat neměla.

3.1.12. Pojištění ve prospěch třetí osoby

Pojištění ve prospěch třetí osoby je svého druhu smlouvou ve prospěch třetího 

(oprávněného), která má v hierarchii rozvrstvení úloh mezi pojistníkem, pojištěným a 

oprávněnou osobou následující varianty:

- pojistník a pojištěný je tatáž osoba, ale oba jsou odlišní od oprávněného

- pojistník je odlišný od pojištěného a oba jsou odlišní od oprávněného

- pojistník je odlišný od pojištěného a pojištěný a oprávněná osoba jsou tytéž 

subjekty

Jak je z těchto variant patrné, je podstatnou podmínkou pro to, aby bylo možno hovořit o 

pojištění ve prospěch třetího, aby se pojistník lišil od oprávněné osoby. Pokud by pojistník 

a oprávněná osoba byl toutéž osobou, pak se buď jedná o „vlastní“ pojištění, pokud je 

totožný pojistník i s pojištěným a o pojištění cizího rizika, pokud není totožný 

s pojištěným.

Jak uvádí ZPS v ust. §11 společně s odkazem na občanský zákoník, je podmínkou toho, 

aby vzniklo pojištění ve prospěch třetí osoby, nutný její souhlas. Současně platí obecná 

ustanovení občanského zákoníku o sjednání smlouvy ve prospěch třetího39. Specifikem 

ZPS je pak nad rámec tohoto ustanovení občanského zákoníku skutečnost, že tento souhlas 

je možné dát i dodatečně, a to při uplatnění práva na pojistné plnění ze strany oprávněné 

osoby.

                                                       
39

§50 občanského zákoníku
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3.1.13. Pojistné

Jak bylo uvedeno v úvodních ustanoveních týkajících se definic, je pojistné platbou, kterou 

hradí pojistník a inkasuje pojistitel za „umístění pojistného nebezpečí“ nebo rizika, jak se 

říká, tzn. za sjednání pojištění.

3.1.13.1. Vznik práva na pojistné a splatnost pojistného

Ve smyslu ust. §12 odst. 1 ZPS vzniká právo pojistitele na pojistné okamžikem uzavření 

pojistné smlouvy nebo dnem dohodnutým ve smlouvě, pokud ZPS nestanoví jinak. Že 

nárok na pojistné vzniká od uzavření smlouvy, není ničím neobvyklým, nicméně 

neexistuje v ZPS odpovídající provazba na ust. §6 odst. 6 ZPS, které upravuje situaci, kdy 

se pojištění vztahuje i na dobu před uzavřením pojistné smlouvy.

Je tedy otevřenou otázku, zda pojistitel má právo na pojistné za období před uzavřením 

pojistné smlouvy, pokud se strany dohodly na tom, že se pojištění na tuto dobu bude 

vztahovat. Pro to, že pojistitel na takové pojistné nárok má, jakkoli to není přímo v souladu 

se shora uvedeným ustanovením, hovoří dvě skutečnosti:

- standardní pravidlo pojistné smlouvy jako synalagmatického smluvního vztahu, 

kdy je pojistná ochrana poskytována proti úhradě pojistného a

- dikce ust. §6 odst. 6 ZPS, které stanoví, že pojistitel nemá nárok na pojistné, 

jestliže v době podání návrhu na uzavření pojistné smlouvy věděl nebo mohl vědět, 

že pojistná událost nemůže nastat, což velmi pravděpodobně směřuje právě k době 

před uzavřením pojistné smlouvy.

Tento druhý případ nicméně naráží na nedostatečnou přesnost dikce, přesto lze mít za to, 

že se v tomto ustanovení nehovoří o pojistném za období po uzavření pojistné smlouvy, ale 

o období před uzavřením pojistné smlouvy, což by systematicky dávalo větší smysl.

Velmi pravděpodobně tedy lze dospět k závěru, že pojistitel za toto období nárok na 

pojistné má, jakkoli to nejen není výslovně v ZPS uvedeno, ale navíc to nekoresponduje 

s ust. §12 odst. 1 ZPS.
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Co se samotné splatnosti pojistného týče, rozlišuje ZPS splatnost běžného pojistného a 

jednorázového pojistného.

Běžné pojistné je splatné v první den pojistného období, tedy v první den období, za které 

se pojistné hradí (tedy např. 1. den příslušného čtvrtletí)

Jednorázové pojistné je pak splatné dnem počátku pojištění, což je standardně první den po 

uzavření pojistné smlouvy (kromě případů, kdy pojištění vzniká okamžikem uzavření 

pojistné smlouvy).

3.1.13.2. Nárok na pojistné

Obecné ustanovení týkající se nároku pojistitele na pojistné, tj. §13 odst. 1 ZPS uvádí, že 

pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu, pokud ZPS nestanoví jinak nebo není 

dohodnuto jinak.

V této otázce je mnoho nejasného, protože ZPS neřeší důležitou věc, a to je právo 

pojistitele na pojistné plnění při zániku pojištění, případně jí řeší jako např. v ust. §13 odst. 

2 a §17 dost. 3ZPS, nicméně toto řešení není zřejmě v souladu s judikaturou40 k původním 

ustanovením občanského zákoníku, která se vztahovala k právu pojišťovny na jednorázové 

pojistné.

Podrobně se tomu tedy budu věnovat v následující kapitole

3.1.13.3. Nárok na pojistné v případě zániku pojištění

Obvyklým druhem sporu bývá, na jaké pojistné má pojišťovna nárok v případě zániku 

pojištění, tzn. zejména jestli má nárok na pojistné i za dobu, když již pojištění zaniklo 

(pokud zaniklo předčasně), tj. dříve, než uplyne doba, na kterou bylo pojištění původně 

sjednáno.

Zde vzniká první interpretační problém ohledně pojistné doby. Ta je definována jako doba, 

na kterou bylo pojištění sjednáno. Není zde ale jasné, jestli se tím myslí doba, na kterou 

bylo pojištění podle pojistné smlouvy původně sjednáno anebo doba, do zániku pojištění, 
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teda doba, po kterou pojištění trvalo. Výsledek takového výkladu je ale pro další postup 

naprosto zásadní.

ZPS v tomto směru vodítko neposkytuje. Např. ale zákon 168/1999 Sb. v §13 odst. 2 

implikuje, že pojistná doba je opravdu doba, na kterou bylo pojištění původně sjednáno, 

když uvádí, cituji:

„Zanikne-li pojištění odpovědnosti před uplynutím doby, na kterou bylo pojištění 

sjednáno…“

Toto naznačuje, že doba trvání pojištění, a i v tom lze vidět určitou logiku, není pojistnou 

dobou, tedy dobou, na kterou bylo pojištění sjednáno. Doba trvání pojištění tedy patrně 

může být kratší než pojistná doba, což by ale mělo pak zásadní dopady na právo 

pojišťovny požadovat pojistné, protože pojišťovna má nárok na pojistné za pojistnou dobu, 

tj. nikoli pouze za dobu do zániku pojištění, ale za celou dobu, na kterou bylo pojištění 

původně sjednáno.

Jestliže si totiž představíme např. majetkové pojištění, ve kterém byla sjednána pojistná 

doba v délce trvání jednoho roku s automatickým obnovováním, pak ve smyslu ust. §13 

odst. 1 ZPS má pojišťovna nárok na pojistné plnění za celý rok. Otázka ale zní, na jaké 

pojistné má pojišťovna nárok, pokud dojde k zániku pojištění. Představme si třeba případ, 

kdy u tohoto pojištění pojistník využije svého práva zrušit pojistnou smlouvu do 2 měsíců 

od jejího uzavření ve smyslu ust. §22 odst. 2 ZPS. Řekněme, že tedy pojistník po měsíci 

zjistí, že ta smlouva není výhodná a vypoví jí tak, aby skončila ve lhůtě 6 týdnů od jejího 

sjednání.

V takové pojistné smlouvě ale byla pojistná doba sjednána na rok. Pojištění zaniklo za 6 

týdnů. Pojistník zaplatil, řekněme, pojistné na rok, protože bylo sjednáno pojistné období 

v délce trvání jednoho roku.

Pokud bychom výchazeli ze striktního výkladu ust. §13 odst. 1 ZPS, pak bychom museli 

dojít k závěru, že se taková výpověď pojistníkovi velmi nevyplatila, protože pojistnou 

ochranu ztratil po 6ti týdnech, ale pojistné zaplatí stejně za celý rok.

                                                                                                                                                                       
40 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2005, sp. zn. 33 Odo 1038//2003
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Takový závěr je však dle mého názoru neudržitelný, a to i s ohledem na historii právní 

úpravy a výše citovanou judikaturu.

Podle starší právní úpravy §803 občanského zákoníku, měl pojistitel právo na pojistné

pouze do doby zániku pojištění. Spory se pak vedly o to, jestli to platí jen u běžného 

pojistného anebo i u jednorázového pojistného. Příslušné ust. §803 odst. 3, věta za 

středníkem občanského zákoníku implikovalo, že má pojišťovna právo na celé pojistné.

Výše popsaný rozsudek to však odmítl, ačkoliv takový závěr šel přímo proti textu 

příslušného ustanovení.

Na druhou stranu lze sledovat logiku takového závěru Nejvyššího soudu, protože proč by 

měl pojistník platit pojistné za dobu, po kterou mu krytí není poskytováno. Jsem proto toho 

názoru, že závěry výše uvedeného judikátu lze vztáhnout i na aktuální znění ZPS s tím, že 

pojišťovna nemá nárok na pojistné, bez ohledu na to, zda se jedná o běžné nebo 

jednorázové pojistné, po zániku pojištění.

Sluší připomenout, že ust. §17 odst. 3 ZPS41 prakticky kopíruje dikci původního 

občanského zákoníku v otázce nároku na úhradu jednorázového pojistného. I zde se jeví 

logickým uzavřít s tím, že takové znění odporuje názoru soudů a že by závěry soudů 

ohledně vymahatelnosti pojistného po zániku pojištění byly obdobné, jako tomu bylo 

v minulosti.

3.1.14. Zásada rovného zacházení

Přijetí antidiskrimačního zákona42 s sebou přineslo i dopady do pojištění. Nově pak ust. 

§13a ZPS stanovilo základní zásady rovného zacházení, které by mělo odstranit případné 

diskriminační projevy při stanovování podmínek pojištění a uzavírání samotných 

pojistných smluv.

Shora uvedené ustanovení k tomu výslovně uvádí následující:

                                                       
41

V případě, že nebyla splněna povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika a pojistitel na základě svého 
zjištění pojistnou smlouvu vypověděl, náleží mu pojistné až do konce pojistného období, ve kterém došlo k 
zániku soukromého pojištění; jednorázové pojistné náleží pojistiteli v tomto případě celé.
42 zákon č. 198/2009 Sb.
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„Práva a povinnosti vznikající ze soukromého po jištění nesmějí být v rozporu se zásadou 

rovného zacházení.“

Co se rozumí zásadou rovného zacházení stanoví §2 odst. 1 a 2 zákona č. 198/2009 Sb., 

antidiskriminační zákon, takto“

„Pro  účely tohoto zákona se právem na rovné zacházení rozumí právo nebýt 

diskriminován z důvodů, které stanoví tento zákon.

Diskriminace je přímá a nepřímá. Za diskriminaci se považuje i obtěžování, sexuální 

obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci.“

Není nutné se pouštět podrobněji do definic diskriminace, ostatně soudy si v tomto směru

ještě také budou muset naleznout vlastní cestu a jednotlivé pojmy vyložit, nicméně 

podstatný je obecný dopad této „iniciativy“ do sjednávání podmínek pojistných smluv.

Budeme-li pokračovat v tom, jak tuto otázku chápe ZPS, je nutné zmínit, co se dle ZPS za 

porušení zásady rovného zacházení nepovažuje. Než to bude vyloženo, je proto vhodné se 

nad tím zastavit, protože oblast pojišťovnictví v sobě skýtá velkou kapacitu možností, jak 

jednotlivé osoby diskriminovat, a to zejména s ohledem na to, že rizikovost pojištění je 

kalkulována na základě velkého množství atributů, které mohou být u toho či onoho 

pojištění různě oceňovány nebo váženy.

To samozřejmě otevírá prostor pro uplatnění velkého množství diskrimačních faktorů nebo 

alespoň faktorů, které tak pojistník může vnímat, jakkoli ZPS některé z nich výslovně 

z diskriminace vylučuje. Přesto se samozřejmě ZPS nevyhýbá ani korektivům případné

neodůvodněné aplikaci některých omezení nebo okolností, které mohou být vnímany jako 

diskriminační (viz dále).

Nejprve ale k onomu negativnímu vymezení43:

„V rozporu se zásadou rovného zacházení není:

- použití pohlaví,

                                                       
43

§13 ZPS
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- věku nebo

- zdravotního stavu

jako určujícího faktoru  při  stanovení  výše  pojistného  a  pro  výpočet pojistného  plnění  

u pojištění těch pojistných nebezpečí, u kterých je hodnocení pojistného rizika založeno na 

příslušných a přesných pojistně matematických a statistických údajích a je-li rozdíl ve výši 

pojistného či  pojistného  plnění  přiměřený. Náklady související s těhotenstvím a 

mateřstvím  nesmějí  vést  k  rozdílům  ve  výši  pojistného  a výpočtu   pojistného plnění.“

Jak je na první pohled patrné ze shora uvedené definice, i tady se pojišťovny mohou 

ocitnout snadno na tenkém ledě, neboť sice mohou pohlaví, věk nebo zdravotní stav použít 

jako faktor pro např. vyšší pojistné, ale i tak musí být takový postup odůvodněný a 

přiměřený. V tomto směru si lze pak představit plejádu případů, kdy to pojišťovna nebude 

schopna vyargumentovat. 

Je sice pravda, že se málokdy naleznou dva shodné případy, na kterých by neodůvodněnost 

např. aplikace vyššího pojistného z důvodu věku mohla být snadno demonstrována, ale 

základní problém při dokazování porušení takové zásady bude ležet na pojišťovně, což 

může přinést komplikace a právní spory, což je ostatně negativní důsledek celé koncepce 

ochrany před diskriminací, která ve své nedomyšleně paternalistické a ochránářské snaze 

neváhá porušovat základní argumentační principy negativní důkazní teorie44.

V současné době naštěstí není otázka ochrany před diskriminací něčím, čemu by právníci 

věnovali větší pozornost nebo něčím, co by veřejnost vnímala jako důležité nebo zásadní. I 

z toho důvodu lze konstatovat, že v praxi pojišťoven se takové případy zatím ve velké míře 

neobjevují anebo jím dosud nebyla věnována pozornost, za což může být jak právní, tak 

laická veřejnost jenom ráda.

3.1.15. Informační povinnost pojistníka a pojištěného

                                                       
44 Viz ust. §133a občanského soudního řádu, který v rozporu se základními právními principy obrací důkazní 
břemeno na žalovaného
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S ohledem na skutečnost, že pojištění je, jak bylo shora uvedeno, ruletou svého druhu, ve 

které se jedna strana snaží finančně získat nad tou druhou na základě lepších nebo přesněji 

vyhodnocených informací o té či oné skutečnosti a s ohledem na zintenzívňující charakter 

pojištění jako ryze finanční služby, je pochopitelné, že existence dostatečného množství 

informací a odpovídající komunikace je to, co zejména pojišťovna považuje za nezbytnou 

součást snižování svého rizika tak, aby výše pojistného plnění byla zásadně co nejmenší 

anebo aby se pohybovala v předem předpokládaných mezích, které jsou pro pojišťovnu 

přijatelné a akceptovatelné.

Z toho důvodu ukládá ZPS pojistníkovi řadu informačních povinností, které mají (mít) vliv 

na vyhodnocení rizika, případně jeho změn a charakteru.

Pojistník, případně pojištěný má proto zejména následující povinnosti:

- pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se 

sjednávaného soukromého pojištění, což platí i v případě, že jde o změnu 

soukromého pojištění45.

Tuto povinnost má vůči pojistníkovi a pojištěnému i pojišťovna.

Pojistník je dále povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že46:

- nastala pojistná událost,

- podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků  této události,

- předložit k tomu potřebné doklady a postupovat způsobem  dohodnutým  v  pojistné  

smlouvě.

- není-li pojistník současně pojištěným, má tuto povinnost pojištěný; je-li pojistnou 

událostí smrt pojištěného, má tuto povinnost oprávněná osoba;

- změnu nebo zánik pojistného rizika; v případě pojištění cizího pojistného rizika má 

tuto povinnost pojištěný.

                                                       
45 §14 odst. 1 ZPS
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3.1.16. Změny pojistného rizika a vliv na pojistné

Jak bylo již uvedeno shora, je pojistné riziko míra pravděpodobnosti propuknutí pojistného 

nebezpečí. Ustanovení §15 odst. 2 až 3 ZPS pak řeší postup v případě, kdy dojde ke 

snížení nebo ke zvýšení pojistného rizika. Je nutno nejprve uvést, že zde ZPS rozhodně 

není důsledný, protože nepochybně není rozhodující jen míra pojistného rizika, ale i 

povaha a změny samotného pojistného nebezpečí, jakkoli je zřejmé, že v určitém okamžiku 

tyto pojmy splývají v jeden. Ostatně tato dikce je zjevně dalším projevem nesprávného 

používání a zaměňování pojmů „pojistné nebezpečí“ a „pojistné riziko“.

Případy snížení pojistného rizika upravuje §15 odst. 2 ZPS takto:

„Jestliže se v pojistné době pojistné riziko podstatně sníží, je pojistitel  povinen  úměrně  

tomuto  snížení  snížit  pojistné, a to s účinností ode dne, kdy se o snížení pojistného rizika 

dozvěděl.“

Pod „dozvěděl“ lze samozřejmě zahrnout i situaci, kdy pojistník takovou skutečnost na 

základě svého posouzení situace sdělí pojišťovně. Zajímavé spory mohou vznikat 

v okamžiku, kdy pojišťovna nebude souhlasit s posouzením situace pojistníkem a dojde ke 

nesouladu ohledně toho, zda a případně v jaké výši má být pojistné sníženo. Nechává to 

svým způsobem velký prostor pro vyjednávání, jakkoli pojišťovny o podmínkách pojištění 

nejednají, ale zpravidla je pouze předkládají z pozice „take it or leave it“.

To na druhou stranu nebrání pojistníkovi, aby se u uzavřeného pojištění bránil požadavku 

na snížení pojistného. Právní spory, které by z toho mohly vznikat, mohou být proto velmi 

inspirativní.

Druhým případem je situace, kdy dojde ke zvýšení pojistného rizika. V takovém případě 

dle ust. §15 odst. 3 ZPS platí následující:“

Jestliže se v době trvání soukromého pojištění pojistné riziko podstatně zvýší tak, že pokud 

by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu 

uzavřel za jiných podmínek, vzniká pojistiteli právo do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o  

                                                                                                                                                                       
46

§14 odst. 2 ZPS
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zvýšení pojistného rizika, navrhnout změnu pojistné smlouvy ode dne, kdy se pojistné riziko 

zvýšilo. Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit do 1 měsíce ode dne jeho 

doručení, nebylo-li dohodnuto jinak.“

Zde bude na pojišťovně, aby podložila svoji argumentaci, proč se domnívá, že by pojistnou 

smlouvu při vyhodnocení změny pojistného rizika uzavřela za jiných podmínek. V každém 

případě má pojistník na to, aby se k takovému návrhu vyjádřil 1 měsíc. Ust. §15 odst. 4 

ZPS pak pokračuje s tím, že:“

Nesouhlasí-li pojistník se změnou pojistné smlouvy nebo nevyjádří-li se k této změně ve 

lhůtě podle odstavce 3, má pojistitel právo  pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 2 

měsíců ode dne, kdy obdržel  nesouhlas pojistníka se změnou pojistné smlouvy, nebo ode 

dne, kdy uplynula lhůta pro vyjádření pojistníka podle odstavce 3. V takovém případě 

soukromé pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode dne doručení   výpovědi pojistníkovi.“

Navýšení pojistného rizika může mít vliv nejen na požadavek na změnu pojistné smlouvy 

způsobem popsaným shora, ale může vést i přímo k zániku pojištění (viz dále). Ve své 

podstatě se jedná ale o částečně duplicitní právní úpravu, protože vše je o pojistném. 

Pojišťovna pojistí pravděpodobně cokoliv, pochopitelně za příslušné pojistné. Pokud se 

takové pojistné navržené pojistníkovi způsobem popsaným shora bude zdát jako příliš 

vysoké, nebude se změnou souhlasit a pojistná smlouva zanikne.

Důvody, pro které by pojišťovna okamžitě rušila pojistnou smlouvu za podmínek ust. §15 

odst. 5 ZPS (viz dále), budou proto zpravidla jen velmi vzácné a jejich podstatou bude 

velmi pravděpodobně nebezpečí z prodlení. Pokud totiž takové nebezpečí nehrozí, pak 

obchodní argumenty ovládající každou pojišťovnu budou směřovat nejprve ke snaze 

takové pojištění prodat, tzn. nabídnout pojistné v pro pojistitele akceptovatelné výši a 

k zániku pojištění přistoupit až v případě nesouhlasu pojistníka.

§15 odst. 5 ZPS k tomu výslovně stanoví:“

Jestliže se v době trvání soukromého pojištění pojistné riziko podstatně zvýší tak, že pokud 

by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by za těchto 

podmínek pojistnou smlouvu neuzavřel, má právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve 
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lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojistného rizika. V takovém případě 

soukromé pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi.“

Na druhou stranu a jak plyne ze shora uvedeného, má pojišťovna časově omezenou dobu, 

po kterou může takové právo uplatnit, jakkoli by se obtížně prokazovalo, kdy se o takové 

skutečnosti pojišťovna dozvěděla, s výjimkou případů, kdy jí to sdělil pojistník. Ust. §15 

odst. 6 ZPS k tomu uvádí:“

Jestliže pojistitel ve stanovené lhůtě pojistnou smlouvu nevypověděl a ani nepředložil 

návrh na její změnu, nemůže se dodatečně dovolávat důsledků zvýšení pojistného rizika, 

nestanoví-li pojistná smlouva jinak.“

3.1.17. Šetření pojistných událostí, výplata pojistného

Šetření pojistných událostí je proces, jehož podstatou je zjištění okolností, zda oprávněné 

osobě vzniklo právo na pojistné plnění a pokud ano, tak vyplatit pojistné a pokud ne, pak 

takovou skutečnost oprávněné osobě sdělit.

Pro takový proces pojišťovna zpravidla potřebuje určitý čas, jehož délka závisí zejména na 

typu pojištění, z něhož pojistná událost měla vzniknout a rozsahu dokumentace nebo 

skutečností nezbytných k posouzení jednotlivých nároků. U některých pojištění může být 

posouzení vzniku práva na pojištění velmi rychlé (např. u pojištění právní ochrany lze 

s ohledem na existenci obvyklých výluk rychle dospět k závěru, že např. na pojistné plnění 

nárok nevzniká), na druhou stranu např. u pojištění, u nichž je výplata spojena se 

zkoumáním zdravotního stavu, se může šetření událostí časově protáhnout.

Pojistitel má při šetření pojistných událostí zásadně následující povinnosti47:

- zahájit šetření bez zbytečného odkladu

- dokončit šetření zpravidla nejpozději do 3 měsíců od okamžiku oznámení pojistné 

události a

                                                       
47 §16 ZPS
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- vyplatit pojistné plnění do dalších nejpozději 15 dnů od ukončení šetření, přičemž za 

skončení šetření se považuje okamžik, kdy pojistitel oznámí výsledky šetření 

oprávněné osobě.

Pokud pojistitel nemůže skončit šetření ve shora uvedené lhůtě, je povinen sdělit osobě, 

které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření 

ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu48.

S poskytováním záloh však bývají, jak praxe ukazuje, spojeny komplikace. ZPS nestanoví, 

že by pojišťovna byla oprávněna odmítnout poskytnutí zálohy v případě, kdy probíhá 

šetření po výše uvedené lhůtě a ta si přitom není jistá, zda nárok vznikne nebo ne.

Pojišťovny samozřejmě jen velmi nerady poskytují zálohy na nedošetřené případy, protože 

se obávají rizika, že by takové zálohy mohlo být složité vymáhat zpět.

Takový argument ale pojišťovna uvést v rámci pravidel šetření pojistných událostí nemůže 

a nemůže se na něj proto ani odvolávat. Jediným řešením, a má-li pochybnosti, je plnění 

zcela odmítnout, což ale v případě, kdy pouze neví, udělat nemůže, protože by se pak 

vystavovala rizika uplatnění nároku oprávněné osoby právní cestou.

Skutečností nicméně zůstává, že poskytování záloh je málo častou praxí a pojišťovny k ní, 

vzdor jednoznačné právní úpravě, přistupují jen velmi zdráhavě.

K běhu lhůty pro šetření pojistné události pak sluší připomenout, že se tato prodlužuje o 

dobu, kdy bylo šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo 

pojištěného49. Dlužno dodat, že i toto ustanovení se v likvidační praxe nezřídka zneužívá 

např. excesivními požadavky na doplnění dokumentace, která není pro posouzení nároku 

rozhodující.

Závěrem je k problematice šetření pojistných událostí na místě uvést následující oprávnění 

pojistitele dle ust. §16 odst. 4 ZPS:“

Pokud byly náklady šetření podle odstavce 1, vynaložené pojistitelem, vyvolány nebo 

zvýšeny porušením povinností účastníků soukromého pojištění, má pojistitel právo 

požadovat na tom, kdo povinnost porušil, přiměřenou náhradu.“

                                                       
48 §16 odst. 3 ZPS
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Toto ustanovení se může jevit jako praktické pro pojišťovny tam, kde oprávněná osoba 

vyvolá šetření pojistné události v důsledku porušení své povinnosti, zpravidla povinnosti 

informační, ale i jiné. V praxi se k takovému kroku nepřistupuje příliš často.

3.1.18. Nesplnění některých povinností a vliv na výplatu 

pojistného plnění

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.1.15., představuje plnění informační povinnosti pojistníka

a/nebo pojištěného základní skutečnost pro posouzení a určení pojistného nebezpečí a 

pojistného rizika. S jejím porušením jsou pak vcelku logicky spojeny důsledky ve vztahu 

ke krácení pojistného plnění.

Ust. §17 odst. 1 ZPS k tomu uvádí:“

Porušil-li při sjednávání soukromého pojištění nebo při změně pojistné smlouvy pojistník 

nebo pojištěný některou z povinností uvedených v tomto zákoně nebo v pojistné smlouvě a 

bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné plnění přiměřeně 

snížit, nestanoví-li tento zákon jinak.“

Důvody, proč mohlo být stanoveno nižší pojistné, mohou být různé; souvisí však zpravidla 

s vyhodnocováním pojistného nebezpečí a pojistného rizika a praktické budou zejména u 

pojištění osob (např. úrazové pojištění, životní pojištění apod.). U pojištění majetku až 

takový dopad toto ustanovení mít nebude, protože nejtypičtějším podvodem u majetkového 

pojištění je podhodnocení ceny pojišťované věci, což „pokrývá“ institut podpojištění (o 

tom dále).

Typicky tak bude toto ustanovení aplikováno v případě, kdy např. nebudou poskytnuty 

pravdivé nebo úplné informace o zdravotním stavu pojišťěného a pojišťovna na základě 

mylných informací o dobré fyzické kondici navrhne nižší pojistné (protože měla za to, že 

je riziko menší). Pokud se následně ukáže, že by tato okolnost měla vliv na stanovení 

pojistného, tzn. že by bylo stanoveno vyšší, byla-li by to pojišťovna věděla, nastoupí 

přiměřené krácení pojistného plnění.

                                                                                                                                                                       
49 §16 odst. 3 ZPS



54

Dalším důvodem pro krácení pojistného plnění, které časově následuje nebo může 

následovat po porušení povinnosti při sjednávání pojištění, je porušení povinností při 

vzniku pojistné události.

Ust. §17 odst. 2 ZPS k tomu stanoví:“

Pokud mělo porušení povinností uvedených v tomto zákoně nebo v pojistné smlouvě 

podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích 

následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, může pojistitel pojistné 

plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit, 

nestanoví-li tento zákon jinak.“

U této varianty práva snížit pojistné plnění už nejde zpravidla o porušení informační 

povinnosti vůči pojistiteli, protože se zde nejedná o určování výše pojistného, ale o 

případy, kdy pojištěný nebo i oprávněná osoba jednají takovým způsobem, kterým porušili 

určitou povinnost stanovenou v pojistné smlouvě nebo v ZPS a tím došlo ke skutečnostem 

popsaným shora. Sluší doplnit, že se samozřejmě nemůže jednat o porušení jakékoliv 

povinnosti, protože pak by některá pojištění nemohla vůbec fungovat, když např. porušení 

povinnosti je vždy základem pro vznik odpovědnosti za škodu a při striktním krácení 

pojistného plnění ke každému porušení povinnosti by odpovědnostní pojištění ztrácelo 

zcela smysl.

Ty povinnosti, s nimiž je krácení spojeno, jsou zpravidla popsány v pojistných 

podmínkách, ve kterých je uvedeno, za jakých podmínek je pojistitel pojistné plnění 

oprávněn krátit (např. u havarijního pojštění vozidel je to vliv návykových látek, 

neodpovídající technický stav apod.). Obecně bývá takovou okolností i úmyslné jednání 

pojištěné osoby, excesy v jednáních atd.

V této souvislosti je nicméně nutné zdůraznit, že se to nevztahuje na případy popsané v čl. 

3.1.5. shora (povinné pojištění) s výjimkami tam uvedenými, kdy pojistitel nemůže krátit 

pojistné plnění ve prospěch oprávněné osoby, která je u takových pojištění zásadně odlišná 

od pojištěného. Ochrana oprávněných osob v takových případech převládá nad sankčním 

oprávněním pojišťovny v těchto případech porušení krátit pojistné plnění (samozřejmě při 

zohlednění výjimky dle ust. §5 odst. 3 ZPS).
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3.1.19. Přerušení pojištění

Novinkou, kterou zavedl ZPS, je tzv. přerušení pojištění. Jedná se o právní institut, který 

dřívější právní úprava v občanském zákoníku neznala. Obecnou povahou přerušení 

pojištění je přerušení povinnosti platit pojistné a přerušení pojistné ochrany, aniž by ale 

došlo k zániku pojištění.

ZPS rozlišuje dva případy přerušení pojištění, a to přerušení pojištění na základě ZPS a na 

základě pojistných podmínek. Ze zákona se pak pojištění přerušuje podle podmínek §18 

odst. 2 ZPS v případě, kdy:“

Soukromé pojištění se přerušuje, nebylo-li pojistné zaplaceno do 2 měsíců ode dne jeho 

splatnosti, pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.“

Toto zákonné ustanovení může mít velmi zásadní dopady na neplatiče pojistného, kteří se 

domnívají, že i když pojistné neplatí a nezruší-li pojišťovna smlouva, tak pojištění i nadále 

trvá. Pojišťovny na druhou stranu sledují své ekonomické zájmy z jiného úhlu a spíš si 

dohodnou podmínky jinak tak, aby jim „nabíhalo“ pojistné a pokud pojistník nemá žádný 

škodní průběh, je to pro ně výhodnější, když před promlčením dlužnou pohledávku 

zažalují, aniž by pro neplacení pojištění ukončovaly.

Přesto by si však pojistníci měli být podmínek, za kterých se pojištění dle zákona přerušuje 

nebo na základě kterých se přerušuje dle pojistných podmínek, vědomi, aby pak nebylo 

nepřijemně překvapeni neexistencí pojistné ochrany. Je pochopitelné a jisté, že pojišťovna 

dobu přerušení, když v ní došlo k pojistné události, „nepřehlédne“.

Přerušit samozřejmě nelze povinné pojištění, pokud existují zákonem stanovené důvody 

jeho trvání a životní pojištění, není-li dohodnuto v pojistné smlouvě jinak50. U povinného 

pojištění jsou proto zpravidla stanoveny určité podmínky, za kterých lze povinné pojištění 

přerušit. Jejich povaha zpravidla směřuje k tomu, aby při splnění těchto podmínek byl 

vyloučen vznik pojistné události. Např. u podmínek dle zákona č. 168/1999 Sb. jsou 

                                                       
50 §18 odst. 5 ZPS
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takové podmínky formulováno velmi „naivně“51, tzn. nikoli způsobem, který by vyloučil 

vznik pojistné události, což pro ochranu třetích stran, v jejichž prospěch je pojištění 

sjednáno, není optimální.

3.1.20. Zánik soukromého pojištění

ZPS rozlišuje několik druhů zániku pojištění, a to s ohledem na povahu právní skutečnosti, 

se kterou má být takový zánik spojen. Jedná se o následující způsoby:

- uplynutím doby;

- nezaplacením pojistného;

- dohodou;

- výpovědí;

- odstoupením;

- zánikem pojistného rizika;

- zánikem pojištěné věci nebo jiné majetkové hodnoty;

- smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby.

3.1.20.1. Zánik pojištění uplynutím doby

Lakonicky řečeno, soukromé pojištění zaniká uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. 

Bylo-li sjednáno např. na dobu jednoho roku, zaniká uplynutím takové jednoleté lhůty.

                                                       
51 §3 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb.:“Pojištění odpovědnosti nelze přerušit, pokud nebylo v pojistné smlouvě 
dohodnuto jinak. Bylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto přerušení pojištění odpovědnosti, je pojistník povinen 
před počátkem přerušení pojištění prokázat pojistiteli, že příslušnému orgánu evidence odevzdal registračním 
orgánem k vozidlu vydané tabulky, nebo tabulku, byla-li vydána pouze jedna, s přidělenou státní poznávací 
značkou (dále jen "tabulka s registrační značkou") a osvědčení o registraci vozidla, jedná-li se o vozidlo, které 
podléhá evidenci vozidel.“
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V praxe je však takový jev ojedinělý a jakkoli se pojištění často sjednává na dobu určitou 

jednoho roku, sjednává se pravidelně s automatickým obnovováním. Ust. §19 odst. 2 ZPS 

k tomu výslovně uvádí následující:

„U soukromého pojištění sjednaného na dobu určitou lze v pojistné smlouvě dohodnout, že 

uplynutím doby, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno, soukromé pojištění nezaniká, 

pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé 

straně, že na dalším trvání soukromého pojištění nemá zájem. Pokud soukromé pojištění 

nezanikne, prodlužuje se za stejných podmínek o stejnou dobu, na kterou bylo sjednáno, 

nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.“

Stojí za povšimnutí, že shora uvedená 6titýdenní lhůta koresponduje s takovou lhůtou u 

výpovědí pojistné smlouvy dle ust. §22 odst. 1 ZPS. Tato ustanovení jsou proto do určité 

míry duplicitní.

3.1.20.2. Zánik nezaplacením pojistného

Soukromé pojištění zaniká rovněž neuhrazením pojistného, avšak podmínky pro zánik 

pojištění z tohoto důvodu jsou nastaveny formálně přísně. Pojištění v případě neuhrazení 

pojistného pak zaniká pří splnění následujících podmínek52:

- pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem 

v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části doručené pojistníkovi

- tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc, ale lze jí dohodou před jejím uplynutím 

prodloužit;

- upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik soukromého pojištění v 

případě nezaplacení dlužného pojistného.

U tohoto způsobu zániku pojištění lze velmi dobře pozorovat „kreativitu“ marketingových 

specialistů v pojišťovnictví, kdy původně přísné podmínky pro zánik pojištění lze využít 

pojišťovnou ke zcela (zákonodárcem) nezamýšleným postupům.

                                                       
52 §20 ZPS
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Jde o to, že v případě, kdy některá z podmínek, které jsou uvedeny výše, není splněna, 

pojištění nezanikne. Toho pojišťovny zhusta využívají tam, kde chtějí pojistníka 

upomenout o dlužné pojistné (odpovídajícím způsobem jej „vystrašit“, aby zaplatil), 

současně však chtějí vyvolat dojem, že se jedná o kvalifikovanou upomínku, ale ve 

skutečnosti se o ní nejedná a pojištění na jejím základě nezanikne. Zpravidla pak taková 

upomínka postrádá jednu z obligatorních náležitostí proto, aby pojištění nezaniklo, ale aby 

hrozba zánikem přesto zafungovala, případně aby napůl vzdělaný klient měl za to, že 

pojištění zanikne, ale ono nezaniklo – samozřejmě jsou ve hře ekonomické zájmy 

pojistitele, který se nehodlá připravit o možnost inkasovat pojistné.

Občas se lze v této souvislosti setkat s chybami pojišťoven, které zasílají výzvy 

kvalifikované, ale nezasílají je doporučeně nebo do vlastních rukou pojistníka, čímž si 

komplikují důkazní situaci při prokazování, že taková výzva pojistníkovi skutečně 

doručena byla. „Propracovanou“ marketingovou technikou je pak kombinace obojího, 

která pak nemá povahu chyby, ale záměru pojišťovny.

Pojistník by proto vždy měl pečlivě prozkoumat obsah takové výzvy a ověřit si, že všechny 

zákonem předepsané náležitosti tato výzva obsahuje a že bude mít následky v podobě 

zániku pojištění.

3.1.20.3. Dohodou

Dohoda je vždy nejsnazší způsob zániku smluvního vztahu, protože o zániku nepanují 

spory nebo jedna strana nevyužívá (zpravidla) porušení povinnosti druhé strany.

§21 ZPS k dohodě stanoví následující:

„Pojistitel a pojistník se mohou na zániku soukromého pojištění dohodnout. V této dohodě 

musí být určen okamžik zániku soukromého pojištění a dohodnut způsob vzájemného 

vyrovnání závazků.“

Shora popsané náležitosti takové dohody lze považovat za obligatorní a bez nich k zániku 

pojistné smlouvy dohodou nemůže dojít. I to by si obě strany měly velmi pečlivě 

zkontrolovat, aby nedocházelo k nepříjemným překvapením v budoucnu, kdy pojištění 

takovou dohodu ve skutečnosti nezaniklo.
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3.1.20.4. Výpověď

Výpověď patří mezi standardní způsoby skončení pojištění, přičemž ZPS rozlišuje několik 

důvodů výpovědí a také několik výpovědních lhůt.

První z nich je standardní výpověď „k výročí“ smlouvy, jak se to obvykle nazývá. Ta je ve 

smyslu ust. §22 odst. 1 ZPS definována takto:

„Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká soukromé pojištění 

výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být 

doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.“

Je zajímavé, že ZPS zde uvádí, že se musí jednat o pojištění s běžným pojistným, jakkoli 

není nejmenšího důvodu, aby se taková možnost výpovědi nevztahovala na pojištění 

s jednorázovým pojistným. Dokonce to implikuje závěr, že pojistnou smlouvu, ve které je 

sjednáno jednorázové pojistné, tímto způsobem nelze vypovědět. Otázka pak zní, jak 

takovou smlouvu ukončit, pokud se nenabídnou jiné důvody zániku pojištění. Z této dikce 

lze dovodit, že pokud by např. pojistník sjednal pojištění na 10 let s jednorázovým 

pojistným, tak by jej nemohl během té doby vypovědět a musel by 10 let v takovém 

pojištění setrvat, i kdyby nechtěl, stejně tak pojistitel. Považuji takový závěr za poněkud 

absurdní a za mezeru v zákoně, která nemyslí na zánik takového pojištění během jeho 

trvání.

Jak je shora uvedeno, musí být výpověď doručena nejpozději 6 týdnů před uplynutím 

pojistného období, jinak je neplatná. Tomu je nutno rozumět jako neplatná ve vztahu 

k pojistnému období, do jehož uplynutí zbývá méně než 6 týdnů od doručení takové 

výpovědi. Samozřejmě to neznamená, že by taková výpověď nebyla platná k nejbližšímu 

dalšímu konci pojistného období, které uplyne později než za 6 týdnů od doručení 

výpovědi.

Pokud tedy bude zaslána výpověď pojistné smlouvy, u které „nestihne“ výpovědní doba 

uplynout dříve než uplyne běžící pojistné období, bude výpověď platná ke konci nejbližší 

dalšího pojistného období. Opačný závěr, jak by se z dikce shora uvedeného ustanovení 
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mohlo zdát, by vedl totiž k nemožným závěrům, podle kterých by pojistnou smlouvu 

s pojistným obdobím kratším než 6 týdnů nešlo takto vypovědět.

Dalším druhem výpovědi je výpověď po uzavření smlouvy. Ve smyslu ust. §22 odst. 2 

ZPS tak platí:

„Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne 

uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní 

lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.“

Jedná se o velmi praktické ustanovení, které oběma stranám umožňuje ukončit smluvní 

vztah do 2 měsíců od jeho uzavření. Důvody mohou být různé, nicméně na straně 

pojistníka např. zjištění, že dané pojištění nen natolik výhodné, jak to předjímal anebo 

z důvodu, že potřeba pojištění odpadla. Strany nemusí vyčkat konce nejbližšího pojistného 

období, ke kterému by smlouvu vypovídaly a ve velmi pohodlně krátké výpovědní době 8 

dnů pojištění zanikne.

V pořadí třetím výpovědním důvodem je vznik pojistné události. Dle ust. §22 odst. 3 ZPS 

je pak takový důvod definován následovně:

„Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne 

doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet 

výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.“

Tento důvod skončení pojistné smlouvy chrání paradoxně obě strany. Pojistitele zejména 

tam, kde velký počet pojistných událostí představuje ekonomickou nevýhodnost pojištění 

pro pojistitele, a to i v případech, kdy uplatňování přirážek na pojištění dostatečně 

neochraňuje zájmy pojistitele.

Na straně pojistníka pak v obdobné situaci, kdy naopak pojistná událost nebo jejich větší 

počet hrozí pojistníkovi výrazným navýšením pojistného. Samozřejmě pojistník může 

využít výpovědi podle §22 odst. 1 ZPS, nicméně ne vždy chce čekat na konec pojistného 

období, zvláště v případech, kdy je pojistné období delší nebo tam, kde by navýšení 

pojistného mohlo pojistníka zasáhnout bezprostředně.
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Společně pak k těmto třem druhům platí, že na straně pojistitele nelze tyto druhy výpovědí 

uplatnit u životního pojištění definovaného v §54 ZPS.

Posledním ze zákonem definovaných důvodů a způsobů výpovědi pojistné smlouvy, je 

výpověď z důvodu převodu pojistného kmene, a to53:

„Pojistník může soukromé pojištění vypovědět do 1 měsíce ode dne doručení sdělení o 

převodu pojistného kmene nebo jeho části podle zvláštního právního předpisu nebo do 1 

měsíce ode dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti 

pojistitele. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž 

uplynutím soukromé pojištění zaniká.“

Toto právo má pouze pojistník (logicky) a smí jej využít ve lhůtě jednoho měsíce za shora 

uvedených podmínek, tj. v případě:

- převodu pojistného kmene nebo jeho části a

- odnětí povolení pojistitele provozovat pojišťovací činnost.

Smyslem tohoto ustanovení je chránit pojistníka pro případ, kdy ztrácí nebo může ztratit 

důvěru v nového pojistitele anebo ten stávající pozbyl právo činnost provozovat a pojistník 

má pochopitelný zájem na ukončení pojistné smlouvy.

3.1.20.5. Odstoupení

Kromě výpovědi, která s sebou vždy spojuje alespoň určitou výpovědní dobu, umožňuje 

ZPS rovněž odstoupení od pojistné smlouvy, které má okamžitou účinnost a dopadá na 

případy, kdy je v zájmu poškozené strany, aby smluvní vztah ukončila bez prodlení a 

okamžitě.

Prvním důvodem pro odstoupení je porušení informační povinnosti, u které je právo 

odstoupit oboustranné. Toto právo je v ust. §23 odst. 1 ZPS u pojistitele definováno 

následovně:
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„Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z 

nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného 

soukromého pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při 

pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může 

pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne. 

To platí i v případě změny pojistné smlouvy.“

Podmínky tohoto odstoupení musí tedy zahrnovat následující atributy:

- poskytnutí nepravdivých nebo neúplných informací na dotazy pojistitele;

- skutečnost, že by při vědomí takové skutečnosti pojistitele pojistnou smlouvu vůbec 

neuzavřel;

- toto právo lze uplatnit ve dvouměsíční subjektivní lhůtě.

Obdobné právo má i pojistník dle ust. §23 odst. 2 ZPS:

„Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má, za podmínek podle odstavce 

1, i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně 

zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného soukromého pojištění.“

I tento případ může být velmi praktický, protože obchodní složky jednotlivých pojišťoven 

jsou odměňovány z produkce pojistných smluv, kdy primární je samozřejmě objem. 

Dobrých kvalit objemu lze samozřejmě dosáhnout zejména uměním přesvědčování 

potenciálních klientů, ale pochopitelně i „nezdůrazňováním“ některých skutečností 

(eufemisticky řečeno) až po otevřené lhaní obchodních zástupců, kteří si jsou vědomi toho, 

že když klientovi vyjmenují všechny výluky, tak si pojištění nikdy nesjedná.

Pro pojistníka je to samozřejmě dobrý způsob, jak si připravit prostor pro eventuální

odstoupení v případě, kdy předjímá nebo může předjímat poskytování informací ze strany 

obchodního zástupce pojišťovny, které nebude odrážet realitu nabízeného pojistného 

produktu. Praxe navíc ukazuje, že se to děje často, zvlášťě u některých atypických druhů 

pojištění.

                                                                                                                                                                       
53

§22 odst. 4 ZPS
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Jak zákon nicméně předjímá, musí být nepravdivá nebo neúplná informace poskytnuta na 

základě písemných dotazů pojistníka, což by si pojistník proto v takovém případě měl 

odpovídajícím způsobem podchytit. Je jasné, že důkazní břemeno bude tížit pojistníka, tzn. 

bude na něm, aby prokázal splnění těchto podmínek pro odstoupení od pojistné smlouvy a 

zdaleka ne vždy jsou všechny takové informace poskytované na základě písemných dotazů 

pojistníka.

Co se následků odstoupení týče, popisuje je ust. §23 odst. 3 ZPS, když vychází 

z obdobných pravidel jako je tomu jinde občanském právu, a to:

„Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pojistitel je povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné 

smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze soukromého pojištění 

plnil. V případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odečítají i náklady 

spojené se vznikem a správou soukromého pojištění. Pojistník nebo pojištěný, který není 

současně pojistníkem, popřípadě obmyšlený, je ve stejné lhůtě jako pojistitel povinen 

pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného 

pojistného.“

Jak patrno, smlouva se ruší od počátku, tj. ex tunc, což odpovídá standardním pravidlům 

občanského práva.

Strany si jsou pak povinny vrátit to, co si mezitím plnily. Pojistitel tedy vrací pojistné. 

Pokud však došlo mezitím k pojistnému plnění, tyto částky se na sebe započtou a případné 

přebytky se vrací, tzn. je-li pojistné plnění vyšší než pojistné, vrací takový přeplatek po 

odečtení pojistného pojistník zpět a naopak54.

Za zmínku stojí právo pojišťovny v případě jejího odstoupení započíst si proti vracenému 

pojistnému náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Lze si bohužel představit 

nadměrné zneužívání tohoto institutu, kdy pojišťovna do takových nákladů napočítá 

položky, jejichž obhajoba je velmi diskutabilní.

                                                       
54 §23 odst. 3 ZPS
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Druhým důvodem k odstoupení je odstoupení v případě uzavření smlouvy na dálku. To 

koresponduje obecně s právem odstoupit od smluv uzavřených na dálku v mezích 

spotřebitelských smluv. ZPS k tomu stanoví:

„Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, má pojistník právo 

bez udání důvodů odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné 

smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení 

dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. Jedná-li se o pojištění spadající do 

odvětví životních pojištění podle zvláštního právního předpisu, je pojistník oprávněn 

odstoupit od smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy obdržel sdělení o uzavření obchodu na 

dálku, nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde 

na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy.“

Lhůta pro uplatnění práva odstoupit je buď 14 dní (obecně) anebo 30 dní (u speciálních 

druhů životního pojištění), výhodou pro pojistníka je, že nemusí mít důvod pro odstoupení. 

Z tohoto práva však existují výjimky. Patří mezi ně:

- pojistné smlouvy spadající do pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování 

nebo

- pobytu mimo místa svého trvalého bydliště včetně pojištění finančních ztrát 

bezprostředně souvisejících s cestováním

To vše za podmínky, že takové smlouvy byly smlouvy sjednány na dobu kratší než 1 

měsíc. Důvodem zde je jednoznačná snaha zabránit spekulacím, kdy si někdo objedná 

cestovní pojištění na týdenní dovolenou, za týden se vrátí a pak od smlouvy odstoupí, 

protože to pojištění nepotřeboval a měl by pojištění fakticky zadarmo, přičemž pojišťovna 

by nesla riziko zadarmo.

Co se důsledků odstoupení v tomto případě týče, jsou identické s důsledky ostatních 

„druhů“ odstoupení popsaných shora.

3.1.20.6. Ostatní důvody zániku pojištění
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Kromě shora uvedených důvodů zániku pojištění, zmiňuje ZPS ještě následující důvody55:

- zánik pojistného rizika

- zánik pojištěné věci nebo jiné majetkové hodnoty,

- smrtí pojištěné fyzické osoby nebo zániku pojištěné právnické osoby bez právního 

nástupce, nestanoví-li pojistná smlouva nebo ZPS jinak.

Tyto důvody jsou doplňujícími důvody zániku pojištění, ke kterému dochází na základě 

ostatních právních skutečností (právních událostí) a nikoli na základě právních úkonů.

3.2.Zvláštní ustanovení – nejprve obecně ke škodovému 

a obnosovému pojištění

3.2.1. Obecná ustanovení o škodovém pojištění

Jak bylo na začátku řečeno, je smyslem škodového pojištění ona kompenzační funkce, tedy 

je tím pojištěním v nejobvykleji chápaném smyslu jako zajištění pro nevítaným událostem 

běžného života. Výslovně tuto skutečnost uvádí ust. §26 ZPS, které stanoví:

„V případě vzniku pojistné události je pojistitel povinen poskytnout náhradu škody v 

rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou, nestanoví-li tento zákon jinak.“

Dále ve výkladu se dostaneme k tomu, co je vlastně podstatou škodového pojištění, proč je 

takto vůbec odlišováno a zda kritéria, která zákon pro rozčlenění na škodové a obnosové 

pojištění používá, důsledně teoretické základy tohoto rozlišení kopírují.

Obecná ustanovení o škodovém pojištění uvedená v ust. §27 až 33 ZPS řeší některá 

specifika tohoto pojištění, jmenovitě skutečnosti, které souvisí s povahou tohoto druhu 

pojištění a „oceňováním“ jeho aspektů. Jedná se tedy zejména o otázku:

                                                       
55 §25 ZPS
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- změny vlastnictví pojištěné věci;

- pojistné částku;

- konkurence nebo souběhu pojištění a dalších.

3.2.1.1. Změna vlastnictví pojištěné věci a její důsledky

Tato kapitola by klidně mohla patřit do kapitoly týkající se zániku pojištění, neboť dle ust. 

§27 odst. 1 a 2 ZPS platí, že:

„Nebylo-li dohodnuto jinak, soukromé pojištění, které se vztahuje k majetku, zaniká dnem, 

kdy došlo ke   změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví tohoto majetku.

Nabývá-li se vlastnictví nebo spoluvlastnictví k nemovitému majetku vkladem do katastru 

nemovitostí, soukromé pojištění zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení 

vkladu vlastnického práva nového vlastníka nebo spoluvlastníka do katastru nemovitostí.“

Toto ustanovení vcelku pochopitelným způsobem řeší zánik pojištění, pokud dojde ke 

změně vlastnictví pojištěné věci. Změnou vlastnictví zpravidla dochází ke změně v otázce 

pojistného zájmu, tj. současný vlastník jako pojištěný již nemá zpravidla nadále zájem na 

dalším pojištění takové věci a pojištění zaniká. To neznamená, že nemohou existovat 

případy, kdy změnou vlastnictví takový pojistný zájem musí nutně zaniknout. Naopak. 

Třetí strany odlišné od pojištěného (který je zpravidla i pojistníkem a oprávněnou osobou, 

avšak nikoli bezvýjimečně, pouze zpravidla) mohou mít zájem na tom, aby takové 

pojištění trvalo i po změně vlastnictví (typicky zástavní věřitel apod.).

Na tyto případy se pak aplikuje ust. §27 odst. 3 ZPS, které stanoví:

„Pokud bylo v pojistné smlouvě dohodnuto, že soukromé pojištění, které se vztahuje  k  

majetku,  nezaniká  změnou  vlastnictví  nebo spoluvlastnictví  tohoto  majetku,  ke  

kterému  došlo  v  době  trvání soukromého  pojištění, musí  pojistná  smlouva  současně  

stanovit, za jakých podmínek soukromé pojištění dále trvá, a upravit způsob přechodu práv 

a povinností ze soukromého pojištění. Nejsou-li tyto podmínky v pojistné  smlouvě 
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stanoveny, změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku soukromé 

pojištění zaniká.“

Pokud se tedy jedná o případ, kdy se změnou vlastnictví nedochází k zániku pojistného 

zájmu, jak bylo popsáno shora, musí být v pojistné smlouvě dohodnut mechanismus 

přechodu práv a povinností na nového pojistníka a další osoby zúčastněné na takovém 

pojištění. Pokud by to dohodnuto nebylo, pojištění by zaniklo. V těchto případech je 

primárně na třetích osobách, které mají zájem na tom, aby pojištění trvalo i nadále, aby si 

takovou skutečnost smluvně upravily ve „svých“ smlouvách a současně přiměly pojistníka, 

aby takovou skutečnost také zohlednil ve své pojistné smlouvě.

3.2.1.2. Hranice pojistného plnění

S ohledem na to, že se u škodového pojištění jedná o kompenzační náhradu vzniklé újmy, 

je podstatnou otázkou stanovení maximální výše takového plnění, což je současně 

skutečnost, která má vliv na určení výše pojistného – naprosto typicky se s touto 

skutečností lze setkat u majetkového nebo odpovědnostního pojištění.

V této souvislosti dle ust. §28 odst. 1 ZPS platí:

„Není-li tímto zákonem stanoveno nebo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, je  pojistné  

plnění  pojistitele  omezeno horní hranicí. Horní hranice se určí pojistnou částkou nebo 

limitem pojistného plnění.“

Je poněkud neobvyklé, že pojem pojistné částky není součástí definic v §2 ZPS, ale jeho 

definici najdeme v §34 odst. 2 ZPS u ustanovení o obnosovém pojištění (systematicky je 

takové zařazení nanejvýš nevhodné). Navíc pojem „limit pojistného plnění“ není definován 

vůbec.

Ať už je horní hranice stanovena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění, jedná 

se ve své podstatě o údaje, které směřují k témuž a stanovují tedy horní hranici toho, co 

bude pojišťovna povinna v případě pojistné události plnit.

ZPS k tomu v ust. §28 odst. 2 a 3 výslovně dodává:
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„Jde-li o soukromé pojištění majetku, jehož pojistnou hodnotu lze určit v době  uzavření  

pojistné smlouvy, je horní hranice pojistného plnění určena pojistnou částkou. Pojistná 

částka se na návrh pojistníka stanoví  v  pojistné smlouvě tak, aby odpovídala pojistné 

hodnotě pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy. Pojistitel je oprávněn  při  

uzavření pojistné smlouvy přezkoumat hodnotu pojištěného majetku.

Nelze-li v době uzavření pojistné smlouvy určit pojistnou hodnotu, stanoví se na návrh 

pojistníka horní hranice pojistného plnění limitem pojistného  plnění.  Limit  pojistného  

plnění  se  v  pojistné smlouvě stanoví  i v případě, že se soukromé pojištění vztahuje pouze 

na část hodnoty  pojištěného  majetku  podle  odstavce 2 (zlomkové pojištění). Horní 

hranici pojistného plnění lze určit limitem pojistného plnění i v případě podle odstavce 2, 

jestliže tomu odpovídá pojistný zájem.“

Jak z těchto ustanovení plyne, jedná-li se o majetkové pojištění, pak by se pojistná částka 

měla určovat v návaznosti na pojistnou hodnotu, tj. na cenu věci v době sjednávání pojistné 

smlouvy. To pouze za podmínky, že to je možné, což u majetkového pojištění nebývá 

problém určit. Třetí odstavec citovaný shora pak bude přicházet do úvahy jen zřídka, 

protože určení ceny věci u majetkového pojištění nepředstavuje nějakou překážku.

Kromě maximální výše hranice pojistného plnění lze stanovit i hranici spodní, tj. hranici 

do které pojistné plnění nebude hrazeno vůbec. Stejně tak lze dohodnout podíl na náhradě 

škody (spoluúčast). Ve výsledku znamenají oba tyto nástroje totéž, tzn. do určité částky se 

pojistné plnění ve výsledné bilanci neposkytne.

K celé problematice pak odst. 5 shora uvedeného ustanovení uzavírá:

„Hranice pojistného plnění se vztahuje na jednu škodnou událost, nebylo-li v pojistné 

smlouvě dohodnuto jinak.“

Z tohoto ustanovení plyne to, že jednotlivé limity se nemohou sčítat, pokud není 

dohodnuto jinak, což ale nezřídka bývá. Bývají tedy někdy stanoveny jak limity na 

pojistnou událost, tak limity na kalendářní rok, resp. rok trvání pojištění. To se nezřídka 

aplikuje např. u živelního pojištění, kdy jsou stanoveny maximální roční limity, po jejichž 

překročení není poskytnuto pojistné plnění ani u další pojistné události ve sledovaném 

období, a to bez ohledu na výši škody takových dalších pojistných událostí.
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3.2.1.3. Množné pojištění

ZPS zná případy, kdy jedno a totéž riziko (nebezpečí) je pojištěno vícekrát. Všimněme si 

opět nesprávného odkazu v ust. §29 ZPS na pojistné riziko, jakkoli se má jednat o pojistné 

nebezpečí. Je-li tedy riziko (nebezpečí) pojištěno na základě více soukromých pojištění, 

jedná se o tzv. množné pojištění.

ZPS rozlišuje tři základní druhy množného pojištění, a to:

a)soupojištění, které vzniká uzavřením pojistné smlouvy mezi pojistníkem a více 

pojistiteli zastoupenými vedoucím pojistitelem, a to za jediné pojistné (takové 

pojištění by bylo možno nazvat pojištěným syndikovaným),

b)souběžné pojištění, jestliže souhrn pojistných částek nepřesahuje pojistnou hodnotu 

pojištěného majetku, nebo souhrn limitů pojistného plnění nepřesáhne skutečnou 

výši vzniklé škody, nebo

c)vícenásobné pojištění, jestliže souhrn pojistných částek přesahuje pojistnou hodnotu 

pojištěného majetku  nebo souhrn limitů pojistného plnění přesáhne skutečnou výši 

vzniklé škody.

Soupojištění, jak je shora uvedeno, spočívá v tom, že zde existuje společná aktivita na 

straně pojišťoven, které společně pojišťují určité nebezpečí a jedná za ně vedoucí pojistitel. 

Smyslem soupojištění je rozdělení rizika mezi více pojistitelů, resp. „syndikace“ pojištění 

rizika, tj. využití možnosti sjednat pojištění ve větším nebezpečí tam, kde by to regulatorní 

podmínky pro jednoho pojistitele nedovolovaly.

Vícenásobné pojištění tkví v tom, že totéž pojistné nebezpečí je pojištěno více pojistiteli na 

více pojistných smlouvách, přičemž tito pojistitelé nevystupují od počátku společně. 

Vícenásobné pojištění má dvě podoby, a to (jak tomu ZPS říká) (i) souběžné pojištění, kdy 

souhrn pojistných částek z jednotlivých pojistných smluv nepřesahuje pojistnou hodnotu a 

(ii) vícenásobné pojištění v úzkém slova smyslu, kdy souhrn pojistných částek pojistnou 

hodnotu přesahuje.
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U obou těchto druhů vícenásobného pojištění platí, že:

- pojistník o takové skutečnosti je povinen informovat ostatní pojistitele

- pojistitel, který dostal oznámení o pojistné události jako první, hradí celou škodu, 

nejvýše však ale do limitu vlastní pojistné smlouvy

- pojistitelé se pak mezi sebou vypořádají podle vzájemných poměrů pojistných 

částek56.

3.2.1.4. Zachraňovací náklady

Zachraňovacími náklady57 se rozumí účelně vynaložené náklady, které pojistník:

a)vynaložil  na  odvrácení  vzniku  bezprostředně  hrozící  pojistné události,

b)vynaložil na zmírnění následků již nastalé pojistné události,

c)byl povinen vynaložit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů při 

odklízení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků.

Obecně se tedy jedná o náklady, kterými se pojistník snažil předejít tomu, aby škoda 

vznikla, případně, když už vznikla, aby se zmírnily její následky a pokud ani to nebylo 

možné, aby došlo k odklizení pojištěného majetku. Shodně tak má pojistník právo na 

náhradu škody, kterou při shora uvedeném postupu utrpěl.

Výši těchto nákladů lze dle ZPS omezit, ovšem jsou stanoveny určité minimální limity 

v návaznosti na pojistnou částku, např. u nákladů na záchranu života nebo zdraví osob na 

30% pojistné částky. To neplatí pro náklady, které pojistník vynaložil se souhlasem 

pojistitele.

3.2.1.5. Přechod práv na pojistitele

                                                       
56 §31 odst. 3 ZPS
57 §32 ZPS
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S ohledem na kompenzační funkci škodového pojištění, se kterým bývá někdy spojena 

odpovědnost třetích osob, které mohly škodu nebo pojistnou událost způsobit, chtějí mít 

pojišťovny pochopitelně zachováno právo regresu, aby mohly svoje náklady 

minimalizovat. Dalo by se říct, že všude tam, kde se pojišťovně podaří v rámci regresu 

vynulovat svoji „ztrátu“ z důvodu pojistného plnění, je pojišťovna v příjemném „plusu“ ve 

výši pojistného.

To je samozřejmě teoretická situace a pojištěním se riziko nevymahatelnosti způsobené 

škody (tam, kde je vůči komu jí vymáhat) přenáší na pojišťovnu, která si za takové riziko 

nechává zaplatit. Svým způsobem se pojištění v tomto ohledu může blížit např. odkupu 

pohledávek (forfaitu), jakkoli budoucích a tedy dosud neexistujících anebo ve své podstatě 

vymáhání vzniklých škod na úrovni inkasních společností. Za riziko, že takovou škodu pak 

nevymůže, pojišťovna požaduje pojistné.

Je rozhodně zajímavé pozorovat, jak se pojištění prolíná s řadou jiných právních institutů a 

bezprostředně s nimi buď hraničí anebo se vzájemně protínají. To ostatně koresponduje 

s v úvodu předloženou myšlenkou, že pojistit lze dnes prakticky cokoliv a na úrovni „her a 

sázek“ proniká pojištění do jakékoli představitelné životní situace.

Pro přechod práv a povinností na pojistitele platí dle ZPS následující pravidla58:

- Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí oprávněné  osobě, 

pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo 

na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou plnění z pojištění 

toto právo na pojistitele, a to až do  výše  částek,  které  pojistitel  ze soukromého 

pojištění oprávněné osobě,  pojištěnému  nebo osobě, která vynaložila zachraňovací 

náklady, vyplatil.

- To neplatí vůči „osobám blízkým“ oprávněné osoby, pojištěného a osoby, která 

vynaložila zachraňovací náklady, což je pochopitelné, protože tam s ohledem na 

blízké osobní vazbě byl takový regres ve skutečnosti uhrazen (téměř) těmi samými 

osobami a pojištění by nemělo smysl; to neplatí tam, kde ke škodě došlo úmyslně.

                                                       
58 §33 ZPS
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- Shora uvedené osoby, kterým náležela náhrada, samozřejmě musí postupovat tak, 

aby pojišťovna svůj regresní nárok uplatnit mohla.

- V případě porušení této povinnosti (např. vzdání se svých nároků apod.) se takové 

náklady odečtou od pojistného plnění, tzn. že ve výsledku by pojišťovna fakticka 

nehradila nic.

3.2.2. Obecná ustanovení o obnosovém pojištění

Jak bylo již mnohokrát opakováno, nemá obnosové pojištění charakter kompenzace určité 

nechtěné negativní události, resp. tam, kde ho má, se pojmově zaměňuje za škodové 

pojištění (později bude na některých příkladech ukázáno, jak je v tomto směru ZPS 

nedůsledný). Obnosovým pojištěním by se tedy mělo rozumět, pokud nechceme mást 

jednotlivé pojmy, takové pojištění (pokud ještě vůbec lze hovořit o pojištění), které má 

onen spořící charakter a ve své podstatě se typickému pojištění (škodovému) dost odlišuje.

Je paradoxní, jak se obnosové pojištění stále prosazuje jako pojištění, ačkoliv řada jeho 

podob neobsahuje onen kompenzační charakter, který je zásadně vlastní pojištění 

škodovému59. Jak bude dále ukázáno, je to patrně důsledek nesystematičnosti rozlišovacích 

kritérií pojištění, která jednotlivá pojištění zaměňují.

ZPS v §34 k obnosovému pojištění uvádí:

„V případě  pojistné  události  je  pojistitel  povinen poskytnout jednorázové nebo 

opakované pojistné  plnění  v  rozsahu  stanoveném pojistnou smlouvou.

Základem pro stanovení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění je částka určená 

pojistníkem v pojistné smlouvě, která má být v případě vzniku  pojistné  události 

pojistitelem  vyplacena  (pojistná  částka), nebo výše a četnost vyplácení důchodu.“

3.3.Jednotlivé druhy pojištění

                                                       
59 A tedy pojištění v pravém slova smyslu.
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Obsahem následující kapitoly bude rozbor jednotlivých druhů pojištění a jejich specifik. 

Vzhledem k tomu, že jeden z druhů pojištění, tj. pojištění právní ochrany je předmětem 

samostatné celé druhé části této práce, rozhodně nebudou další řádky o podrobnějším 

rozboru všech typů pojištění. Jejich komentář bude krátký a bude se více soustředit na 

shora popsané systematické nejasnosti nebo neúplnosti, zejména s ohledem na rozlišení 

škodového a obnosového pojištění, protože rozbor jednotlivých druhů pojištění by byl na 

samostatné práce.

3.3.1. Majetkové pojištění

Tzv. majetkové pojištění je upraveno v ust. §37 a násl. ZPS jako pojištění, které se 

vztahuje na ochranu před újmou, která hrozí majetku (tzn. věcem, souborům věcí nebo 

jiným majetkovým hodnotám).

Hned na počátku se lze z ust. §37 odst. 2 ZPS dozvědět, že pojištění jiné majetkové 

hodnoty lze sjednat i jako pojištění obnosové, ale pojištění věcí a souboru věcí ne. Máme 

zde hned první příklad toho, jak jsou pojmy škodového a obnosového pojištění mateny. 

Jistě, v duchu ZPS, kdy i obnosové pojištění je chápáno jako pojištění, to lze vykládat i 

konformně, v důsledku je to ale nesmysl.

Když odhlédneme od toho, že není nutné vnímat rozdíl mezi škodou, která vznikne na 

věci, souboru věcí a jiné majetkové hodnotě, pak se nabízí jednoznačná otázka, co je to za 

obnosové pojištění, které se vztahuje k této jiné majetkové hodnotě? Ani dříve v této práci 

citovaný komentář se na tuto otázku nesoustředí, je zjevné, že se jedná o nadbytečné 

ustanovení, protože pojištění majetku a věci si jako obnosové snad ani nelze představit. 

Principem majetkového pojištění je totiž ochrana proti škodě, která může vzniknout 

pojištěné věci, souboru věcí nebo jiné majetkové hodnotě, ale jaké je to to pojištění 

obnosové, které se takové jiné majetkové hodnoty může týkat a v čem je rozdíl mezi 

takovou majetkovou hodnotou a věcí, že se věc na obnosové pojištění kvalifikovat nemůže, 

ale jiná majetková hodnota ano?

Dle mého názoru takové pojištění může sotva existovat, protože by muselo nutně postrádat 

standardní znaky pojištění, tím spíše majetkového pojištění, jehož předmětem a principem

je ochrana proti nějaké události, která hrozí škodou na věci. Jistě, asi si lze představit 

nějaký druh sázky na např. získání konkrétní majetkové hodnoty, který by vykazoval 
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charakter obnosového pojištění, ale jak bude uvedeno dále, to už nemá s pojištěním 

prakticky nic společného a není mi známa existence takového produktu na českém trhu.

Podstatným aspektem majetkového pojištění a předmětem největšího počtu sporů z něho 

plynoucích, je určení pojistné hodnoty a pojistné částky. S tím souvisí pojmy jako je:

- přepojištění a

- podpojištění.

U přepojištění60 platí, že:

„Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku, může pojistník nebo 

pojistitel  navrhnout,  aby byla pojistná částka snížena  při  současném  poměrném snížení 

pojistného pro další pojistné období, následující po této změně.“

Podstatou přepojištění tedy je situace, kdy pojistník navrhnul do pojistné smlouvy 

pojistnou částku větší, než je pojistná hodnota. A protože se pojistné počítá podle pojistné 

částky, zbytečně by platil vyšší pojistné, než musí, protože stejně vyšší škoda, než je 

pojistná hodnota, nemůže vzniknout a nemůže mu být také vyplacena. Ostatně přepojištění 

je málo častý úkaz.

Opakem je podpojištění. To je úkaz mnohem častější, protože řadu „chytrých“ pojistníků 

napadá, že když řeknou pojišťovně, že je cena věci nižší a budou platit nižší pojistné, pak 

pojišťovna stejně vyplatí celou škodu. To je pochopitelně naivní. Ust. §41 ZPS k tomu 

stanoví:

„Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného 

majetku, sníží pojistitel pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke 

skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, nebylo-li v pojistné smlouvě 

dohodnuto jinak.“

Jak patrno, podpojištění se nijak nevyplácí, pojistné plnění je vždy sníženo úměrně v 

poměru pojistné částky a pojistné hodnoty, pojistník na tom proto nemůže vydělat.

                                                       
60 §40 ZPS
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3.3.2. Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany je samostatnou velkou kapitolou č. 4 této práce, podrobně se mu 

tedy budu věnovat v kapitole č. 4.

3.3.3. Pojištění odpovědnosti za škodu

Základem pojištění odpovědnosti za škodu je poskytnutí pojistného plnění (náhrady)

poškozenému, kterému vznikla v důsledku jednání pojištěného újma v jeho majetkové 

nebo osobní sféře, tzn. hradí se škoda, jak na majetku, tak na zdraví, pochopitelně záleží na 

druhu pojištění a povaze pojistné události.

Pro pojištění odpovědnosti za škodu platí následující pravidla:

- lze jej sjednat pouze jako škodové (pochopitelně)

- poškozený má právo přímého nároku proti pojistiteli jen v případě, kdy to stanoví 

zákon nebo pojistná smlouva;

- týká-li se pojištění odpovědnosti za škodu spojené s vlastnictvím věci, pak změnou 

vlastnictví k věci pojištění zaniká;

- výše škody je skutečnou škodou, a to až do limitu uvedeného v pojistné smlouvě;

- co neuhradí pojistitel, hradí jako škodu sám pojištěný;

- uhradil-li pojištěný škodu, za kterou odpovídá přímo poškozenému, má proti 

pojistiteli právo na úhradu vyplacené částky, a to až do výše, do které by byl jinak 

povinen plnit poškozenému pojistitel.

Pojištěný má v souvislosti s povinností pojistitele plnit i svoje povinnosti, a to zejména61:

                                                       
61 §45 ZPS
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- bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik  škodné události;

- skutečnost, že poškozený uplatnil proti němu právo na náhradu škody;

- a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou škodu, požadované náhradě škody a 

její výši;

- sdělit pojistiteli, že bylo proti němu v souvislosti  se  škodnou  událostí zahájeno 

řízení před státním orgánem nebo rozhodčí řízení;

- sdělit jméno svého právního zástupce a informovat o průběhu a výsledcích řízení;

- postupovat v řízení o náhradě škody v souladu s pokyny pojistitele; náklady tohoto 

řízení vynaložené pojištěným hradí pojistitel.

Pro pojištěného je „zajímavá“ zejména poslední povinnost, kdy pojistitel je povinen nést 

náklady řízení (např. soudního řízení), ve kterém je žalovaným pojištěný.

I u pojištění odpovědnosti za škodu má pojišťovna regres vůči pojištěnému62, a to 

v případě, kdy pojištěný způsobí škodu pod vlivem návykových látek. Jak ale ust. §46 odst. 

2 ZPS dodává, může se pojištěný z tohoto regresu liberovat za následujících podmínek:

„Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy pojištěný užil léky obsahující  

návykové  látky  nebo  přípravky obsahující návykové látky, pokud tyto léky užil způsobem 

předepsaným lékařem a pokud nebyl   lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době 

aplikace těchto léků nelze vykonávat činnost, v důsledku které způsobil škodu.“

3.3.4. Pojištění úvěru a záruky

Předmětem pojištění úvěru a záruky podle §47 ZPS je pojištění proti tzv. defaultu, tzn. 

nesplnění povinnosti finančního charakteru z úvěrové smlouvy nebo z ručitelského 

závazku, ať už má podobu ručení, bankovní záruky, složení jistoty apod.

                                                       
62 §46 odst. 1 ZPS
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Samotné pojištění úvěru je implicitní součástí např. exportního financování do zemí, ve 

kterých existují důvodné obavy z toho, že by dlužník (cizí subjekt) nesplnil svoji povinnost 

a vymáhání dlužného závazku by bylo spojeno se značnými obtížemi. Problematika 

exportních záruk nebo exportního pojištění je výslovně zpracována zákonem č. 58/1995 

Sb. V ČR je poskytovatelem takového pojištění např. EGAP.

Obdobné skutečnosti platí pro pojištění záruk, jejichž obsahem je ručitelský závazek 

ručitele splnit svoji finanční povinnost. Pojištění záruk je tak pro věřitele svého druhu 

zajištěním příslušného obchodu na druhou, neboť kromě samotného ručitelského závazku 

je i tento zajištěn pojištěním záruk.

Tyto druhy pojištění lze sjednat pouze jako pojištění škodová, tzn. jako pojištění 

kompenzační.

Dle ust. §47 odst. 4 ZPS pak platí:

„Nárok na pojistné plnění zanikne, jestliže oprávněná osoba neoznámí pojistiteli  vznik  

škodné  události  ve  lhůtě stanovené v pojistné smlouvě. Ustanovení §16 odst. 3 (tzn. 

ustanovení o době šetření pojistné události – pozn.) se pro pojištění úvěru nebo záruky 

nepoužije.“

3.3.5. Pojištění finančních ztrát

K pojištění finančních ztrát a zejména jeho definici a obsahu je ZPS velmi skoupý, 

nicméně právě obecnost definice tohoto pojištění otevírá možnosti k podřazení řady 

instrumentů zejména finančního trhu pod tento druh pojištění. Ust. §48 odst. 1 pak stanoví:

„Předmětem pojištění finančních ztrát jsou vynaložené náklady, které vznikly v důsledku 

škodné události, nebo ušlý zisk anebo jiné finanční ztráty dohodnuté v pojistné smlouvě.“

Zákon o pojišťovnictví v tomto ohledu rozlišuje následující druhy pojištění finančních 

ztrát63, a to:

a)z výkonu povolání,
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b)z nedostatečného příjmu,

c)ze špatných povětrnostních podmínek,

d)ze ztráty zisku,

e)ze stálých nákladů,

f) z nepředvídaných obchodních výdajů,

g)ze ztráty tržní hodnoty,

h)ze ztráty pravidelného zdroje příjmu,

i) z jiné nepřímé obchodní finanční ztráty,

j) z ostatních finančních ztrát.

Obecně se tak jedná o pojistné nebezpečí odlišná od v předcházejících částech 

vyjmenovaných druhů pojistného nebezpečí a jeho předmětem je krytí tohoto druhu ztrát 

(újmy apod.), které vznikly v důsledku nebo v souvislosti se shora uvedenými 

skutečnostmi. Pojištění se zde dostává, jak bylo shora avizováno, do téměř všech oblastí 

lidské činnosti a umožňuje se tak zajistit (pojistit) prakticky proti čemukoliv.

Marketingové vynalézavosti se zde meze nekladou a pojistit se tak lze i proti tomu

(zjednodušeně řečeno), že druhý den vyjde slunce a někomu tím vznikne škoda nebo prostě 

úplně proti čemukoliv. Pojištění zde pomalu opouští onen zažitý režim, jak je mu laicky 

rozuměn, a dostává se na úroveň her a sázek, kde „vyhrává“ ten s lepšími informacemi

nebo odhadem.

Nepřekvapí proto, že toto pojištění lze sjednat výlučně jako pojištění škodové, protože se 

jedná o typické kompenzační pojištění, tedy „sázky proti hrozícímu riziku“.

                                                                                                                                                                       
63 Příloha č.1, část B zákona č. 277/2009 Sb.
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3.3.6. Pojištění osob

U pojištění osob bude nejlépe možné ukázat, jak dochází k záměnám v rozlišení, zda se 

určité pojištění dá sjednat jako škodové nebo obnosové. Bude názorně ukázáno, jaká jsou 

jednoznačná kritéria pro rozdělení těchto druhů pojištění a kde ZPS toto rozdělení 

porušuje.

Podle §49 odst. 1 ZPS lze pojištění osob sjednat:

- pro případ smrti

- pro případ dožití určitého věku nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec 

pojištění

- pro případ úrazu

- pro případ nemoci nebo jiné skutečnosti související se zdravím nebo se změnou 

osobního postavení osoby.

Z pojištění osob má pak oprávněná osoba právo na:

- vyplacení určité částky

- nebo vyplacení určitého důchodu anebo

- jí bylo poskytnuto plnění ve výši určené podle pojistných podmínek.

3.3.6.1. Zkoumání zdravotního stavu pojištěné osoby

Vzhledem k tomu, že řada pojištění osob se vztahuje ke zdraví člověka, je pro posouzení 

rizikovosti dané osoby a sjednání jejího pojištění nutné posoudit její zdravotní stav, což je 

pochopitelný a legitimní požadavek pojišťoven, aby mohly ohodnotit výši pojistného.

Podle ust. §50 ZPS v této souvislosti platí:
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„V pojištění osob  je pojistitel oprávněn  požadovat  údaje  o zdravotním  stavu  a  zjištění  

zdravotního  stavu  nebo příčiny smrti pojištěného, jsou-li pro to důvody  související  se 

stanovením výše pojistného  rizika, výše pojistného a šetřením pojistné události, pokud k 

tomu byl pojistiteli dán souhlas  pojištěného. Zjišťování zdravotního stavu nebo příčiny 

smrti se provádí na základě zpráv a zdravotnické dokumentace    vyžádaných pojistitelem 

pověřeným zdravotnickým  zařízením od ošetřujících lékařů, a v případě potřeby i   

prohlídkou nebo vyšetřením provedeným zdravotnickým zařízením.“

3.3.6.2. Obmyšlený

ZPS ve svých definicích uvádí pojem „obmyšlený“, což je analogie k „oprávněné osobě“ 

v rámci pojištění osob. Důvod, který zákonodárce patrně vedl k rozlišení těchto dvou 

subjektů a zavedení speciálního pojmu „obmyšlený“, je patrně spojen s podrobnější 

úpravou a specifiky práv obmyšleného.

Obmyšlený je tedy ta osoba, které náleží pojistné plnění. Osobu obmyšleného určuje 

pojistník a je-li odlišný od pojištěného, pak jen se souhlasem pojištěného64. Pokud není 

v době pojistné události obmyšlený ve smlouvě určen (není podmínkou platnosti takové 

pojistné smlouvy obmyšleného ve smlouvě mít specifikovaného), je obmyšleným manžel a 

není-li jeho, pak děti pojištěného.

Není-li ani jich, nabývají práva na pojistné plnění rodiče pojištěného, a není-li jich, 

nabývají práva na pojistné  plnění osoby, které žily s pojištěným po dobu nejméně jednoho 

roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou 

domácnost nebo byly odkázány výživou na pojištěného.

3.3.6.3. Životní pojištění

Životní pojištění jako druh pojištění osob bude prvním příkladem toho, jak ZPS 

nesystematicky přistupuje k jednotlivým formám rozdělení pojištění mezi obnosové a 

škodové pojištění.

ZPS v ust. §54 odst. 1 stanoví:
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„V životním pojištění lze pojistit fyzickou osobu zejména pro případ:

- smrti,

- dožití se určitého věku nebo

- dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec soukromého pojištění,

- anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení této osoby.“

Na to hned odst. 2 navazuje tím, když uvádí, že životní pojištění lze sjednat pouze jako 

pojištění obnosové.

Exkurz k rozdílům škodového a obnosového pojištění

Tvrzení, že lze životní pojištění sjednat pouze jako pojištění obnosové, je neobhajitelné a 

hned uvedu proč. Základní rozdíl mezi škodovým a obnosovým pojištěním tkví v tom, co je 

povahou pojistné události, resp. zda existuje pojistné nebezpečí. Tedy pojistné nebezpečí 

dle definice tohoto pojmu existuje vždy, nicméně podstatné je, zda existuje takové 

nebezpečí ve smyslu základní definice pojištění či nikoli.

Základní problém je zde ten, a tím se dostaneme k samým základům nesystematičnosti 

právní úpravy pojištění, a jeho rozdělení na tzv. škodové a obnosové, že obnosové pojištění 

ve skutečnosti žádné pojištění není, ale je to ve skutečnosti spoření.

V obnosovém pojištění, a samozřejmě pouze tam, kde není zaměňováno za pojištění 

škodové, tedy za pojištění, které má primárně kompenzační a reparační funkci, totiž 

neexistuje žádné riziko, žádné nebezpečí, protože ani neexistuje žádná negativní událost, 

proti které by se někdo zajišťoval.

Obnosové pojištění ve svém pravém smyslu není ničím jiným než spořením a nijak se od 

spoření neliší. A odhlédněme nyní od toho, jak zákon tuto skutečnost pomíjí tím, že míchá 

s atributy škodového a obnosového pojištění.

                                                                                                                                                                       
64 §51 ZPS
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Škodové pojištění je tedy výlučně tím pojištěním, které má charakter zajištění proti 

události, která je nevítaná. To je základním principem škodového pojištění. Ve skutečnosti 

je to základní princip pojištění jako takového. Tím se samozřejmě dostáváme zpět k závěru, 

že obnosové pojištění žádné pojištění není, ale je to, jak uvádím shora, spoření.

Proto je systematicky naprosto nesprávné, když ZPS uvádí, že životní pojištění lze sjednat 

pouze jako obnosové. Na jednotlivých druzích pojistného nebezpečí to bude možno snadno 

demonstrovat a ukázat, že naopak, sjednat jej lze i jako pojištění škodové.

Jako první příklad uvádí shora uvedené ustanovení jako pojistné nebezpečí smrt člověka. 

Jestliže ale smyslem obnosového pojištění není a nemůže být zajištění proti určité negativní 

skutečnosti, což je pravou povahou škodového pojištění, pak jen cynik může napsat, že 

pojištění pro případ smrti člověk je pojištěným obnosovým.

Jak se dostaneme dál ve výkladu, dostaneme se i k definici obnosového pojištění, jehož 

obsahem a smyslem je uspoření určité částky, která bude v určitém okamžiku vyplacena. 

Rozumějme vyplacena v takových souvislostech, aby to nesplňovalo definici pojištění

škodového, protože smyslem obnosového pojištění je „dostat vyplacen určitý obnos při 

určité události“, ale ne při události, která má kompenzační charakter, protože pak bychom 

mohli veškeré pojištění považovat za obnosové, ale tak to není. Ta pojištění mají vlastní 

charakter a ten souvisí s povahou pojistného nebezpečí (nikoli stricto sensu, jak jsem 

uváděl shora).

Obnosové pojištění má proto zásadně a výlučně charakter spoření a mělo by v něm být 

zpravidla vyloučeno, aby pojištěný byl odlišný od oprávněné osoby (obmyšleného). Jistě, 

lze si představit, že by někdo chtěl, aby ta naspořená částka byla vyplacena jiné osobě, ale 

podmínkou takové situace je, že nenastane událost, která by měla mít negativní charakter 

ve vztahu k pojištěnému a která by přinášela požadavek na jeho kompenzaci, protože pak 

už by se muselo jednat o pojištění škodové. Znovu opakuji, že cyniky nebo zlatokopy, co se 

těší na něčí smrt, z této argumentace vynechávám.

Pokud tedy přijmeme myšlenku, že se lidé pojišťují pro případ svojí smrti, pak tak činí 

primárně z toho důvodu, aby tato událost, která je pro daného člověka obvykle nevítaná, 

neznamenala pro dotčené osoby negativní dopad v jejich majetkové rovině anebo aby tento 

dopad minimalizovala. Povšimněme si však pečlivě toho, že se zde stále jedná o 
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kompenzaci nebo umírnění negativních důsledků v majetkové sféře třetích osob spojených 

se smrtí člověka. Takový pojistný zájem jednoznačně implikuje škodové pojištění, protože 

se zde jedná o zajištění proti určité okolnosti, jejíž povaha má negativní dopad v majetkové 

sféře třetích osob a pojištění je tady proto, aby tuto skutečnost vyvážilo. Proto jednoznačně 

a jedině škodové pojištění. Pojistit se pro případ smrti proto nelze nikdy v rámci 

obnosového pojištění a tam, kde ZPS tvrdí opak, je taková argumentace pomýlená 

z důvodů popsaných shora.

To lze ostatně podepřít také odkazem na občanský zákoník, který dnes již spojuje se smrtí 

člověk a jejím způsobením kompenzační charakter tím, že přiznává pozůstalým 

jednorázovou náhradu škody se smrtí spojenou, která má paušalizovat obvyklé náhrady 

v rámci nároků z titulu ochrany osobnosti. To jednoznačně ukazuje, že převládající pojetí 

smrti člověka a skutečností s tím souvisejících obsahuje právě onen kompenzační 

charakter.

Pokud se naopak podíváme na další pojistná nebezpečí (např. dožití se věku) v rámci 

životního pojištění, jednoznačně se pak dostáváme k pravému charakteru obnosového 

pojištění, které, vezmeme-li jej na milost, může být chápáno jako svého druhu pojištění, 

protože i zde lze nalézt určité prvky „aleatornosti“, tzn. onoho nezbytného prvku nejistoty 

v podobě „sázky s pojišťovnou“.

Vezmeme-li např. za pojistné nebezpečí dožití se určitého věku nebo určitého dne nebo 

nějakou událost spojenou se změnou osobního postavení osoby anebo jakoukoli změnovou 

událost, pak už si obnosové pojištění představit lze.

Jeho povahou je totiž určitý druh sázky na to, jestli se určitá okolnost nastane nebo ne, 

aniž by zde s jejím nastáním byl spojen onen negativní aspekt vyžadující kompenzaci, resp. 

negativní hledisko jejího nastání řeší pojištění pro případ smrti, když opakem dožití se je 

nedožití, ale např. i u okolností souvisejících s osobním stavem by se taková negativní 

konotace opaku předpokládané skutečnosti mohla nalézt (např. škodové pojištění pro

případ, že se nenarodí dítě nebo že se někdo nevdá apod.).

Nicméně obecně je povahou těchto druhů obnosového pojištění fakt, že nastane nějaká 

očekávaná a pozitivní událost, s níž bude jako určitý benefit spojena výplata pojistného 

plnění. Typicky tedy se pojistník, pojištěný nebo obmyšlený „vsadí“ s pojišťovnou, jestli se 
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určité události dožije nebo ne, resp. jestli ta událost nastane nebo ne. Když ano, dostane 

peníze, když ne, nedostane nic (zjednodušeně řečeno). Tady si lze dokonce představit 

kombinaci obou, tzn. když se toho dožije, tak dostane v rámci obnosového pojištění slíbený 

bonus, když se toho nedožije, příbuzní dostanou kompenzaci v rámci škodového pojištění.

Toto pojištění může mít proto ambivalentní charakter a může v sobě spojovat současně jak 

škodové, tak obnosové pojištění a nakonec se uplatní to, podle toho, co se stane.

Tato subtilnost a blízkost jednotlivých pojistných nebezpečí však nemění nic na tom, že 

jedno pojištění je svou povahou, tedy ve vztahu k pojistnému zájmu, striktně škodové 

(kompenzační) a to druhé striktně obnosové (spořící/loterijní). Pokud dochází k záměnám 

nebo zmatení z důvodu jejich blízkosti, je to pak důsledkem nedostatečné pečlivosti při 

oddělování a analýze jednotlivých aspektů takového pojištění.

„Obnosovost“ životního pojištění pak skýtá velké množství možností na straně marketingu 

a invencích v souvislosti s vymýšlením pojistných produktů, protože obnosové pojištění 

jako sázku na to, že když se něco stane, tak někdo dostane pojistné plnění, lze vymyslet 

tolik, kolik je životních situací. Ostatně jako se lze zajistit proti ošklivému počasí, lze si 

sjednat obnosové pojištění na to, že bude druhý den hezky. Tyto druhy obnosového 

pojištění už částečně postrádají onen spořící charakter a stávají se čistou a krátkodobou 

„sázkou“. Lze v této souvislosti uvést, že onen spořící charakter lze vysledovat spíše u 

dlouhodobějších obnosových pojištění, nicméně přesnou hranici určit možné asi není.

I dnes se mohu „vsadit“, že se dožiju zítřka, což se neliší od „sázky“ na zítřejší hezké 

počasí a stejně se tak mohu „vsadit“, že budu žít ještě 100 let nebo že za 100 let bude 

hezky. Marketingové invenci se meze nekladou, jakkoli pak opouštíme oblast toho, co je 

pod pojištěním obvykle rozuměno. Samozřejmě otázka pak u takových druhů pojištění je, 

v čem vlastně tkví to „pojištění“, tzn. proti čemu se tady někdo zajišťuje. Lze si proto 

představit i to, že ryze obnosové druhy pojištění by mohly být z pojištění vyloučeny, protože 

postrádají onen zajišťovací charakter, neboť gramaticky se člověk pojišťuje / zajišťuje 

proti něčemu.

Samozřejmě „sázet“ se s pojišťovnou lze i nadále, snad by jen slušelo takové pojištění 

nazvat pravým jménem a nepředstírat, že se jedná o zajištení proti něčemu. To samozřejmě 

neznamená, že škodové pojištění není sázkou, alespoň však obsahuje onen zajišťovací 
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charakter, což obnosové pojištění nemá. Je totiž buď „spořící sázkou“ nebo „krátkodobou 

sázkou“ anebo kombinací obojího.

Ostatně při bližším pohledu na např. obnosové pojištění pro dožití se určitého věku lze 

namítnout, v čem se takové pojištění liší od toho, když si zájemce bude šetřit svoje peníze 

na účtu a pak si je vybere. Spořící typy obnosového pojištění se od takového vlastního 

spoření výrazně neliší, protože benefit, který člověk nakonec dostane, se rovná možnosti 

zhodnotit skládané peníze, což s vlastními penězi při dostatečné znalosti finančních trhů 

může pojištěný dělat sám a ještě ušetří.

Shora uvedený výklad tak ukazuje, že „tradiční“ pojišťovací terminologie ne vždy důsledně 

zohledňuje sofistikovanost a složitost finančních trhů a jistě pouze ze zájmových důvodů 

nenazývá některé skutečnosti pravým jménem.

Závěrem tohoto výkladu pak nemůže nebýt skutečnost, že se ZPS mýlí, pokud uvádí, že 

životní pojištění může být pouze obnosové. Jako bylo shora ukázáno, není tomu tak.

Podivným omezením marketingové invence těchto druhů pojištění je pak omezení ust. §54 

odst. 3 ZPS, podle kterého:

„Nelze sjednat pojištění pro případ smrti dítěte, která by nastala do 3 let jeho věku, nebo  

pro případ potratu nebo narození mrtvého dítěte.“

Tento zákaz však nedává žádný smysl. Můj názor je ten, že zákondárce ve své nikým 

nepoptávané a nepožadované iniciativě rozjímal o svých vlastních etických názorech, aniž 

by se obtěžoval blíže takovou skutečnost odůvodnit. Patrně se jedná o pozůstatek 

paternalistického přístupu, kdy zákonodárce tvrdí, že ví lépe, co je etické a co ne. Bohužel 

se s podobným přístupem lze občas setkat, jakkoli je společenská poptávka po takovém 

druhu schématismu nulová.

3.3.6.4. Důsledky uvedení nesprávného data narození nebo pohlaví

Ust. §55 ZPS upravuje některé důsledky poskytnutí nesprávných údajů při sjednávání 

pojištění. Obecně z tohoto ustanovení plyne, že pokud měla taková skutečnost vliv na 

stanovení výše pojistného, pojistné doby a dalších ukazatelů, dojde k jejich úpravě v duchu 
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pravdivých skutečností, a to včetně skutečnosti, že se „přeplacené“ započítává na dosud 

uhrazené a práva odstoupit od pojistné smlouvy.

3.3.6.5. Odkupné

Odkupné je jakousi zbývající platbou za předčasné ukončení životního pojištění. Ust. §58 

odst. 1 a 2 ZPS k tomu stanoví:

„Pokud bylo v životním  pojištění  sjednaném  s běžným pojistným zaplaceno  pojistné  

nejméně za 2 roky nebo jde-li o soukromé pojištění za  jednorázové pojistné sjednané na 

dobu delší než 1 rok nebo jde-li o   soukromé pojištění s redukovanou pojistnou částkou, 

má pojistník právo, aby mu na jeho žádost pojistitel vyplatil odkupné, není-li v pojistných 

podmínkách  stanoveno jinak. Výplatou odkupného  soukromé  pojištění zaniká. Odkupné 

je splatné do 3 měsíců ode dne, kdy pojistitel obdržel žádost o výplatu odkupného.

Pojistník  má  právo  kdykoliv  během  trvání soukromého pojištění požadovat na pojistiteli 

sdělení o tom, kolik by činila výše odkupného. Pojistitel výši odkupného sdělí ve  lhůtě 1 

měsíce ode dne obdržení   žádosti pojistníka včetně jejího výpočtu.“

Toto ustanovení řeší, kdy a jakou částku dostane pojistník v případě, že se rozhodně 

životní pojištění předčasně ukončit. Je důležité si povšimnout, s čím je spojena výplata 

odkupného. Je spojena s žádostí pojistníka pojištění dříve ukončit. Otázka, která se nabízí, 

je, jak se odkupné realizuje u pojištění pro případ smrti? No nijak, nejde to, protože 

pojištění pro případ smrti jako obnosové sjednat nelze (viz výklad shora).

Velmi dobře je zde na tom vidět onen „spořící charakter“, protože, o co jde u odkupného? 

No samozřejmě o to, že pojišťovna ty naspořené peníze už dávno někde investovala a 

nemá je. A proto penalizuje jejich předčasný výběr sankcí. Dokonce do dvou let od jeho 

sjednání nedostane pojistník vůbec nic. Co to jenom připomíná? Termínované vklady u 

bank nebo různé druhy spořících účtů a sankce za jejich předčasný výběr.

S ohledem na to se opravdu nabízí otázka, v čem je takové obnosové pojištění pro 

pojistníka vlastně výhodné.

3.3.6.6. Úrazové pojištění
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K úrazovému pojištění nám ZPS65 lakonicky stanoví, že:

„Z úrazového pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši stanovené v pojistné 

smlouvě, došlo-li k úrazu pojištěného. Úrazové pojištění lze sjednat jako pojištění škodové 

nebo pojištění obnosové.

Úrazem se pro účely tohoto zákona rozumí neočekávané a náhlé působení  zevních sil nebo 

vlastní tělesné  síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání 

soukromého pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.“

Shodně jako u životního pojištění pro případ smrti, i zde se ZPS mýlí, když uvádí, že 

úrazové pojištění lze sjednat jako obnosové. To nelze. A důvod je úplně stejný, protože 

úraz je určitá nevítaná okolnost v lidském životě, která se projevuje handikapem v rovině 

naší tělesné schránky, a to jak na těle, tak na mysli (včetně důsledku v podobě smrti, kde 

úrazové pojištění pro tento účel splývá). Tato událost je zásadně nevítaná a má negativní 

důsledky. Tyto negativní důsledky vyvolávají pochopitelně požadavek na jejich 

kompenzaci, protože jednoznačným pojistným zájmem u úrazového pojištění je 

kompenzace neblahých a nevítaných důsledků úrazu.

Ani zde si proto nelze představit obnosovost takového pojištění, úrazové pojištění má proto 

zásadně charakter pojištění škodového. Ostatně kompletní problematika náhrady na škody 

na zdraví je tím samým samým jako je úrazové pojištění. Liší se pouze v tom, že sám sobě 

člověk za škodu neodpovídá, ale pojistit se pro ten účel může. Na příkladu to bude krásně 

demonstrováno – když si vlastní nešikovností zlomím ruku, tak mi samozřejmě v rámci 

náhrady škody nikdo nic nedá (proč taky), to ale neznamená, že se pro účely důsledků 

takové skutečnost nemohu pojistit, abych se zahojil alespoň částečně kvůli omezení a 

újmě, která mi úrazem vznikla.

Je tedy zcela vyloučeno, aby toto pojištění bylo koncipováno jako obnosové. Toto pojištění 

je proto možné sjednat, bez ohledu na to, co uvádí ZPS, pouze jako škodové. De lege 

ferenda je proto nezbytná změna právních předpisů.

                                                       
65 §60 ZPS
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§61 ZPS pak stanoví zcela nadbytečně pravidla, za kterých má pojistitel právo snížit 

pojistné plnění (to by mělo být předmětem pojistných podmínek a ne zákona).

3.3.6.7. Pojištění pro případ nemoci

Posledním pojištěním, které bude předmětem krátkého rozboru v této části práce, je 

pojištění pro případ nemoci.

Podle §62 odst. 1 ZPS platí pro toto pojištění:

„V pojištění pro případ nemoci hradí pojistitel za pojištěného v rozsahu dohodnutém v 

pojistné smlouvě náklady na zdravotní péči vzniklé v  důsledku  nemoci  nebo  následku  

úrazu  a  úkonu  souvisejících  se   zdravotním stavem pojištěného, zejména s nemocí, 

úrazem, těhotenstvím a preventivní  nebo  dispenzární péčí. V pojistné smlouvě lze 

dohodnout i jiné  skutečnosti  související  se  zdravotním  stavem  pojištěného, se kterými je 

spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.“

I zde ZPS opakovaně a mylně uvádí, že lze toto pojištění sjednat jako obnosové, což nelze. 

Důvody a argumenty jsou stejné jako u pojištění úrazového.

3.4.Informační povinnost pojistitele

Závěrem výkladu o ZPS se krátce zmíním o informační povinnosti pojistitele. ZPS stanoví 

svým paternalistickým přístupem také informační povinnost pojistitele vůči zájemci o 

pojištění, a to povinnost sdělit údaje o pojistiteli a pojištění dle §66 a 67 ZPS.

Seznam těchto informací je poměrně rozsáhlý, nicméně není smysluplné zde uvádět jejich 

výčet, bylo by to pouze kopírování ze zákona. Smysluplnost takové povinnosti je velmi 

diskutabilní. Jedná se zjevně o další z představ o tom, jak zákon chrání nezodpovědné 

spotřebitele před jejich vlastní nedospělostí. Kam se jen poděla zásada „vigilantibus iura“?

3.5.Celkové shrnutí zákona, návrhy de lege ferenda
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ZPS lze přes všechny jeho nedostatky považovat za přínosnou právní normu, která alespoň 

kodifikovala problematiku pojistné smlouvy, která byla v občanském zákoníku dost kusá. 

To nicméně nemění nic na tom, že tomuto zákonu lze vyčíst následující nedostatky, které 

by měly být předmětem jeho úprav, a to:

- nekonzistentní, nekoncepční a nesystematické používání a matení pojmů jako je 

pojistné riziko a pojistné nebezpečí a samozřejmě výrazněji dopracovat a hlavně 

dodržovat rozlišení mezi škodovým a obnosovým pojištěním;

- zákonu by slušela v některých aspektech větší útlost, a to zejména v těch 

ustanoveních, která by zcela mohla být předmětem pojistných smluv, tzn. 

utlumovat reglementaci a podporovat smluvní volnost stran, tzn. odstranit všelijaká 

omezení při sjednávání smluv, povinnosti pojistitelů apod.; celkově by měl zákon 

považovat pojistníka za svéprávnější osobu a ne jej neustále chránit před jeho 

vlastní nezodpovědností; to ostatně platí o celé problematice ochrany spotřebitele, 

která se prolíná i ustanoveními zákona o pojistné smlouvě.

4. Pojištění právní ochrany

Druhým velkým tématem této práce je pojištění právní ochrany jako samostatný druh 

pojištění, které má velmi zajímavá právní specifika, a proto se výtečně hodí pro 

akademické zkoumání, které však nebude v následujících stránkách rozhodně pouze 

akademické, ale bude mít velké množství ryze praktických dopadů.

S ohledem na to, že pojištění právní ochrany není výrazně rozšířeným druhem pojištění, 

málo lidí o něm ví a ještě méně lidí si jej sjednává, je vhodným kandidátem na podrobnější 

rozbor a na bližší pohled do jeho institutů. Jak bude dále ukázáno, velmi neobvyklým 

způsobem se v něm prolínají ryze pojišťovací aspekty na jedné straně a ryze právní (až 

advokátské) rysy na straně druhé.

A co to pojištění právní ochrany vlastně je? Ust. §42 odst. 1 ZPS napovídá ve své definici 

následující:
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„Pojištění právní ochrany spočívá v závazku pojistitele hradit na základě pojistné smlouvy 

náklady pojištěného spojené s uplatněním jeho práva v rozsahu vymezeném v pojistné 

smlouvě a poskytovat služby přímo spojené s tímto soukromým pojištěním v pojistné 

smlouvě dohodnutém rozsahu. Pojištění právní ochrany lze sjednat pouze jako pojištění 

škodové.“

Jak uvádí shora uvedené ustanovení, spočívá toto pojištění v tom, že se pojistník pojistí 

proti riziku, že bude mít právní spor nebo jinou událost právního charakteru, která je 

vymezena v pojistných podmínkách a pojistitel za něj uhradí náklady právního zastoupení, 

případně mu bezprostředně poskytne právní službu.

ZPS k tomu stanoví (mimo jiné) dvě pravidla týkající se tohoto pojištění, a to:

- svobodnou volbu právního zástupce pojištěnému a

- posuzování nároků na pojistné plnění z pojištění právní ochrany vyřizovala osoba 

nezávislá na pojistiteli.

Jak bude dále ukázáno, ani jedno z těchto pravidel se v praxi nedodržuje. Nebudu se teď do 

hloubky pouštět do rozboru ustanovení ZPS, která jsou velmi stručná a krátká, protože 

podrobnosti o jednotlivých aspektech pojištění právní ochrany budou rozebrány u 

jednotlivých institutů tohoto pojištění na základě studia pojistných podmínek jedné z 

pojišťoven, která toto pojištění nabízí. Důvodem je ostatně i to, že není primárně důležité

to, co stanoví zákon nebo to, jak si představoval zákonodárce, že by to mělo fungovat, ale 

to, jak pojištění v praxi funguje.

Jak ZPS uvádí, pojištění právní ochrany lze sjednat pouze jako pojištění škodové66, což je 

naprosto přesné, protože pojištění právní ochrany je typickým zajišťovacím pojištěním, 

tzn. pojištěním proti určité nepříznivé události, v daném případě proti nákladům právního 

zastoupení, případně jiným finančním dopadům souvisejícím s právními spory (např. 

kaucím, různým jistotám apod.).

4.1.Pojištění právní ochrany konkrétně

                                                       
66 §42 odst. 1 ZPS
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Další podrobný výklad bude věnován jednotlivým aspektům pojištění právní ochrany tak, 

jak jsou tyto aspekty zapracovány do pojistných podmínek jedné z pojišťoven právní 

ochrany.

Primárním zdrojem práv a povinností je samozřejmě pojistná smlouva, která však bývá, jak 

tomu bývá, šablonová a obsahuje zpravidla toliko vymezení minimálních údajů podle ZPS. 

Konkrétní práva a povinnosti jsou pak, jak je obvyklé, formulována v pojistných 

podmínkách, které, a ani to není neobvyklé, jsou rozděleny na obecnou část a na speciální 

části.

4.2.Obecné části pojistných podmínek

Jakkoli se jedná v pojišťovnictví o naprostou notorietu, sluší připomenout, že obecná část 

pojistných podmínek obsahuje ty instituty, které jsou v pojištění právní ochrany společné 

všem nabízeným produktům a zvláštní části pak obsahují specifika týkající se konkrétního

druhu pojištění právní ochrany. Ke zvláštním částem pak někdy bývají přidány ještě 

speciální podmínky, pokud je nutné jednotlivé subtypy odlišit.

4.2.1. Pojistné události podle obecných částí pojistných 

podmínek

Obecná část pojistných podmínek obvykle obsahuje sdružení typ pojistných událostí, které 

jsou obecně aplikovatelné, nestanoví-li zvláštní část jinak. Mezi tyto obvyklé druhy patří:

- právní událost vyžadující právní poradu;

- obhajoba v trestním, přestupkovém nebo podobném řízení;

- uplatnění nároku na náhradu škody.

Tyto tři druhy pojistných události jsou zpravidla velmi univerzální a lze je najít prakticky 

ve všech druzích jednotlivých speciálních pojištění právní ochrany.
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4.2.1.1. Pojistná událost v pojištění právní ochrany a její obecné znaky

Než se podíváme na jednotlivé druhy pojistných událostí podle obecných částí pojistných 

podmínek, je nejprve nutné podívat se na to, jak je vlastně pojistná událost obecně 

v pojištění právní ochrany definována a jaká to s sebou nese rizika nebo úskalí.

Obecně je pojistnou událostí nějaká skutečnost, která zakládá nárok na pojistné plnění.

V pojištění právní ochrany je to tedy zpravidla určitá událost nebo skutečnost, se kterou 

jsou spojeny určité právní důsledky a i „právnické“ důsledky, tzn. existuje zde požadavek 

buď na informaci nebo na poskytnutí zastoupení (nikoli bezvýjimečně, ale zásadně ano).

Podstatné tedy je rozlišit, kdy k takové události dochází. Praxe totiž ukazuje, že osoby 

oprávněné mají obvykle zájem o pojištění právní ochrany až v okamžiku, kdy pojistná 

událost nastane a když by pojišťovny tímto způsobem pojištění sjednávaly, jen velmi 

obtížně by generovaly zisk. Jednotlivé druhy pojistných událostí mají, jak bude dále 

uvedeno, vlastní režim a vlastní definici jejich vzniku, které mají za úkol předejít tomu, 

aby se z pojišťoven právní ochrany stala právnická charita, nýbrž aby opravdu šlo o 

pojistné události, tedy o události, které jsou nahodilé, a o kterých v době sjednání pojištění 

není zřejmé, že nastanou.

Není nutné příliš zdůrazňovat, že u některých pojistných událostí je detektivním úkolem 

odhalit počátek oné skutečnosti, která zapříčinila vznik pojistné události a požadavek na 

pojistné plnění.

U některých pojistných událostí je to snadné. Jak bude dále uvedeno, jedním z druhů 

pojistných událostí je např. uplatnění nároku na náhradu škody. Tento případ se dá 

rozklíčovat relativně snadno z hlediska data vzniku pojistné události, protože to je 

okamžik, kdy došlo ke škodě. Taková událost zpravidla má objektivně zachytitelné 

aspekty, které mohou buď vyloučit anebo alespoň ztížit snahu o pojistný podvod. Podobně 

tomu je u pojistné události v podobě trestního stíhání, kdy lze z dokumentů v dané věci 

předložených zjistit, jaký skutek založil celé řízení a kdy se stal. Datum takové události je 

pak datem pojistné události a musí k ní dojít po sjednání pojištění.

Tak jednoduché to už ale není např. u právní porady. Pokud klient vyžaduje právní poradu, 

je mnohem obtížnější datum pojistné události definovat. Samozřejmě při vyřizování 
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pojistné události klient popisuje danou situaci, tzn. co jej vedlo k požadavku na poskytnutí 

právní porady a z tohoto popisu nebývá nemožné zjistit, kdy k té události a jestli se tedy na 

ní pojištění vztahuje.

U právních porad tomu pojišťovny čelí tím, že vyžadují v pojistných podmínkách, aby 

požadavek na právní poradu byl podložen důvody, které k tomu klienta vedou, tzn. aby 

nedocházelo k plnění jen proto, že to klienta zajímá, neboť tím se pojišťovny staly právní 

poradnami v rozsahu, který by pro ně znamenal zvýšené náklady na likvidaci pojistných 

událostí. Samozřejmě vždy záleží na tom, jak jsou které podmínky definovány, nicméně i

požadavek na právní poradu zpravidla bývá spojen s konkrétní událostí v životě 

pojištěného a nikoli pouze v uspokojování jeho zvědavosti ve vztahu k té či oné právní 

otázce.

Pojišťovny se dále brání různými způsoby, mezi které patří např.:

- institut čekací doby

- zpřísněné podmínky posuzování příčinné souvislosti mezi konkrétními událostmi, 

které vedly ke vzniku pojistné události

Čekací dobou je obecně doba, po kterou klientovi nevzniká nárok na pojistné krytí, a to 

zejména v souvislosti s těmi druhy pojistného plnění, které jsou na pojistné podvody 

náchylnější. Jak bylo uvedeno shora, nárok na náhradu škody bývá obtížnější zfalšovatelný 

než požadavek na právní poradu. Není proto neobvyklé, že u těchto „zranitelných“ a na 

podvody náchylných druzích pojistných událostí pojišťovny stanoví čekací doby od 

jednoho měsíce do půl roku tak, aby klient byl dostatečně odrazen od toho, aby si 

sjednával pojištění až v okamžiku, kdy došlo k pojistné události a nesnažil se situaci 

„kamuflovat“ do té míry, aby mu pojistné plnění bylo poskytnuto.

Zpřísnění podmínek posuzování příčinné souvislosti mezi konkrétními událostmi pak tkví 

v tom, že za datum pojistné události není považována skutečnost, jak by jí rozuměl klient, 

ale za datum pojistné události je definována první skutečnost, která bezprostředně vedla ke 

vzniku většího „problému“, který následně klient uplatňuje jako pojistnou událost.
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Klienti totiž často „zkouší“ to, že právní spory nebo události předcházející aktuálnímu 

„velkému“ problému přehlížejí s tím, že k nim (protože nastaly před vznikem pojištění 

nebo v čekací době) neuplatňují nárok na pojistné plnění, ale uplatňují až k událostem, 

které z nich vznikly. To znamená, že pokud dojde k situaci, kdy si klient ten spor „rozvíjí“ 

a po určité době se takový spor zhorší, vyhrotí nebo rozvine do dalšího a ve vztahu 

k takovému pak klient uplatňuje nárok na pojistné plnění, je za pojistnou událost 

považována už první událost, která celý spor rozpoutala a nikoli dílčí zhoršení dané 

situace, které klient (poté, co se pojistil) předkládá pojišťovně k řešení.

V této souvislosti je nutné poukázat na velké množství snah o zneužívání tohoto pojištění 

právě v souvislosti s tím, že pojištěný zjistí, že se blíží spor, který bude vyžadovat náklady 

na právní zastoupení, „rychle“ se tedy pojistí, aby takové náklady nemusel nést, jakkoli 

v okamžiku, kdy si pojištění sjednává, ví o tom, že tady takový spor existuje a nejedná se 

tak v žádném případě o nahodilou událost, nýbrž o zištnou snahu nenést náklady právního 

zastoupení.

V rámci pojištění právní ochrany je tak velký důraz kladen na posuzování práva na pojistné 

krytí, tedy na posuzování nejen rozsahu pojištění, ale i datace vzniku pojistné události. 

Blíže k tomu bude pojednáno v části týkající se posuzování pojistného krytí.

4.2.1.2. Právní porada

Právní porada není ve své podstatě pojistnou události, je spíš formou pojistného plnění. 

Samotnou pojistnou událostí je určitá skutečnost v životě pojištěné osoby, která vyžaduje 

poskytnutí právního stanoviska / právní porady k této konkrétní skutečnosti.

Právní poradou se zpravidla rozumí porada poskytnutá následujícími způsoby:

- telefonicky tam, kde taková věc nesnese odkladu;

- osobně;

- emailem;

- poštou.
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Právní porady jsou tedy realizovány shora uvedenými způsoby s tím, že klient se obrací na

pojišťovnu buď telefonicky, což je nejčastější a nejjednodušší způsob, protože se jedná 

zpravidla o krátké a operativní porady v konkrétní situaci, případné nouzové případy a 

podobně (různé help-linky aj.). Zbývající část pojistných událostí je pak zpracovávána 

v elektronické nebo písemné podobě jako standardní právní porada.

Pro poskytování právních porad jsou připraveni jak právníci dané pojišťovny (jako její 

zaměstnanci), tak i externí advokáti (podrobně k tomu bude vysvětleno dále u druhů 

pojistného plnění).

4.2.1.3. Obhajoba v trestním, přestupkovém nebo správním řízení

Mezi standardní a prakticky pro všechna pojištění právní ochrany společné pojistné 

události spadá zahájení a vedení trestního, přestupkového nebo jiného správního řízení. 

Tento druh pojistné události tedy zahrnuje skutečnost, že proto pojištěné osoby je zahájeno 

takové řízení, samozřejmě výlučně pro nedbalostní delikt, protože úmyslné trestné činy 

z pojištění právní ochrany bezvýjimečně kryty nejsou. To je ostatně specifikem všech 

druhů pojištění.

Požadavek na nedbalost u tohoto druhu pojistné události vyvolává kontroverze zejména u 

přestupků, protože u trestných činů se zavinění zásadně řeší, nehledě k tomu, že drtivá 

většina trestných činů je úmyslných, ale i tam, kde se jedná o nedbalost, je tato skutečnost 

snadno ověřitelná, protože posouzení druhu zavinění je pro kvalifikaci trestného činu 

nezbytné.

To ale neplatí u přestupků. U těch postačí ze zákona zpravidla zavinění z nedbalosti (tedy 

opak „trendu“ u trestných činů), a proto se u nich zavinění v otázce rozlišení mezi 

úmyslem a nedbalostí neposuzuje. Správní úřady se spokojí s konstatováním, že zavinění 

bylo shledáno, alespoň tedy z nevědomé nedbalosti a pro splnění podmínek zavinění to u 

přestupků stačí.

O to náročnější úkol pak vzniká u některých druhů pojištění, zejména u těch, která jsou 

spojena s přestupky dopravními, ale i jinými, tzn. úkol posoudit, jaký druh zavinění

v daném případě přichází v úvahu, přestože správní úřad, který přestupek projednává, tuto 
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skutečnost nijak neposuzuje. Posouzení zavinění pak zůstává na pojistiteli, tzn. na osobách, 

které vyhodnocují povahu dané události a toho, zda se na ně pojištění vztahuje a také na 

obchodních hlediscích a přístupech k těmto druhům pojistných událostí, když (jak bude 

dále uvedeno u některých druhů pojištění právní ochrany) jsou přestupky páchány z velké 

části úmyslně a nikoli nedbalostně a pojistné krytí by se na ně vztahovat nemělo anebo 

nepřímo nevztahuje.

Podrobnosti k tomuto druhu pojistné události a navazujícího pojistného plnění budou 

uvedeny u konkrétních typových pojištění právní ochrany.

4.2.1.4. Náhrada škody

Posledním (třetím) typovým druhem pojistné události, která je zpravidla vlastní všem 

druhům pojištění právní ochrany, je náhrada škoda. Přesněji řečeno je onou pojistnou 

událostí protiprávní událost zakládající nárok na náhradu škody pojištěné osoby. Řešení 

takové pojistné události pak spočívá v uplatnění takového nároku na náhradu škody, což, 

jak bude dále ukázáno, přivádí pojištěného do pozice, kdy často uplatňuje nároky vůči jiné 

pojišťovně, který odpovídá za způsobenou škodu z titulu odpovědnostního pojištění.

Hovoří-li se o náhradě škody, má se na mysli výlučně nárok uplatňovaný poškozeným a 

nikoli nárok uplatňování proti poškozenému. Identifikace data pojistné události je 

zpravidla snadná, protože událost zakládající nárok na náhradu škody je objektivně daná a 

obtížně falšovatelná.

4.2.2. Druhy plnění

Obecné části pojistných podmínek stanovují v obecné rovině druhy pojistného plnění 

z pojištění právní ochrany. A právě zde se nejvíce projeví specifika tohoto druhu pojištění. 

Mezi obvyklé druhy plnění pak zejména spadá:

- poskytnutí porady a přímé zastoupení právníkem pojišťovny

- úhrada nákladů právního zastoupení

- soudní poplatky
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- náklady znaleckých posudků

- náklady výkonu rozhodnutí

- náklady protistrany v případě prohraného soudního sporu (soudní poplatek, náklady 

právního zastoupení)

- náklady na cestu k soudnímu řízení

- trestní kauce

- kauce v občanském soudním řízení na předběžná opatření.

4.2.2.1. Poskytnutí porady a přímé zastoupení právníkem pojišťovny

Jak bylo již obšírně uvedeno v bodě 4.2.1.2., poskytování právních porad tvoří hlavní 

náplň a část druhů plnění z pojištění právní ochrany, a to zejména s ohledem na to, že se 

jich většina poskytne telefonicky nebo emailem a jejich vyřízení zpravidla vyžaduje menší 

časovou náročnost než poskytování zastupování v konkrétní kauze.

Pojišťovny právní ochrany pak zpravidla zaměstnávají interní právníky pro poskytování

tohoto druhu pojistného plnění, neboť je to nejen flexibilnější, ale i méně nákladné.

Kromě právních porad, k nimž byl poskytnut výklad uvedený shora, poskytují pojišťovny 

právní ochrany svým klientům též pojistné plnění v podobě právního zastoupení interními 

právníky příslušné pojišťovny, kteří klienty zastupují při uplatňování jejich nároků 

v mimosoudní fázi řízení, jako kdyby se jednalo o zastoupení advokátem.

Jak je zmíněno, toto zastoupení se vztahuje na mimosoudní fázi řízení, zásadně se 

neuplatňuje v řízení před soudy, případně v jakémkoli řízení (správním, trestním apod.), 

ale soustřeďuje se zejména na civilní věci a jejich mimosoudní část. Pokud řešení sporu 

v mimosoudní fázi není úspěšné, je pak celá věc předána k soudnímu vymáhání 

příslušnému advokátovi – o specifikách tohoto postupu bude pojednáno dále v následující 

kapitole.
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4.2.2.2. Úhrada nákladů právního zastoupení

Tento druh pojistného plnění nastupuje v tom okamžiku, kdy samotné poskytování 

právních porad interně pojišťovnou právní ochrany anebo zastupování pojištěného interně 

právníky pojišťovny právní ochrany není dostačující a právní zastoupení musí převzít 

advokát.

Než se pustím do dalšího výkladu, musím se zastavit u jedné zajímavé věci. Podle zákona 

o advokacii67 smí právní služby poskytovat za úplatu jenom následující osoby:“

a)advokáti,

b)fyzické osoby, které

- jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o 

Evropském  hospodářském  prostoru  nebo  Švýcarské konfederace (dále jen 

„domovský stát“), anebo jsou státními příslušníky jiného státu a jsou v některém z 

domovských států trvale usazeni, a

- v domovském státě získaly oprávnění poskytovat právní služby pod profesním 

označením svého  domovského státu, které bylo oznámeno ve sdělení Ministerstva 

spravedlnosti, vyhlášeném ve Sbírce zákonů

c)notáři, soudní  exekutoři, patentoví  zástupci  a  daňoví poradci,  popřípadě  další  

osoby, jimž  zvláštní  zákon  svěřuje poskytovat právní služby,

d)zaměstnanci právnické nebo fyzické osoby, člena družstva nebo příslušníci 

ozbrojených sborů, kteří jsou oprávněni poskytovat právní služby osobě, k níž jsou

v pracovněprávním nebo pracovním vztahu anebo ve služebním poměru, pokud je 

poskytování právních služeb součástí jeho povinností vyplývajících z tohoto 

pracovněprávního nebo pracovního vztahu anebo služebního poměru.“

                                                       
67

§2 zákona č. 85/1996 Sb.
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Jak je možné se povšimnout, zákon o advokacii nehovoří o tom, že by právní služby 

v podobě porad a zastupování mohli poskytovat jiné osoby, tedy ani interní právníci 

pojišťoven právní ochrany, jak se ale standardně děje. Přesto však lze dojít k závěru, že 

takový postup není v rozporu se zákonem o advokacii, protože jako speciální předpis 

v tomto směru nastupuje právě ZPS.

V ust. §42 odst. 4, písm. a) ZPS se výslovně stanoví:

„…žádný z jeho zaměstnanců pověřených vyřizováním nároků z pojištění právní  ochrany  

nebo  právním  poradenstvím v tomto odvětví soukromého pojištění nevykonával…“

Toto ustanovení jako kdyby implikovalo, že by si ZPS dovedl představit, že by minimálně 

právní poradenství mohlo být poskytováno zaměstnanci pojistitele, tedy způsobem, se 

kterým zákon o advokacii nepočítá. Skutečností zůstává, že daná otázka je jen velmi kuse 

v ZPS upravena a nedává jednoznačné vodítko k tomu, zda výkon činnosti interních 

právníků pojišťovny právní ochrany v souladu se zákonem je či není. Ohledně právních 

porad lze patrně dospět k tomu, že k tomu ZPS podklad dává. Zda-li to však platí i pro 

poskytování pojistného plnění v podobě zastupování např. v mimosoudní fázi právních 

sporů, jednoznačné není.

V tomto směru ani není zřejmé, zda „vyřizováním nároků z pojištění právní ochrany“, jak 

shora uvedené ustanovení uvádí, se rozumí jen posuzování, zda nárok na pojistné krytí 

vznik nebo ne anebo zda se tímto vyřizováním rozumí i poskytování pojistného plnění 

v podobě právního zastoupení interními právníky pojišťovny právní ochrany nebo ne. 

Jednoznačnou odpověď na to zákon nedává a nemám informaci o tom, že by daná věc byla 

předmětem nějakého sporu. Pravděpodobně jedinými, kteří by takovou otázku mohli 

otevřít, jsou advokáti, kteří zastupují klienty pojišťovny a kteří mohou získat informace o 

tom, že k takovému zastupování mimo rámec zákona o advokacii dochází, ti však 

zpravidla mívají zajištěný přísun klientů od pojišťovny a zbytečně by sami sebe 

připravovali o velmi dobrého klienta.

Můj názor je ten, že požadavek na advokátní přímus stejně postrádá jakýkoli reálný základ 

a má pouze povahu lobbyingu, aniž by garantoval nebo zajišťoval kvalitu nebo 

fundovanost na straně poskytovaných služeb, protože advokátní zkoušky z nikoho dobrého 
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právníka neudělají. S ohledem na to by se omezení pojišťoven právní ochrany v tomto 

směru jevilo jako nadbytečné a neúčelné.

Z výše uvedeného lze dovodit, že poskytování právního zastoupení interními právníky 

pojišťovny právní ochrany nemusí být nutně postupem, který je v rozporu se zákonem, 

neboť naplňuje účel pojištění právní ochrany, podrobnější úprava de lege ferenda by však 

byla na místě, aby tato otázka byla jednoznačnějším způsobem vyložena.

Vrátíme-li se nyní na začátek tohoto článku, tzn. k náhradě nákladů právního zastoupení 

jako formy pojistného plnění, lze k tomu krátce uvést, že standardním druhem pojistného 

plnění je právě úhrada nákladů právního zastoupení pojištěného fakturovaná advokátem, 

který klienta zastupoval.

Podoba těchto nákladů může být dvojí. Záleží samozřejmě na pojišťovně, nicméně 

pojišťovny standardně nemají zájem hradit více, než je nezbytně nutné, lze se proto 

standardně setkat s tím, že pojišťovny hradí pouze obvyklé nebo přiměřené náklady 

právního zastoupení, což jsou náklady podle advokátního tarifu, tj. vyhl. č. 177/1996 Sb. a 

náklady přiznávané v soudním řízení podle vyhlášky 484/2000 Sb. Tyto náklady jsou 

náklady, jejichž výše je snadno kalkulovatelná a je mnohem nižší, než jsou tzv. smluvní 

odměny.

Smluvní odměny právních zástupců jsou právě oním druhým způsobem výpočtu odměny 

právního zástupce a prakticky pro ně neexistuje strop, což by pro pojišťovnu právní 

ochrany mohlo znamenat enormní náklady. I výše pojistného konkrétních produktů je 

vázána na shora uvedené vyhlášky stanovící odměny advokátů a nejsou pochopitelně 

nastavené na vyšší hodinové sazby smluvních odměn, které jsou nezřídka 3x až 5x vyšší 

než odměny podle tarifu. Pojišťovny se takovým nákladům pak brání právě odkazy na 

„obvyklé“ náklady právního zastoupení, jejichž definice je spojena právě se shora 

uvedenými právními předpisy. Pokud klient nerespektuje tato omezení, v rámci pojistného 

plnění samozřejmě nemůže čekat úhradu částek přesahujících advokátní tarif.

Celý proces pak probíhá tak, že pověřený advokát (ke způsobu jeho výběru se dostanu 

později) fakturuje přímo pojišťovně, která proplácí jeho faktury, případně proplácí faktury 

zálohové.
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Určitým překvapením, zejména u nákladů právního zastoupení, je pro klienty „pojistná 

částka“, tedy nejvyšší možná suma, kterou pojišťovna na danou pojistnou událost vyplatí. 

Podle druhů pojištění se tyto částky pohybují v řádech desítek až stovek tisíc korun. 

Nepříjemným překvapením pro pojištěného pak může být vyčerpání této částky a nutnost 

nést další náklady z vlastních zdrojů. K tomu však dochází jen výjimečně, a to zejména 

s ohledem na institut posouzení vyhlídek na úspěch (o tom viz dále).

4.2.2.3. Soudní poplatky, soudem nařízené znalecké posudky

Dalším typickým druhem pojistného plnění je plnění na úhradu soudních poplatků, které 

byly vynaloženy v rámci uplatňování nároků pojištěného. Jejich výše je stanovena 

zákonem o soudních poplatcích 549/1991 Sb., a proto snadno kalkulovatelná.

Co se znaleckých posudků týče, u jejich hrazení záleží na obsahu pojistných podmínek. 

Obvyklé však je, že tyto jsou hrazeny pouze v případě, kdy je nařídí soud a nikoli 

v mimosoudní fázi (důvodem je očekáváná hypertrofie jejich zpracovávání na náklady 

pojišťovny zejména v mimosoudní fázi, kdy není jisté, jaké jsou vyhlídky na úspěch).

Pokud však znalecké posudky nařídil soud, jejich hrazení v pojistných podmínkách 

zpravidla sjednáno je a pojišťovna takové náklady uhradí.

Skutečností ale zůstává, že k tomu dochází velmi zřídka, protože bez určitého znaleckého 

zkoumání (pokud je to v dané věci nutné) nejsou zpravidla potvrzeny vyhlídky na úspěch, 

takže se ani nejde k soudu, který by zpracování posudku nařídil. To nezřídka vyvolává 

kontroverze u klientů, blíže se k tomu dostaneme u tématu týkající se ho posuzování 

vyhlídek na úspěch.

4.2.2.4. Náklady protistrany, kauce

Náklady protistrany patří mezi další z typických druhů pojistného plnění, kdy je spatřován 

smysl pojištění v tom, že pojišťovna nese náklady prohraného soudního sporu a klient se 

tedy může soudit bez obav, že by takové náklady následně nesl sám. To ale není tak 

jednoduché, protože do toho vstupuje opět magické posuzování vyhlídek na úspěch. 

Základní filozofická otázka totiž zní:“Jak by mohla pojišťovna hradit náklady na prohraný 

spor, když si napřed nechala zpracovat posouzení vyhlídek na úspěch, které muselo být pro 

poskytnutí pojistného krytí pozitivní?“
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Odpověď na takovou otázku zní, že výjimky existují a advokáti se mohou při posuzování 

vyhlídek na úspěch pochopitelně mýlít, protože nikdo nedokáže odhadnout, jak soudy 

rozhodnou. Faktem zůstává, že hrazení i takových nákladů zůstává ojedinělým z důvodů 

uvedených shora. Jak bude dále vysvětleno, pojišťovny nepovolují „souzení se za jejich 

peníze“ klientům, kteří o to stojí a kterým je jedno, jak to dopadne, protože podmínkou 

pojistného krytí bývá právě posouzení vyhlídek na úspěch, což vylučuje souzení se jako 

sport (jakkoli je o to nemalý zájem).

Pokud tedy příslušný spor dospěje do svého závěru pravomocným rozhodnutím, ve kterém 

klient nebyl úspěšný, hradí samozřejmě pojišťovna až do výše pojistné částky náklady 

protistrany, která byla ve sporu úspěšnější, tj. její náklady právního zastoupení a soudních 

poplatků, případně dalších nákladů uložených soudem (náklady znalečného apod.).

S tím souvisí i hrazení kaucí. Kauce lze rozlišit na trestně-právní a civilní a rozsah jejich 

hrazení závisí na pojistných podmínkách. U kaucí v trestním řízení musí jít zásadně o 

nedbalostní trestný čin v mezích sjednané pojistné ochrany a kauce jsou poskytovány 

formou bezúročných půjček. Obdobný mechanismus platí u kaucí v občanském soudním 

řízení, tj. kaucí za nařízení předběžného opatření.

4.2.2.5. Co hrazeno určitě není

Předmětem pojistného plnění rozhodně nejsou zejména:

- pokuty nebo jiné sankce uložené pojištěnému (nicméně existují jiná pojištění, která 

nejsou pojištěními právní ochrany, která kryjí takové náklady68)

- škoda způsobená pojištěným (i k tomu slouží jiné druhy pojištění a nikoli pojištění 

právní ochrany)

- náhrady nemajetkové újmy v souvislosti s ochranou osobnosti nebo ochranou 

dobrého jména a pověsti právnické osoby

                                                       
68

např. pojištění Kryštof od pojišťovny Slavia
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- náklady na sepisování smluv, jejichž příprava nebyla nikdy předmětem pojištění 

právní ochrany.

4.2.3. Vyřizování pojistných událostí

Celkový postup při vyřizování pojistných událostí má v úvodu několik fází. 

Nejdůležitějšími jsou na počátku následující dvě:

- prověření pojistného krytí a

- posouzení vyhlídek na úspěch.

Za nimi pak následuje samotné vyřízení pojistné události, tzn. poskytnutí pojistného plnění 

způsoby popsanými shora.

4.2.3.1. Prověření pojistného krytí

Prověření pojistného krytí je posuzování toho, zda se pojištění klienta na jeho pojistnou 

událost vůbec vztahuje. Vzhledem k tomu, že se jedná o pojištění právní ochrany a tedy o 

hrazení nákladů na právní spory nebo poskytování právních porad nebo zastupování 

v právních věcech a vzhledem k tomu, že pojištění nejsou právníky, jinak by si to pojištění 

sotva sjednávali, dochází v praxi k velkému množství případů, kdy klienti uplatňují nárok 

na pojistné plnění k případu, který je právně z hlediska obsahu buď mimo dané pojištění 

anebo se na něj vztahují výluky daného pojištění.

Je třeba si uvědomit, že relativní finanční dostupnost jednotlivých produktů při zohlednění 

nákladů na právní zastoupení představuje velmi zúžený prostor pro pojistné krytí, aby to 

pro pojišťovnu vůbec kdy bylo výhodné a generovala zisk. Klienti, kteří nemají právnické 

vzdělání, a obtížně odlišují jednotlivé právní instituty, proto často uplatňují nároky na 

pojistné plnění z oblastí, které jsou z pojištění právní ochrany vyloučeny anebo na které se 

jejich pojištění vůbec nevztahuje.

To přináší nejednu kontroverzi při vyřizování pojistných událostí, kdy právníci pojišťovny, 

kteří posuzují nároky na pojistné krytí, vysvětlují klientům, proč se jejich pojištění na daný 

případ nevztahuje a buďme upřímní, někdy to jsou pro právního laika velmi subtilní 
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argumenty. Zpětná vazba klientů na slovíčkaření při odmítání pojistného krytí sice není 

dobrá, na druhou si ale řada pojištěných myslí, že právní služby jsou v ČR (skoro) zadarmo

a mají naprosto zkreslené představy o tom, kolik pojišťovny jejich zastupování stojí.

Z toho důvodu jsou jednotlivé produkty velmi úzce nastaveny tak, aby pokrývaly určité 

právní spory, ale na spoustu jiných situací se nevztahují. Pokud by klienti, jak si někdy 

přejí, měli hradit pojistné za pojištění „na všechno“, dostali by se u pojistného nejméně na 

desetinásobek, což si řada z nich vůbec neuvědomuje.

První velký filtr je tedy v podobě posuzování pojistného krytí, které zpravidla vede 

k velkému množství odmítaných případů, což jde na vrub nejen neznalosti klientů o obsahu 

daného pojištění, ale i na vrub způsobu, jakým je pojištění prodáváno a kdy klienti 

získávají falešnou přestavu o tom, co např. za své 4 tisíce ročně dostanou.

Nepřekvapí proto, když pohledem do pojistných podmínek zjistíme, jak rozsáhlé jsou 

výluky z pojištění. Ne snad že by ostatní pojištění tuto část pojistných podmínek neměla 

obsáhlou, nicméně u pojištění právní ochrany lze pozorovat jejich velký rozsah, čemuž 

klienti zpravidla věnují jen malou pozornost, což vede v důsledku k deziluzi ohledně toho, 

k čemu pojištěným dané pojištění vlastně slouží.

A určitě v tom nejsou viníky pojišťovny. Hlavním viníkem je naprostá neznalost o tom, 

kolik dnes stojí právní služby, a to se stále bavíme o nákladech právního zastoupení podle 

tarifu. Pokud by to pojištění mělo krýt i smluvní odměny, které se u středních advokátních 

kanceláří v Praze pohybují za práci advokáta od 200 EUR/hodinu nahoru a svůj strop u 

těch větších mají někde kolem 700 – 800 EUR/hodinu, vyjde z toho výsledek, podle 

kterého by dané pojištění muselo být o poznání dražší a pojišťovna by tratila na pojištění 

už v okamžiku, když by klientovi byla věnována jedna jediná hodina ročně (!), a to i

v rámci nižších (a tedy zcela standardních) smluvních odměn, a to nepočítám DPH, které 

k tomu advokát připočte a které si pojišťovna nemůže uplatnit, protože není plátce.

To si ale řada pojištěných neuvědomuje a vzniká pak z toho zbytečná deziluze ohledně 

rozsahu pojistného krytí v jednotlivých pojištěních. Nesmí proto překvapit, jak velký podíl 

odmítaných případů je na celkovém objemu uplatněných nároků.

4.2.3.2. Posuzování vyhlídek na úspěch
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Posuzování vyhlídek na úspěch je skutečně kouzelnou formulí pojištění právní ochrany, 

které, pokud by bylo uplatňováno naprosto důsledně, by pro pojišťovny znamenalo 

vskutku nízké riziko nutnosti nést náklady, které by se pojišťovny následně nevrátily.

Co to vlastně znamená? Pojistné podmínky hovoří o tom, že je-li shledána existence 

pojistné ochrany, tzn. že klientův nárok je kryt obsahem daného pojištění, nastupuje druhý 

krok, který nyní posuzuje danou věc z obsahového hlediska ve vztahu k možnosti 

dosáhnout úspěchu v konkrétní věci. To se samozřejmě netýká poskytování právních 

porad, u kterých nejde o zastupování, u kterého by byl posuzován další postup z hlediska 

jeho úspěšnosti, ale jedná se o případy zastupování, kdy se klient domáhá určitého nároku.

Pojistné podmínky obvykle hovoří o „dostatečných vyhlídkách na úspěch“ s tím, že 

posuzování takové dostatečnosti je na posouzení pojišťovny.

Do toho samozřejmě vstupuje částečně ZPS, který v ust. §42 odst. 5 stanoví:

„Pojistitel je povinen uzavřít s pojistníkem rozhodčí smlouvu podle zvláštního právního 

předpisu pro řešení sporů vyplývajících z pojištění právní ochrany. V pojistné smlouvě 

musí být uvedeno, že pojistník má právo požádat o uzavření rozhodčí smlouvy. Dojde-li při 

řešení sporu ke střetu zájmů nebo neshodě při urovnání sporu, je pojistitel povinen 

informovat pojištěného o jeho právu podle odstavce 2 a o možnosti řešit spor rozhodčím 

řízením.“

Smyslem tohoto rozhodčího řízení je samozřejmě nezávislé posouzení i vyhlídek na 

úspěch konkrétního sporu, neboť se jedná o spor z pojištění právní ochrany. Klient tedy 

bude tvrdit, že vyhlídky jsou dostatečné, o čemž pojišťovna přesvědčena nebude. Aby tedy 

klient nebyl úplně vystaven svévolnému posuzování vyhlídek na úspěch pojišťovnou, 

může se domáhat posouzení dané otázky právě v rozhodčím řízení.

Je jasné, že posouzení vyhlídek na úspěch pojištěných a pojišťovny se může diametrálně 

lišit, tím spíše v případech, kdy spory na straně pojištěných vstupují do osobní roviny bez 

ohledu na to, co dle zákona nebo podmínek dané kauzy možné je či není. Právníci 

posuzující konkrétní spory se tak často setkávají se „sudiči-principáři“, kteří odhlížejí od 
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právních aspektů věci, ale vyžadují satisfakci a „spravedlnost“ bez ohledu na to, zda právo 

na jejich straně stojí či nikoliv.

Pojišťovny se tomu samozřejmě brání institutem posouzení vyhlídek na úspěch. Klient se 

tomu na druhé straně brání nebo může bránit využitím rozhodčího řízení pro posouzení 

vyhlídek na úspěch. Praxe ukazuje, že to není příliš časté a že pojištění tohoto mechanismu 

nevyužívají, nicméně zákon jim jej k dispozici dává.

Povaha posouzení vyhlídek na úspěch tak v konkrétních případech nabývá až bizardních 

podob, a to např. v otázkách, které nejsou právní, ale faktické, zejména znalecké. Je-li totiž 

úspěch ve věci závislý např. na znaleckém zkoumání, musí klient nejprve znalecky 

dokázat, že právo stojí na jeho straně a že bude mít úspěch. Jestliže ale z pojištění právní 

ochrany znaleckého posudky v mimosoudní fázi hrazeny nejsou, znamená to pro klienta 

nejprve vynaložit náklady na znalecké zkoumání, přesvědčit pojišťovnu, že má nárok na 

pojistné plnění a teprve potom mu pojistné plnění v podobě nákladů právního zastoupení 

při uplatňování jeho nároku je poskytnuto.

To je samozřejmě začarovaný kruh, kdy klient nechce vynaložit žádné prostředky anebo 

žije v domnění, že tyto znalecké posudky jsou hrazeny z pojištění. Má pak tendenci „tlačit“ 

pojišťovnu do toho, aby se to rychle a bez posudku zažalovalo, což pojišťovna nepřipustí, 

protože bez znaleckého posudku není možné posoudit vyhlídky na úspěch. Kruh je tak 

uzavřen, čímž vzniká značná deziluze u pojištěných. Problém je to samozřejmě na jejich 

straně, že neznají pojistné podmínky, nicméně institut posuzování vyhlídek na úspěch zde 

funguje skutečně velmi efektivně (pro pojišťovnu).

Posuzování vyhlídek na úspěch je navíc vícestupňový nebo opakovaný proces. Typické to 

je tam, kdy např. vyhlídky byly posouzeny jako dostatečné, ale skutečnosti zjištěné v rámci 

soudního řízení např. v prvním stupni ukazují, že dostatečné nejsou. Klient se domáhá 

podání odvolání, ale vyhlídky již pro odvolací řízení s ohledem na průběh jednání 

v prvním stupni nejsou shledány jako dostačující. Tentýž postup se může opakovat i před 

každým dalším procesním krokem nebo uplatněním opravného prostředku, a to včetně těch 

mimořádných, u které je shledání vyhlídek na úspěch zcela výjimečnou situací aneb když 

se to nepovedlo ve dvou stupních, u Nejvyššího soudu už asi úspěch mít nebudeme

(výjimky se samozřejmě najdou).
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Ze shora uvedeného popisu je zřejmé, že posuzování vyhlídek na úspěch je velmi relativní

a střetávají se v něm dva protichůdné zájmy. Na jedné straně zájem pojištěného, který chce 

zkusit maximum za každou cenu a na druhé straně pojišťovny, která se snaží 

minimalizovat náklady.

Sporů zde vzniká nemálo a pojišťovny mají někdy i jiné nástroje, jak dosáhnout 

nezávislého posouzení nároků klientů. Kromě rozhodčního řízení dle ZPS se např. 

nechávaji vyhlídky na úspěch zpracovat právním zástupcem zvoleným klientem a ke 

kterému má klient důvěru tak, aby nemohla být pojišťovna nařčena z neobjektivního 

přístupu. Nic z toho samozřejmě pojištěnému nebrání v tom, aby se domáhal rozhodnutí 

v rozhodčím řízení.

4.2.3.3. Posuzování vyhlídek na úspěch a soulad se zákonem

S ohledem na shora uvedené není proto vždy dodržován požadavek ust. §42 odst. 4, písm. 

b) a c) ZPS, který stanoví:

„Pojistitel musí zabezpečit, aby…(b) vyřizování nároků z pojištění právní ochrany 

prováděla osoba nezávislá na pojistiteli, uvedená v pojistné smlouvě…nebo (c) oprávněná 

osoba měla okamžikem, kdy jí vzniklo vůči pojistiteli právo na pojistné plnění, právo 

výběru svého zástupce k ochraně svých zájmů.“

Jak bude ukázáno dále, požadavek podle písm. b) pojišťovny zásadně odmítají, protože by 

to znamenalo ztrátu kontroly nad posuzováním shora uvedených skutečností a spoléhají se 

na to, že svou zákonnou povinnost splní splněním povinnosti dle písm. c) shora, tzn. že 

umožní pojištěnému právo výběru zástupce k ochraně jeho zájmů.

Jak bude dále ukázáno v kapitole týkající se uplatňování práva na svobodnou volbu 

právního zástupce, pojišťovny hledají způsoby, jak těmto závazkům ne úplně dostát.

4.2.3.4. Volba právního zástupce, postup při jeho určení

Jak bylo uvedeno shora, zákon ukládá pojišťovnám právní ochrany, aby buď:

- nároky vyřizovala (posuzovala) osoba nezávislá na pojistiteli anebo
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- pojištěný měl nárok na svobodnou volbu právního zástupce.

Nutno podotknout, že svobodná volba právního zástupce je něco, co pojišťovny právní 

ochrany bez dalšího nevidí rády. Důvodem je to, že důslednou aplikací tohoto pravidla by 

pojišťovna prakticky nemohla využít svých interních právníků, kteří poskytují porady a 

mimosoudní zastoupení a výrazně by jí stouply náklady na vyřizování pojistných události, 

když by všechno muselo být delegováno na advokáty, které se klienti vyberou.

Je třeba mít na paměti, že podíl věcí, které pojišťovna prostřednictvím svých interních 

právníků může za nižších nákladů vyřídit, představuje zpravidla více než polovinu všech 

pojistných událostí. Není proto nutné zdůrazňovat, co by to s náklady pojišťovny (a 

návazně s pojistným) udělalo, když by musela vše delegovat „ven“.

Neznamená to, že by se pojišťovny bránily svobodné volbě právního zástupce klientem, 

mají však tendenci se takovému postupu vyhnout, není-li to absolutně nezbytné.

Pojistné podmínky pak nezřídka stanoví pravidla, která nejsou plně v souladu se shora 

uvedeným požadavkem zákona, když stanoví, že pověření externího advokáta je možné 

např. pouze v případě, kdy dosavadní kroky k uspokojení požadavků klienta nejsou 

dostatečné a převzetí zastoupení tímto způsobem je nezbytné. Není nutné zdůrazňovat, že 

to v souladu se zákonem není.

Pojistné podmínky mohou dále obsahovat řadu překážek, které se snaží klienta od jeho 

rozhodnutí zvolit si vlastního advokáta odradit. Ostatně i požadavek na přiměřenost 

nákladů právního zastoupení nemá nikde oporu v zákoně a pojištěný by mohl 

argumentovat, že představuje omezení jeho práva na volbu právního zástupce, protože ten 

jeho zrovna účtuje smluvní odměnu a neúčtuje (pro některé advokáty) nízké částky podle 

tarifu prostě proto, že za takovou částku nepracuje.

Zákon je v tomto směru velmi skoupý na jakoukoli odpověď. Určitě lze na jedné straně 

dospět k závěru, že by soud asi pojištěnému nedal za pravdu tam, kde by odměna za právní 

zastoupení byla přemrštěná anebo naprosto mimo jakékoli tržní zvyklosti, ale advokátní 

tarif zase může být chápán jako nedostačující pro advokáty zvyklé na vyšší odměnu, což 
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může být v konkrétních okolnostech plně v souladu s tržními zvyklosti daného místa a 

času.

Kromě výše uvedených překážek lze nalézt rozpor i v různých dalších požadavcích 

snižujících náklady pojištění právní ochrany, např. požadavek na snižování nákladů na 

dopravu, tzn. snaha přimět pojištěného k tomu, aby si zvolil advokáta v místě sporu.

Ke shodnému závěru lze dospět i tam, kde pojistné podmínky vylučují kontaktování 

právního zástupce, dříve něž je takový zástupce pověřen pojišťovnou právní ochrany nebo 

dříve, než je potvrzeno pojistné krytí. Samozřejmě tam, kde následně potvrzeno není, 

nárok na pojistné plnění nevznikne vůbec, ale tam, kde následně potvrzeno je a pojišťovna 

považuje danou věc za jednoduchou, kterou by mohla vyřešit sama „interně“, klient už 

předkládá fakturu za právní poradu za 5 tisíc, což se rovná nebo to přesahuje výši 

pojistného daného pojištění, což v důsledku může vést ke značné nevýhodnosti pojištění 

pro pojišťovnu.

Zde by sice mohla pojišťovna kontrovat tím, že právo na svobodnou volbu právního 

zástupce má pojištěný až od okamžiku, kdy mu vznikne právo na pojistné plnění, to ale 

nezbrání pojištěnému, aby po potvrzení tohoto práva oficiálně (znovu) pověřil již předtím 

zvoleného právního zástupce a ve výsledku dosáhl po finanční stránce vůči pojišťovně 

téhož.

V tomto směru lze určitě dospět k závěru, že, byla-li by úprava v ZPS pojištěnými 

uplatňována důsledně, mohlo by to pro pojišťovny znamenat nemálo problémů a starostí. 

Samozřejmě výhodou pojišťoven je to, že zákon o pojistné smlouvě z jejich klientů stejně 

skoro nikdo nezná.

Obecně je tak příliš neřešenou otázkou to, kde je hranice svobodné volby právního 

zástupce a kde jsou pojistné podmínky již v rozporu se zákonem. Určitě lze toto téma 

uzavřít s tím, že pojistné podmínky nezřídka stanovují řadu omezení nebo pravidel pro 

volbu právního zástupce, které by sotva mohly obstát při konfrontaci s požadavky zákona.

4.2.3.5. Součinnost pojištěného
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Tak jako i u ostatních pojištění, i u pojištění právní ochrany musí pojištěný poskytovat 

odpovídající součinnost při vyřizování pojistných událostí. K tomu patří zejména 

následující povinnosti:

- poskytnout veškeré informace a podklady nezbytné pro posouzení a vyřízení daného 

nároku

- nečinit bez souhlasu pojišťovny žádné právní kroky, které by mohly znemožnit nebo 

ztížit uplatnění nároků pojištěného a tím současně znehodnotit již vynaložené 

náklady

- nepřistoupit na žádné vyrovnání bez souhlasu pojišťovny, pokud by takové 

vyrovnání znamenalo odlišný způsob vypořádání, než jakého lze dle názoru 

pojišťovny při účelném vynaložení dosavadních nákladů spravedlivě dosáhnout.

Pokud pojištěný tyto povinnosti poruší a způsobí tím pojišťovně marné vynaložení 

nákladů, uplatňují se takové náklady po pojištěném zpět.

4.2.3.6. Výluky

I obecná část pojištění právní ochrany obsahovala výluky z pojištění, jednalo se o případy:

a)hájení právních zájmů pojištěných osob, které přímo nebo nepřímo souvisejí s 

válečnými událostmi, vnitřními nepokoji, stávkami, terorizmem nebo nukleárními 

škodami,

b)sporů mezi pojistitelem a pojištěnou osobou,

c)uplatňování nároků, které byly na pojištěnou osobu převedeny, nebo které jsou 

uplatňovány jejím jménem pro třetí osobu,

d)právní zastupování ve sporech o náhradu škody, kterou třetí osoby uplatňují vůči 

pojištěné osobě.

ad a) 
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Tento typ výluky je vlastní řadě pojištění, není proto specifický pro pojištění právní 

ochrany a nevyžaduje zvlaštního komentáře.

ad b)

Tato výluka už specifická je a navíc je naprosto nezbytná, aby se pojištění nedomáhali 

pojistného krytí pro případ, kdy mají přímo spor s pojišťovnou právní ochrany a ta měla 

financovat spor proti ní.

ad c)

Tato výluka směřovala hlavně na snahy postupovat na konkrétní pojištěné osoby 

pohledávky nebo práva tak, aby bylo dosaženo pojistného krytí způsobem, který 

pojišťovna nepředvídala a nechtěla nebo nemohla zahrnout do pojistného krytí.

ad d)

Tato výluka již byla zmíněna výše a jejím smyslem bylo vyhnout se zastupování 

v případech, kdy klienti odpovídají za škodu, neboť by to vedlo k výraznému nárustu 

pojistných událostí, navíc by mohlo docházet ke konkurenci s doplňkovými pojištěními 

právní ochrany sjednanými nebo poskytovanými odpovědnostními pojišťovnami 

pojištěných společně s pojištěním odpovědnosti za škodu.

4.2.4. Nad některými aspekty zániku pojištění

Na ustanoveních se týkajících se vzniku nebo zániku pojištění právní ochrany není nic 

mimořádného, co by si zasloužilo pozornosti, kromě zániku pojištění zánikem pojistného 

nebezpečí. Obecně pojištění právní ochrany směřuje k velmi specifickým pojistným 

nebezpečím a v praxi se objevovaly případy, kdy se uvažovalo o zániku tohoto pojištění 

zánikem pojistného nebezpečí.

Základní otázka zněla, kdy k takovému zániku vůbec dochází a zda je taková skutečnost 

možná v souvislosti se všemi druhy pojištění právní ochrany. U některých druhů, zejména 

těch, které se týkaly životních situací jako takových, tedy situací, ke kterým může dojít 
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opravdu kdykoliv, to v úvahu nepřicházelo, nicméně např. u pojištění právní ochrany 

v pracovně-právních vztazích byla tato otázka diskutována v případě, kdy pojištěný skončil 

v pracovně-právním vztahu a začal podnikat, čímž, spekulovalo se o tom, mohlo zaniknout 

pojistné nebezpečí, neboť žádná z pojistných událostí popsaná v příslušné zvláštní části 

pojistných podmínek nemohla nastat.

V praxi byla nakonec tato otázka odsunuta na okraj zájmu, nicméně občas se objevovala 

v případě, kdy klienti argumentovali tím, že došlo k zániku pojistného nebezpečí a sami se 

domáhali zrušení pojistné smlouvy.

4.3.Zvláštní části pojistných podmínek

Po předcházejícím rozboru obecné části pojistných podmínek pojištění právní ochrany, 

které zapracovávají společné aspekty všech jednotlivých nabízených pojištění, ale z nichž 

nevyplývá širší rozsah pojistné ochrany, budou předmětem dalšího rozboru jednotlivé typy 

pojištění právní ochrany, jak vyplývají ze zvláštních částí pojistných podmínek jedné 

z pojišťoven a na kterých budou demonstrovány jednotlivé instituty a způsob jejich 

fungování.

4.3.1. Pojištění právní ochrany vlastníka vozidla

Průkopnickým produktem v oblasti pojištění právní ochrany na území ČR bylo pojištění 

vlastníků vozidel, které přineslo na trh právní ochranu v oblasti související s řízením 

vozidla a jeho vlastnictvím, jmenovitě se jednalo o následující situace kryté tímto 

pojištěním:

- dopravní přestupky a trestné činy spáchané z nedbalosti při řízení motorového 

vozidla;

- s tím související řízení o odebrání řidičského průkazu;

- nároky na náhradu škody;
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- uplatňování nároků z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla;

- závazkové vztahy související s příslušným vozidlem.

Podrobný výklad k jednotlivým druhům událostí bude následovat.

Pojištěnými osobami v takovém pojištění jsou:

- vlastník vozidla;

- provozovatel nebo nájemce pojištěného vozidla a

- cestující oprávněně přepravovaní v pojištěném vozidle.

V případě změny vlastnictví k vozidlu se pojištěnou osobou stával také pojistník, tedy 

osoba, která dané pojištění původně sjednávala.

4.3.1.1. Dopravní přestupky a trestné činy

Jedním ze základních pilířů tohoto pojištění byla obhajoba v trestním a správním řízení 

v souvislosti s porušeními pravidel silničního provozu a nehodami.

Typickou pojistnou událostí pak bylo obvinění z přestupku nebo trestného činu, kterého se 

dopustily pojištěné osoby v souvislosti s řízením pojištěného vozidla. Vzhledem k tomu, že 

takové správní nebo trestní řízení vyžadovalo vždy zastoupení advokátem pro účely účasti 

na ústním projednání daného deliktu, znamenalo řešení těchto pojistných událostí vždy 

pověření konkrétního advokáta, který se obhajoby ujal.

Nutno podotknout, že vyhlídky na úspěch byly zpravidla potvrzovány pouze na první 

stupeň, protože s odvoláním (na rozdíl od dnešní doby) nebyly spojovány vyhlídky na lepší 

výsledek, což se nicméně v průběhu času vyvíjelo, jak klesala kvalita rozhodnutí správních 

úřadů v prvním stupni.
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Jak bylo uvedeno v obecné části, obhajoba se vztahovala pouze na nedbalostní delikty, což 

u dopravních nehod bylo pravidlem, protože jsme se nesetkali s případem úmyslného 

způsobení škody na zdraví při dopravní nehodě, která by měla povahu úmyslného 

trestného činu nebo přestupku. Jak bylo dále uvedeno u přestupků, i tam se vztahovala 

obhajoba pouze na nedbalostní delikty, nicméně jejich rozlišení s ohledem na to, že správní 

úřady nerozlišovaly zavinění z nedbalosti a úmyslné, bylo podstatně složitější a prakticky 

se k odmítání pojistného krytí nepřistupovalo.

Se samotnou obhajobou a hrozbou pokuty samozřejmě souvisela i problematika ztráty 

řidičského oprávnění, což nicméně spadalo vjedno v konkrétním řízení, jakkoliv samotná 

tato skutečnost byla vnímána jako pojistná událost sui generis.

4.3.1.2. Náhrada škody

Problematika náhrady škody byla v souvislosti s provozem vozidla a tedy s rizikem 

dopravních nehod spojena bezprostředně a valná většina pojistných událostí tak 

představovala řešení dopravních nehod a uplatňování nároků na náhradu škody současně.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o provoz vozidel, spadala většina nehod do části „Pojistné 

právo“, protože se nároky uplatňovaly vůči odpovědnostním pojišťovnám (o tom viz dále). 

To samozřejmě nevylučovalo přímé uplatnění nároků vůči viníkům nehod, pokud příslušná 

část škody nebyla kryta z pojištění odpovědnosti.

Nároky na náhradu škody následně též zahrnovaly případy, kdy došlo k poškození vozidla 

jinak než při dopravní nehodě nebo střetu s jiným vozidlem, zejména:

- střety s chodci a cyklisty;

- poškození způsobená vandalismem;

- poškození způsobená závadami ve sjízdnosti;

- případně škody způsobené padajícími stromym, sněhem či ledem.
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Tedy obecně škody, které byly uplatňovany přímo vůči konkrétním osobám, které za škodu 

odpovídaly, jakkoli i zde se nezřídka stávalo, že se nárok na náhradu škody změnil ve spor 

z pojištění, kdy osoba, která za škodu odpovídala, měla sjednáno odpovědnostní pojištění a 

dohady pokračovaly s pojišťovnou, která odmítala pojistné vyplatit (viz dále).

Vyřizování těchto sporů bylo ze značné části v dikci interních právníků pojišťovny právní 

ochrany, protože zahrnovaly jak porady, tak i mimosoudní zastupování. Pouze v případě, 

kdy mimosoudní kroky nebyly dostačující, byla věc předána advokátům, aby podali návrh 

na zahájení soudního řízení.

4.3.1.3. Pojistné právo

Jak bylo uvedeno shora, většinu událostí tvořily dopravní nehody, kdy došlo ke střetu dvou 

vozidel, tudíž nastupovala odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla, která byla 

kryta z příslušného odpovědnostního pojištění. Řešení takových pojistných událostí se pak 

rozpadalo na tři základní scénáře:

- uplatňování nároků proti pojišťovnám podle zákona č. 168/1999 Sb.;

- uplatňování nároků z havarijního pojištění pojištěného, pokud škodu buď způsobil 

sám anebo nepožadoval náhradu z tzv. povinného ručení viníka a

- poučení klienta o tom, jaké má povinnosti jako viník dopravní nehody z hlediska 

zákona č. 168/1999 Sb., tzn. povinnost nahlásit škodu atd.

Mezi pojistné spory pak spadaly i výše zmiňované spory s pojišťovnami osob odpovídajích 

za škodu mimo rámec případů podle zákona 168/1999 Sb., tzn. shora zmíněné spory 

s odpovědnostními pojišťovnami v souvislosti s padajícím sněhem nebo rozbitou silnicí. 

Tyto spory se rozdvojily, kdy byl nárok jak uplatňován přímo proti osobě, která za škodu 

odpovídala, tak i proti pojišťovně, pokud přímé uplatnění nároku bylo možné podle ust. 

§43 odst. 4 ZPS.

Podobně jako spory z náhrady škody, i zde zůstávala většina případů v dikci interních 

právníků pojišťovny právní ochrany.
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4.3.1.4. Závazkové vztahy

Poslední z oblastí krytou tímto druhem pojištění, ale neméně důležitou, jsou závazkové 

vztahy. Spory ze závazkových vztahů se rozpadaly na následující typy:

a)vlastnické právní spory související s nákupem nebo prodejem vozidla;

b)spory z titulu odpovědnosti za vady dle kupní smlouvy;

c)spory z titulu odpovědnosti za vady dle smlouvy o dílo;

d)spory z leasingových smluv.

ad a)

Vlastnické právní spory související s vozidlem zahrnovaly vlastnické spory při nákupu a 

prodeji vozidla. Při nákupu byla nicméně pozice pojištěného úplně nepokrytá, protože 

pojištěnou osobou měl být hlavně vlastník vozidla (v souvislosti s těmito spory pak 

výlučně), což platilo až od okamžiku, kdy vlastnické právo nabyl, přičemž dříve si sjednat 

pojištění nemělo smysl, protože do té doby kliente nebyl pojištěným, protože nebyl 

vlastníkem.

Nutné tedy bylo, aby pojištěný vozidlo pojistil hned, jakmile jej koupil, k čemuž se 

následně přihlíželo při posuzování podmínek pojistného krytí.

Při prodeji byla situace jednodušší, protože pojistné podmínky počítaly s tím, že pojistník 

zůstává pojištěnou osobou, i když pozbyl vlastnické právo k pojištěnému vozidlu. Pokud 

tedy pojistník hned pojištění po prodeji nezrušil a vznikl mu spor související s prodejem 

vozidla v době trvání pojištění, byla mu poskytnuta právní ochrana.

ad b)

Spory z titulu odpovědnosti za vady dle kupní smlouvy patřily mezi často se vyskytující, 

protože kupující (pojištění) měli nezřídka potíže s reklamacemi nových nebo ojetých 
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vozidel vůči prodávajícím. Pokud tedy vozidlo bylo pojištěno společně s jeho koupí, byly 

z tohoto pojištění řešeny právní spory spojené s reklamacemi.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o motorová vozidla a povaha vad samozřejmě nebyla 

právní otázkou, bylo často pro další postup nezbytné nechat zpracovat znalecký posudek, 

což ale (jak bylo již uvedeno shora) vyvolávalo potíže v tom, že tyto náklady 

v mimosoudní fázi nebyly pojištěním kryty a pojištění nechtěli vynakládat náklady na 

zpracování takového posudku, pokud neměli sjednáno připojištění těchto znaleckých 

posudků (o tom dále).

Bez jeho zpracování nicméně postoupit nebylo možné a klienti proto následně přistupovali 

k zadání jejich zpracování, přičemž takové náklady se následně uplatňovaly jako náklady

reklamace.

ad c)

Velmi podobná situace pak byla u řešení reklamací z oprav vozidel. Typicky se jednalo o 

případ, kdy pojištěné vozidlo bylo v opravě, pojištěný s rozsahem nebo podobou opravy 

nebyl spokojen a věc chtěl řešit jako reklamaci.

Ani zde se nebylo možné obejít bez znaleckých posudků, jejichž zpracování pak provázely 

stejné obtíže jako ty, které byly zmíněny ad b) shora.

ad d)

Vzhledem k tomu, že konec 90. let a první roky počátku nového tisíciletí byly ve znamení 

velké obliby leasingu aut, nemálo sporů vznikalo i z těchto smluv. Zde pojištěný zpravidla 

vystupoval jako nájemce pojištěného vozidla, jakkoli to nebyl zcela přesný odkaz, protože 

příjemce leasingu není nájemcem v pravém slova smyslu.

Tyto spory byly velmi složité, protože v tehdejší době existovalo málo právních názorů a 

judikatury k problematice leasingových smluv a řada případů se tak stávala precedenty 

v dalším postupu, a to i s ohledem na poměrně agresivní ochodní praktiky poskytovatelů 

leasingu.
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Spory se závazkových vztahů měly nicméně ještě některá omezení, a to:

- krytí se nevztahovalo na spory, o nichž byl oprávněn soud sídlicí mimo území ČR a

- krytí se netýkalo sporů, které vyplývaly z podnikatelských smluv, které pojištěná 

osoba pravidelně uzavírala v rámci své podnikatelské činnosti, tj. zejména šlo o 

smlouvy kupní, o dílo, o přepravě věci, o nájmu dopravního prostředku aj., pokud 

měly tuto povahu.

4.3.1.5. Územní platnost pojištění

Kromě věcného rozsahu popsaného shora byly stanoveny i limity územní platnosti tohoto 

pojištění. Důvodem je zejména skutečnost, že by bylo velmi náročné, až složité, zajistit 

plnění v řadě zemí mimo Evropskou Unii. Pokud se totiž vezme v úvahu např. obhajoba 

při dopravních nehodách nebo při projednávání přestupků, už tak bylo náročné zajistit 

v řadě zemí právní služby, a to se jednalo o Evropu, mimo ní pak poskytování pojistného 

krytí bylo prakticky vyloučeno, což se promítlo i do limitů územní platnosti pojištění.

Územní platnost tak byla stanovena na území států EU s výjimkou:

- zemí bývalého Sovětského svazu nepatřících do Evropské unie a

- Turecka.

4.3.1.6. Výluky

Jako každé pojištění i pojištění právní ochrany vlastníků vozidel mělo hodně výluk. Nad 

rámec výluk uvedených v obecné části, platila pro toto pojištění následujíci omezení a 

právní ochrana se nevztahovala na krytí následujících případů:

a)právních sporů mezi osobami pojištěnými danou pojistnou smlouvou; toto však 

neplatilo v případě prosazování zájmů pojistníka ve sporech s ostatními pojištěnými 

osobami;
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b)obhajoby pojištěné osoby v důsledku pojistné události, která nastala při řízení 

vozidla bez platného osvědčení technickém průkazu, nebo pokud pojištěná osoba 

řídila vozidlo pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek nebo bez 

příslušného platného řidičského oprávnění,

c)obhajoby v celním a daňovém řízení,

d)právních sporů, které vznikly v důsledku aktivní účasti na motoristických 

sportovních závodech a soutěžích včetně tréninkových jízd,

e)uplatňování nároků na náhradu škody vzniklé na přepravovaném nákladu, jehož není 

pojištěná osoba vlastníkem, jakož i na hájení zájmů ve sporech souvisejících s 

tímto nákladem, nebylo-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak,

f) právních sporů ze všech oblastí, které nebyly uvedeny ve věcném rozsahu pojištění

ad a)

První z výluk směřovala na to, aby krytí nebylo poskytované k financování vedení sporů 

mezi osobami pojištěnými toutéž smlouvou, s výjimkou sporů pojistníka a ostatních 

pojištěných osob. Důvod tkvěl jednoznačně v tom, aby nebylo pojistné krytí poskytováno 

tam, kde ve skutečnosti je kalkulována pojistná ochrana k pojištěným osobám a 

nedocházelo tak k navyšování nákladů právního zastoupení na spory mezi osobami kryté 

týmž pojištěním.

ad b)

Tato výluka je blízká výlukám všech pojištění, která se týkají motorových vozidel, tzn. 

došlo-li k pojistné události vlivem porušení povinnosti pojištěné osoby v podobě vlivu 

alkoholu nebo v důsledku řízení bez řidičského oprávněním, krytí se neposkytuje. Velmi 

obvyklé a tudíž nikoli specifické pro pojištění právní ochrany.

ad c)



120

Smyslem této výluky je zejména to, že dané otázky nejsou toliko striktně právními, ale je 

pro ně nezbytná znalost daňového práva a tedy i intervence daňového poradce, což by 

vylučovalo řešení dané věci interními právníky pojišťovny.

ad d)

Tato výjimka je také obvyklá nebo častá u pojištění souvisejících s provozem vozidel, a to 

zejména z toho důvodu, že účast na takových soutěžích nebo závodech zvyšuje riziko 

vzniku pojistné události, a proto se vylučuje z krytí.

ad e)

Tato výluka směřovala na případy, které měly být a byly kryty zvláštním pojištěním nebo 

připojištěním, tedy spory z přepravních smluv týkající se škody na vzniklém nákladě. 

S ohledem na to, že řada pojištěných byli dopravci, bylo toto pojistné nebezpečí vyhrazeno 

na připojištění, a to s ohledem na náklady spojené s vyřizováním takových sporů, jichž 

bylo možno čekat velké množství.

ad f)

Tato výluka jen negativním způsobem vymezuje věcný rozsah pojištění tak, aby 

nedocházelo ke sporům ohledně toho, zda pozitivní vymezení věcného rozsahu pojištění je 

skutečně úplné či nikoliv a aby nedocházelo k uplatňování nároků mimo věcný rozsah.

4.3.1.7. Doplňkové pojištění

Nad rámec věcného rozsahu pojištění popsaného shora se nabízelo sjednání i dalších 

doplňkových pojištění, které pokrývají některé aspekty nebo pojistné události specifického 

charakteru a které bývají poptávané jen u některých pojištěných.

Jedná se zejména o:

- pojištění znaleckých posudků v mimosoudní fázi

- pojištění pro případy související s přepravovaným nákladem.
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První z připojištění směřovalo zejména na případy související s vadami, kdy posouzení 

právních otázek je podmíněno posouzením faktických (znaleckých) otázek týkajících se 

vad, a to jak při prodeji, tak při opravách. Jak bylo shora uvedeno, znalecké posudky 

nejsou v mimosoudní fázi hrazeny, ale bez nich současně nejsou potvrzeny vyhlídky na 

úspěch. Jejich zpracování je tak nezbytné pro další postup ve věci. S ohledem na to řada 

pojištěných takovou možnost volila, aby bylo možno nároky ze závazkových vztahů 

plynoucích z odpovědnosti za vady z pojištění řešit.

Druhý typ připojištění se pak vztahoval na pojištěné – podnikatele, jmenovitě dopravce, a 

to s ohledem na odpovědnost za škodu související s přepravou nákladů ve vnitrostátní a 

mezinárodní dopravě. Dopravci mají svou odpovědnost ve smyslu ustanovení obchodního 

zákoníku a úmluvy CMR a vzniká řada sporů ohledně jejich odpovědnosti. S ohledem na 

to, že se ale taková pojistná událost týká této skupiny pojištěných a pro ostatní není 

zajímavá a protože rozšiřuje okruh krytí a tím i náklady na krytí rizika, nabízí se tímto 

způsobem jako připojištění pouze pro specializované pojištěné.

4.3.2. Pojištění právní ochrany řidiče

Společně s pojištěním právní ochrany vlastníka vozidla bylo jako první produkt na poli 

pojištění právní ochrany nabízeno pojištění právní ochrany řidiče, které má řadu 

společných atributů s pojištěním právní ochrany vlastníka vozidla, resp. se jedná o menší 

část většího rozsahu pojištění právní ochrany vlastníka vozidla.

Základní rozdíl je v tom, že pojištění právní ochrany vlastníka vozidla souviselo obecně 

s motorovým vozidlem a jeho provozem, kdežto pojištění právní ochrany řidiče souvisí jen 

s řízením tohoto vozidla. Stručně by se dalo říct, že u něj odpadají „majetkové“ aspekty 

související s vlastnictvím vozidla.

Věcný rozsah tohoto pojištění pak typicky zahrnuje:

- dopravní přestupky a trestné činy spáchané z nedbalosti při řízení motorového 

vozidla

- s tím související řízení o odebrání řidičského průkazu
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- nároky na náhradu škody

- uplatňování nároků z pojistných smluv tam, kde je klient pojistník, případně 

pojištěným

4.3.2.1. Pojistné události

Jak bylo uvedeno, lze na pojištění právní ochrany řidiče vztáhnout shora popsaná 

ustanovení týkající se stejných pojistných událostí, a to jak ve vztahu k obhajobě v trestním 

a správním řízení, tak k náhradě škody a pojistným sporům.

Určitý rozdíl lze vysledovat u pojistných sporů, kdy řidič nemá shodné povinnosti ve 

vztahu k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla jako jeho vlastník, 

resp. provozovatel, tudíž rozsah pojistných sporů u řidiče zde může být do určité míry 

zúžen. V ostatním však přiměřeně platí to, co bylo uvedeno u pojištění právní ochrany 

vlastníka vozidla.

4.3.2.2. Územní rozsah platnosti

Pro územní rozsah tohoto pojištění platí totéž, co platí pro pojištění vlastníka vozidla, tzn. 

že územní platnost byla stanovena na území států EU s výjimkou:

- zemí bývalého Sovětského svazu nepatřících do Evropské unie a

- Turecka.

4.3.2.3. Výluky z pojištění

Výluky z pojištění právní ochrany řidiče se podobají výlukám z pojištění vlastníka vozidla 

a jedná se tak o případy:

a) obhajoby pojištěné osoby v důsledku pojistné události, která nastala při řízení 

vozidla bez platného osvědčení o technickém průkazu, nebo pokud pojištěná osoba 
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řídila vozidlo pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek nebo bez 

příslušného platného řidičského oprávnění,

b) obhajoby v celním a daňovém řízení,

c) právních sporů, které vznikly v důsledku aktivní účasti na motoristických 

sportovních závodech a soutěžích vč. tréninkových jízd,

d) hájení zájmů týkajících se vozidla, 

e) hájení zájmů týkajících se přepravovaného nákladu, jehož není pojištěná osoba 

vlastníkem a

f) ze všech oblastí, které nejsou uvedeny ve věcném rozsahu pojištění.

4.3.3. Pojištění právní ochrany rodiny

Jak se trh s pojištěním právní ochrany rozvíjel, rozvíjela se i nabídka pojištění právní 

ochrany. Základní myšlenka navíc praví, že pojistit lze prakticky cokoliv a tedy každý 

právní spor, pokud jeho vznik má nebo může mít povahu pojistné události, tedy události, 

která má nahodilou povahu.

Jakkoli se tedy pojištění právní ochrany vyvíjelo nejprve ve vztahu k řízení a provozu 

motorových vozidel, bylo jen otázkou času než se marketing příslušných pojišťoven 

rozhodne rozšířit nabídku produktů ve snaze přilákat co největší množství pojištěných a 

zvýšit tak objem sjednaných pojistných smluv. Logickým důsledkem pak tudíž byla 

expanze pojistných produktů, přičemž mezi jedny z nejrozšířenějších patřilo pojištění 

právní ochrany rodiny.

Samotný název tohoto pojištění je mírně zavádějící, protože nemá nic společného 

s rodinným právem, jak bude v kapitole týkající se výluk ukázáno, nýbrž se jedná o 

pojištění právní ochrany občanů-nepodnikatelů pro jejich každodenní záležitosti a případné 

právní spory z nich vznikající. Podle pojistných podmínek se jedná pak výslovně o 

pojištění spojené s movitým majetkem pojištěné rodiny a právních sporů s tím 

souvisejících.
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4.3.3.1. Pojištěné osoby

Pojištěnými osobami byly v tomto druhu pojištění právní ochrany následující osoby:

a) pojistník, který je uveden v pojistné smlouvě,

b) manželka nebo manžel pojistníka, který žije s pojistníkem ve společné domácnosti,

c) není-li manželky nebo manžela, potom druh nebo družka pojistníka, který je 

uveden v pojistné smlouvě a který žije s pojistníkem ve společné domácnosti, 

d) děti pojistníka anebo děti osob uvedených pod písm. b) a c) do dovršení 26. roku 

jejich věku, které žijí s pojistníkem ve společné domácnosti, pokud jsou svobodné a 

doposud nezačaly vykonávat žádnou pravidelnou výdělečnou činnost,

e) pomocné síly v domácnosti pojistníka, avšak jen v případě pojistných událostí, 

vzniklých v souvislosti s výkonem jejich pracovních povinností v této domácnosti.

Vzhledem k tomu, že toto pojištění bylo značně rozšířené a s ohledem na to, že pojištěné 

osoby měly nezřídka zájem na to vtáhnout do pojistného krytí i další osoby, vznikala řada 

sporů a bylo odhalováno nemálo pojistných podvodů v souvislosti se snahou zahrnout do 

pojistného krytí osoby, které na to podle definice z pojistných podmínek nemohly 

„dosáhnout“.

To bylo spojeno zejména s osobami ad c) shora, jejichž identifikace v pojistných 

podmínkách byla velmi obecná. Prakticky to mohl být kdokoliv, protože pojistníci takové 

osoby „vtahovali“ do pojistných smluv a následně „náhodou“ uplatňovali nárok na pojistné 

plnění. Tentýž problém se opakoval i u dětí, kdy bylo velmi obtížné prokazovat, že takové 

osoby nežijí ve společné domácnosti s pojistníkem, jak se pak následně v některých 

případech prokázalo. Totéž souviselo i s tím, zda takové osoby již začaly vykonávat 

samostatnou výdělečnou činnost nebo ne.

Podstatnou vlastností tohoto pojištění byla také skutečnost, že bylo rodinné ve smyslu 

nepodnikatelské, tzn. vylučovalo řešení a krytí jakýchkoliv událostí, které souvisely 
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s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností nebo pracovním vztahem. 

Pro ten účel sloužily jiné produkty, případně i kombinované s tímto pojištěním (o 

kombinacích pak dále).

4.3.3.2. Druhy pojistných událostí

Protože se jedná o rodinné pojištění, souvisí s tím i věcný rozsah, který zahrnujoval

následující pojistné události:

a)náhradu škody,

b)trestní a přestupkové právo,

c)pojistné právo,

d)vlastnické právo a

e)závazkové právo.

4.3.3.3. Náhrada škody

U náhrady škody se jedná o pojistnou událost, kdy pojištěné osobě vznikne škoda a tuto 

škodu je nutno uplatnit. Podmínkou v daném případě je, že se jedná o mimosmluvní 

zákonnou odpovědnost za škodu a nikoli o odpovědnost, která by plynula z porušení 

konkrétní smluvní povinnosti, ze které by vznikla pojištěné osobě škoda.

Samotná náhrada škoda pak představovala uplatnění takového nároku, ať už se jednalo o 

škodu na zdraví nebo na majetku.

4.3.3.4. Obhajoba v trestním a přestupkovém řízení

Tento druh pojistné události zahrnuje případy, kdy pojištěnou osobu bylo nutné hájit 

v přestupkovém nebo trestním řízení. Podmínkou však bylo následující:
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- jedná se pouze o nedbalostní delikt a

- k tomuto deliktu došlo v rozsahu pojistné ochrany dle daného produktu.

Vyloučeny tedy z krytí byly např. dopravní nehody, dopravní přestupky, pokud nespadaly 

pod rozsah krytí tohoto produktu, tedy v souvislosti s movitým majetkem pojištěné osoby, 

auto z toho ovšem na základě výluk vyjímaje.

4.3.3.5. Pojistné spory

Pojistné spory zahrnovaly standardní krytí v případě sporů z pojistných smluv, opět 

samozřejmě pouze v rozsahu souvisejícím s movitými věcmi pojištěných, tzn. vyloučeny 

byly nemovitosti, auta a další věci dle příslušných výluk (viz dále).

Podmínkou krytí zde navíc bylo, že pojištěná osoba v těchto sporech vystupuje jako 

pojistník nebo pojištěná osoba ve vztahu k tomuto jinému pojistiteli.

4.3.3.6. Vlastnické právo

U tohoto druhu případů se jednalo o hájení zájmů pojištěné osoby ve sporech, jež 

nesouvisejí s její podnikatelskou činností, vzniklých v důsledku neoprávněného zásahu 

třetí osoby do jejího vlastnického nebo jiného věcného práva k movitým věcem.

Opět zde figurovaly v rozsahu pojistné ochrany pouze movité věci, auta z toho výjimaje, 

tzn. jednalo se o spory, kdy někdo zasáhl do vlastnického práva pojištěné osoby ve vztahu 

k její movité věci. Řešení takových případů pak nezřídka zahrnovalo reivindikační žaloby.

4.3.3.7. Závazkové právo

Závazkové právo zahrnovalo hájení zájmů pojištěné osoby v případě sporů vzniklých v 

důsledku porušení závazkověprávních vztahů, jejichž účastníkem je pojištěná osoba jako 

nepodnikající soukromá osoba.

Tento druh případů patřil mezi nejčastější, protože pod ně spadaly veškeré druhy 

reklamací, které pojištěné osoby uplatňovaly a tyto reklamace tak tvořily značnou část 
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vyřizované agendy z tohoto pojištění, protože se v životě pojištěných osob jednalo o 

nejobvyklejší právní událost, se kterou se setkávaly.

Samozřejmě pojištění osoby měly často tendenci právě tento druh pojistných událostí 

podřazovat pod pojištění právní ochrany rodiny, ačkoli se následně zjistilo, že uplatňovaný 

nárok do pojištění nespadá, protože tento druh pojistné události obsahoval následující 

omezení pro potvrzení pojistného krytí z tohoto pojištění:

Krytí nebylo poskytováno na závazkové vztahy:

a)o nichž je příslušný rozhodovat soud, jehož sídlo se nachází v cizině,

b)které se vztahují na správu a uložení peněžních hodnot nebo na nákup a prodej 

cenných papírů,

c)vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

Důvod ad a) byl prostý – ochrana práv tam, kde byl příslušný soud v cizině, by vyžadovala 

zvýšené náklady na právní zastoupení.

Důvod ad b) byl na druhou stranu do té míry specifický, že by opět vyžadoval externí 

právní zastoupení, a to by opět vedlo ke zvýšení nákladů.

Důvod ad c) byl z tohoto pojištění vyloučen zcela pragmaticky z toho důvodu, že pojištění 

právní ochrany v pracovně-právních vztazích bylo zahrnuto pod jiný produkt, který 

pojišťovna nabízela, resp. pak tyto produkty byly kombinovány.

4.3.3.8. Územní rozsah platnosti

I pro územní rozsah tohoto pojištění platí totéž, co platí pro ostatní pojištění, tzn. že 

územní platnost byla stanovena na území států EU s výjimkou:

- zemí bývalého Sovětského svazu nepatřících do Evropské unie a

- Turecka.
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4.3.3.9. Výluky

Jak bylo řečeno již na začátku, název tohoto pojištění někdy mátl pojistníky a pojištěné 

osoby ohledně toho, jaký je rozsah tohoto pojištění, což nezřídka vedlo k rozčarováním a 

nesouhlasům ze strany pojištěných osob, které měly za to, že na takovou věc se „rodinné“ 

pojištění přeci musí vztahovat.

Výluky tak (nad rámec výše uvedených omezení u jednotlivých druhů pojistných události) 

zahrnovaly následující oblasti a právní spory:

a)mezi osobami pojištěnými danou pojistnou smlouvou,

b)které vzniknou pojištěné osobě jako vlastníku, provozovateli nebo řidiči motorového 

vozidla,

c)související s nemovitostí,

d)v souvislosti s právními vztahy ve společnostech, sdruženích, družstvech, 

společenstvích vlastníků jednotek a spolcích,

e)v oblasti ochrany osobnosti,

f) rodinného  práva,

g)dědického práva,

h)pracovního práva,

i) finančního práva,

j) práva sociálního zabezpečení,

k)duševního vlastnictví a
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l) nekalé soutěže.

ad a) Tato výluka a její smysl dopadala na stejný druh případů, jako byl popsaný u 

pojištění právní ochrany vlastníka vozidla, tzn. nefinancování sporů mezi osobami krytými

toutéž smlouvou.

ad b) Tato výluka pro změnu směřovala k tomu, aby docházelo ke kumulaci pojistných 

produktů a pojištěné osoby nenahrazovaly jedno pojištění druhým, když by náklady na 

krytí rizik takovým skutečnostem neodpovídaly. Pokud pojištěná osoba chtěla krýt oblast 

týkající se a související s provozem vozidel, bylo nutné sjednat odlišný produkt, případně 

je nakombinovat (viz dále).

ad c) Stejný důvod jako v případě ad b) – pojištění právní ochrany nemovitostí bylo 

speciálním produktem, který bylo nutno připojistit.

ad d) Tato výluka jednoznačně vymezovala dané pojištění jako rodinné, tzn. bez jakéhokoli 

vztahu k právnickým osobám a účasti v nich, což je ve své podstatě buď:

- věc související s podnikáním

- anebo záležitost podobného charakteru, tzn. zahrnující spory spojené se sdružováním 

(SVJ, spolky, občanská sdružení, církve, politické strany apod.); podstatným 

důvodem byla jako obvykle kalkulovaná vyšší nákladovost zastupování v takových 

sporech

ad e) Ochrana osobnosti byla vyloučena z prozaických důvodů – jednak je to nákladné, ale 

hlavně je to mnohdy založeno na subjektivních dojmech pojištěných osob a jen by 

vznikaly spory týkající se posuzování vyhlídek na úspěch. V neposlední řadě by takové 

pojištění mohlo „inspirovat“ některé „sudiče“, aby jej nadužívali a tím zvyšovali náklady.

ad f) Vyloučení rodinného práva bylo pro nemálo pojištěných překvapením, protože co 

jiného by mělo krýt pojištění právní ochrany rodiny, když ne rodinné právo. Tato právní 

disciplína ale byla vyloučena opět pro její vysokou nákladovost a potenciální vysokou 

„spornost“. Pojištění rozhodně nemělo působit jako bianco vstupenka do světa soudů a 
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sporů, což by u rodinného práva nebylo možno vyloučit, nehledě k tomu, že by se jednalo 

často o spory mezi pojištěnými osobami.

ad g) Dědické právo bylo vyloučeno zejména z toho důvodu, že znemožňovalo intervenci 

interních právníků pojištovny, což by se v důsledku projevilo opět vyššími náklady tohoto 

pojištění a zkomplikovalo by jeho nabídku na trhu.

ad h) Pracovní právo bylo vyloučeno proto, že bylo kryto speciálním produktem pouze pro 

tyto účely připraveným (viz dále).

ad i) Finanční právo prakticky přestavovalo daňovou a celní problematiku, což by 

vynucovalo předávání takových záležitostí daňovým poradcům a tedy nulovou možnost 

interního vyřízení.

ad j) Právo sociálního zabezpečení bylo natolik specifickým právním odvětvím, že by jeho 

zahrnutí vedlo ke značnému zvýšení nákladů na krytí pojistných událostí.

ad k) a l) Pro právo duševního vlastnictví a nekalou soutěž platí totéž jako pro právo 

sociálního zabezpečení. U těchto právních oblastí by vyřizování prostřednictvím interních 

právníků vůbec nebylo možné, neboť vyžaduje nejen značnou specializaci, ale také klade 

nemalé personální nasazení většího počtu právníků, což nebylo vhodné pro pojištění právní 

ochrany.

Jak patrno, výluk bylo velké množství, nicméně pokud by pojištění rodiny mělo zahrnovat 

veškeré shora uvedené oblasti, jeho cena by takové pojištění zcela diskvalifikovala. 

Samozřejmě bylo možné uvažovat o některých druzích připojištění, nicméně po 

marketingové stránce některé právní oblasti nebyly zahrnuty zcela záměrně, a to i 

s ohledem na politiku související s celokorporátním postupem, tj. zejména s ohledem na 

zvyklosti z Německa, odkud se pojištění právní ochrany do ČR dostalo.

4.3.4. Pojištění právní ochrany nemovitostí

Jak vyplývá z předcházejícího výkladu o pojištění právní ochrany rodiny, byly z tohoto 

pojištění vyloučeny některé události, kterých by se dle pojištěných pojištění právní ochrany 
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rodiny týkat mělo. Jednalo se jednak o motorová vozidla, k čemuž ale slouží výše popsané 

pojištění vlastníků vozidel, a na druhé straně nemovitosti.

Vzhledem k tomu, že problematika nemovitostí má svoje specifika, je jejich právní 

ochrana vyloučena ke zvláštnímu produktu, jakkoli i tento produkt je provazován 

v balíčcích s pojištěním právní ochrany rodiny, jak bude dále popsáno.

Předmět pojištění právní ochrany nemovitostí byly tedy právní spory související s:

- vlastnictvím nebo

- nájmem příslušné nemovitosti, která je jako taková uvedena v pojistné smlouvě.

4.3.4.1. Pojištěné osoby

Pojištěnými osobami z tohoto druhu pojištění právní ochrany byly:

a)pojistník, který je uveden v pojistné smlouvě,

b)manželka nebo manžel pojistníka, který žije s pojistníkem ve společné domácnosti,

c)není-li manželky nebo manžela, potom druh nebo družka pojistníka, který je uveden 

v pojistné smlouvě a který žije s pojistníkem ve společné domácnosti, 

d)děti pojistníka anebo děti osob uvedených pod písm. b) a c) do dovršení 26. roku 

jejich věku za podmínky, že:

- žijí s pojistníkem ve společné domácnosti, pokud jsou svobodné a

- doposud nezačaly vykonávat žádnou pravidelnou výdělečnou činnost.

Jak patrno, jedná se o velmi obdobné podmínky jako u pojištění právní ochrany rodiny, 

přičemž komplikace spojené s podřazením těchto osob pod pojistnou ochrany jsou stejné 

jako u pojištění právní ochrany rodiny. U vlastnictví je alespoň výhodou, že to lze 

přezkoumat v katastru nemovitostí, u nájmu a osob spolužijících je to nicméně složitější.
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Kromě omezení uvedených shora, platí ještě následující omezení pro rozsah definice 

pojištěných osob, jmenovitě:

- pojištěné osoby mají právo na pojistné plnění pouze při pojistné události, která 

nevznikla v souvislosti s jejich podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činností.

- pojištěné osoby mají právo na pojistné plnění pouze při pojistné události, která 

nastane při jejich činnostech nebo vlastnostech jako nepodnikajících soukromých 

osob - nájemců nebo vlastníků nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě, kterou, a to 

ani z části, pojištěné osoby nepronajímají ani nepřenechávají do podnájmu.

Tato podmínka jednoznačně mířila na „rodinnost“ daného pojištění podobně, jako je tomu 

u pojištění právní ochrany rodiny, kdy se pojistná ochrana neposkytovala v případě, kdy 

pojištěné osoby v konkrétní situaci vystupují jako podnikatelé, neboť k tomu slouží 

speciální druhy pojištění pro podnikatele.

Určitým specifikem bývá spoluvlastnictví, tj. případ, kdy pojištěný vystupuje jako 

spoluvlastník pojištěné nemovitosti. V takovém případě bylo pojistné plnění poskytováno 

pouze v rozsahu podílu na nákladech právního zastoupení v přímé úměře k podílu na 

předmětné nemovitosti.

4.3.4.2. Pojistné události

Věcný rozsah tohoto pojištění zahrnoval následující pojistné události:

- nároky na náhradu škody,

- trestní a přestupkové řízení,

- pojistné právo,

- vlastnické právo,

- nájemní právo,
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- sousedské právo a

- závazkové právo.

4.3.4.3. Nároky na náhradu škody

Obdobně jako u pojištění právní ochrany rodiny, je předmětem tohoto pojištění pouze 

uplatňování nároků na náhradu škody, pokud taková škoda vznikla v rámci mimosmluvní 

zákonné odpovědnosti osoby, která za škodu pojištěnému odpovídá a která samozřejmě 

souvisí s předmětem pojištění, tj. s pojištěnou nemovitostí pojištěného.

To na jedné straně, hovoříme-li o vlastníkovi, představuje zastupování jeho nároků, které 

utrpěl na pojištěné nemovitosti, na druhou stranu u nájemce to představuje zastupování 

v případech, kdy mu vznikla škoda na movitých věcí umístěných v předmětu nájmu 

(typicky zatékání apod.).

4.3.4.4. Trestní nebo přestupkové řízení

Tento druh pojistné události zahrnuje případy, kdy pojištěnou osobu bylo nutné hájit 

v přestupkovém nebo trestním řízení. Podmínkou však je následující:

- jedná se pouze o nedbalostní delikt a

- k tomuto deliktu došlo v rozsahu pojistné ochrany dle daného produktu.

U pojištění právní ochrany nemovitostí takových případů mnoho nenastávalo, s výjimkou 

trestně-právní odpovědnosti spojené se škodou na zdraví, kterou např. utrpěla třetí strana 

v důsledku pádu sněhu ze střechy nebo v podobných případech.

4.3.4.5. Pojistné právo

V souvislosti s vlastnictvím nemovitostí vznikalo nemálo pojistných sporů, a to zejména 

z majetkového a odpovědnostního pojištění majitelů domů anebo i nájemců (vytopení 

sousedů apod.). Mírně schizofrenním přístupem zde bylo dosaženo toho, že zastupování 
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klienta bylo v otázce uplatnění nároku na náhradu škody vůči němu vyloučeno, ale jeho 

zastupování s jeho pojišťovnou, která např. odmítala plnit z odpovědnostního pojištění 

(typicky při pádu sněhu ze střechy), bylo předmětem pojistné ochrany.

I zde bylo však podmínkou krytí, že pojištěná osoba v těchto sporech vystupuje jako 

pojistník nebo pojištěná osoba ve vztahu k tomuto jinému pojistiteli.

4.3.4.6. Vlastnické právo

Vlastnické právo zahrnujovalo hájení zájmů pojištěné osoby ve sporech soukromoprávního 

charakteru, vzniklých v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby do jejího vlastnického 

nebo jiného věcného práva k nemovitosti.

Důležité je „soukromoprávního“, protože jak bude dále ukázáno v kapitole týkající se 

výluk tohoto pojištění, tak pojištění se opravdu vztahovalo pouze na spory z oblasti 

soukromého práva a kdekoli se dotklo veřejnoprávních předpisů, a to včetně katastru 

nemovitostí a zápisů do něj, bylo krytí takových sporů vyloučeno.

S ohledem na shora uvedené se tak jednalo o spory plynoucí z ustanovení týkajících se 

věcných práv podle občanského zákoníku.

4.3.4.7. Nájemní právo

Co se týče nájemního práva, zahrnovala pojistná ochrana spory pojištěného jakožto 

nájemce, ale nikoli jakožto pronajímatele. I to však představovalo značný počet pojistných 

událostí z oblasti nájemního práva, zejména spory o:

- skončení nájmu,

- bytové náhrady,

- přechod nájmu,

- nájemné a
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- odstraňování závadného stavu předmětu nájmu.

4.3.4.8. Sousedské právo

Tato oblast zahrnovala zejména tzv. ochranu proti imisím, tzn. spory plynoucí ze „soužití“ 

pojištěné osoby a majitele sousedící nemovitosti, což s sebou přinášelo velké množství 

případů. Z praxe bohužel plyne zjištění o značné nesnášenlivosti sousedů, a to zejména 

v rodinných domech na venkově, přičemž právě tento druh pojistných událostí 

představoval u pojištění právní ochrany nemovitostí značnou část.

Jejich řešení bylo velmi zdlouhavé a navíc málokdy efektivní, protože důkazní komplikace

tohoto druhu sporů byly nemalé a proinvestované emoce na řešení těchto případů ze strany 

klientů nezřídka vylučovaly jakékoliv úspěšné řešení.

4.3.4.9. Závazkové právo

Oblast závazkého práva zejména zahrnovala ochranu ve věci smluv o dílo a dalších smluv, 

jejichž předmětem byla pojištěná nemovitost a s tím spojené reklamace a spory o plnění 

z tohoto druhu smluv.

4.3.4.10. Územní rozsah platnosti

S ohledem na to, že se jedná o právní ochranu nemovitostí, byla vyžadována výlučná 

pravomoc českých soudů, tzn. že pojistná ochrana nebyla poskytována ve vztahu 

k nemovitostem, k rozhodování o nichž nebyly příslušné české soudy.

Důvody byly jednoznačné, a to skutečnost, že právní režim nemovitostí se řídí zásadně 

místem, kde nemovitost je umístěná, což by vyžadovalo v zahraničí bezvýjimečnou 

asistenci tamních advokátů, nehledě k tomu, že by se jednalo o konkurování si mezi 

jednotlivými pobočkami jedné nadnárodní sítě pojišťoven právní ochrany.

4.3.4.11. Pojistitelnost nemovitostí – standardní rozsah
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Nemovitostí samozřejmě existuje celá řada a jejich jednotlivá povaha odráží také míru 

rizika, které je s hájením právních zájmů u takové nemovitosti spojeno. Pojištění tedy 

rozlišovalo určité druhy nemovitostí na ty, na které se pojištění vztahuje a na ty, které jsou 

z krytí vyloučeny.

Podmínkou zařazení do standardního rozsahu pojištění právní ochrany nemovitosti bylo:

a)pojištěná nemovitost je zkolaudovaná stavba nebo byt jejímž nájemcem či 

podnájemcem (podnájemní vztah musí být vždy doložen kopií podnájemní 

smlouvy a kopií souhlasu pronajímatele s podnájmem, které tvoří přílohu pojistné 

smlouvy) anebo vlastníkem či spoluvlastníkem je pojistník,

b)v pojištěné nemovitosti není umístěna žádná provozovna ani nebytový prostor 

sloužící k výdělečné činnosti,

c)žádná část nemovitosti se dále nepronajímá,

d)celková podlahová plocha nemovitosti nepřesahuje 250 m2,

e)nemovitost užívají či obývají výlučně jen osoby uvedené v příslušné zvláštní části 

pojistných podmínek pojištění právní ochrany,

f) v případě vlastnictví nemovitosti je nemovitost ve výlučném vlastnictví pojistníka 

nebo ve společném jmění manželů, kterými jsou pojistník a jeho manžel/manželka.

Jak patrno z podmínek shora uvedených, tyto podmínky mířily zejména na to, aby:

- pojištěná nemovitost byla řádně zkolaudovaná, případně aby užívací titul k ní byl 

řádný a platný; důvodem pro tyto podmínky je samozřejmě předcházení řady sporů, 

které by prodražovaly takové pojištění,

- pojištěná nemovitost nesouvisí s podnikatelskou činností pojištěného, protože pro to 

byl nabízen speciální produkt pro podnikatele,
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- podlahová plocha je limitována s ohledem potenciální vyšší riziko spojené 

s nemovitostmi o větší výměře,

- pojištěný nemovitost dál nepronajímá, aby nevznikaly nájemní spory,

- osobami vlastnícimi nebo užívajícími pojištěnou nemovitost jsou pouze úzce 

vymezené osoby tak, aby nedocházelo ke snahám vtahovat do pojistné ochrany 

neurčitý a neuzavřený okruh dalších subjektů, čímž by se pojištění dále 

prodražovalo.

Ke shora uvedeným nemovitostem pak zpravidla patřilo příslušenství nebo další 

nemovitosti a na nich stojící drobné a vedlejší stavby a garáže, pokud tyto nemovitosti 

současně splňovaly následující podmínky:

- jsou příslušenstvím nemovitosti, tvoří doplňkovou funkci k pojištěné stavbě nebo 

bytu a výměra všech přiléhajících parcel nepřesahuje 1500 m2,

- přiléhají ke stavební parcele pojištěné stavby či ke stavební parcele náležející 

k nemovitosti, ve které se nachází pojištěný byt nebo na tyto přiléhající parcely 

postupně navazují,

- neslouží k podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti.

Podlahovou plochou bytu nebo bytové jednotky se pak pro účely tohoto pojištění rozuměla

celková plocha bytu a jeho příslušenství. Podlahovou plochou stavby se rozuměla

zastavěná plocha stavby vynásobená počtem nadzemních podlaží, podlahovou plochou 

samostatně pojišťované garáže se rozuměla její zastavěná plocha.

4.3.4.12. Pojistitelnost nemovitostí – nadstandardní rozsah

Vzhledem k tomu, že jednotlivé druhy pojištění právní ochrany a jejich obsah a krytí se 

odvíjely od toho, ve vztahu k čemu má být pojistná ochrana poskytována, docházelo 

postupně k rozšiřování pojistných produktů v duchu filozofie, že jedinou překážkou 

sjednání toho či onoho pojištění je výše pojistného.
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To vedlo k rozšiřování pojištění právní ochrany nemovitostí do té míry, že byly nabízeny 

nadstandardní produkty pro nemovitosti, které se svými parametry nemohly zařadit pod 

standardní rozsah pojištění právní ochrany. Připraveny tedy byly nadstandardní podmínky 

reflektující zvýšené náklady na právní zastoupení pochopitelně ve výši pojistného.

Pokud se tedy nemovitost nemohla kvalifikovat pro podmínky uvedené shora, které musely 

být všechny splněny pro to, aby bylo možno vzít nemovitost do pojištění, za příplatek bylo 

možné sjednat rozšířenou právní ochranu, pokud byly splněny následující podmínky:

a)nemovitost je zkolaudovaná stavba nebo zkolaudovaný byt nebo jiná část 

zkolaudované stavby,

b)alespoň jedna pojištěná osoba má k nemovitosti oprávněný užívací titul,

c)celková podlahová plocha nemovitosti nepřesahuje 500 m2,

d)část nemovitosti může být pronajata nebo přenechána do podnájmu a v nemovitosti 

může být umístěna provozovna či nebytový prostor sloužící k výdělečné činnosti, 

avšak podlahová plocha těchto částí nemovitosti v souhrnu nesmí přesahovat 

podlahovou plochu nemovitosti nevyužívanou pro výdělečné účely.

Jak patrno z podmínek uvedených shora, muselo být splněno následující:

- podmínka kolaudace byla conditio sine qua non, protože to je základem pro užívání 

každé nemovitosti,

- původně přísný požadavek na okruh pojištěných osob, které mají nebo musí mít 

užívací titul k pojištěné nemovitosti byl zúžen alespoň na jednoho pojištěného,

- podlahová plocha byla zvýšena,

- bylo možno pojistit i nemovitost, která byla částečně pronajata, a to jak nájemcům 

pro bydlení, tak nájemcům pro výkon podnikatelské činnosti za podmínky 

zachování poměru mezi využitím nemovitosti pro bydlení a pro podnikatelskou 

činnost.
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I toto rozšířené pojištění se vztahovalo na příslušenství takto pojištěných nemovitostí, a to 

na přiléhající parcely a na nich stojící drobné a vedlejší stavby a garáže, pokud tyto 

nemovitosti současně splňují následující podmínky:

- alespoň jedna pojištěná osoba má k nim oprávněný užívací titul,

- jsou příslušenstvím nemovitosti, tvoří doplňkovou funkci k nemovitosti uvedené v 

pojistné smlouvě a výměra všech přiléhajících parcel nepřesahuje 2500 m2 nebo 

jsou tyto přiléhající parcely uvedeny v pojistné smlouvě, přičemž celková výměra 

uvedených parcel nepřesahuje 2500 m2,

- přiléhají ke stavební parcele příslušné k pojištěné nemovitosti, nebo na tyto 

přiléhající parcely postupně navazují.

Tyto podmínky musely být splněny kumulativně a nezřídka docházelo ke sporům, kdy se 

pojištěný domáhal pojistné ochrany ve vztahu k nemovitostem, které např. nenavazovaly

na stavební parcelu pojištěného anebo nenavazovaly na tyto přilehlé nemovitosti. Typicky 

se jednalo o různé zeměděleské nebo lesní pozemky, které byly umístěny nesouvisle a 

pojištěný si tuto skutečnost odpovídajícím způsobem nesjednal v pojistné smlouvě.

Toto rozšířené pojištění právní ochrany nemovitosti se pak vztahovalo nejen k rozsahu 

předmětu pojištění, ale i k osobám, které byly pojištěním kryty. Nad rámec standardních 

podmínek okruhu osob tak toto rozšířené pojištění vtahovalo do pojistného krytí 

následující osoby:

- osoby, které žijí s pojistníkem ve společné domácnosti,

- osoby blízké k osobám standardně pojištěným a k osobám uvedeným 

v předcházejícím bodu,

- další osoby jmenovitě uvedené v pojistné smlouvě.
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Tyto osoby jsou pojištěnými osobami však jen výlučně tehdy, pokud k nemovitosti mají 

oprávněný užívací titul. Oprávněným užívacím titulem pak bylo rozuměno užívací právo 

plynoucí zejména z:

- vlastnictví či spoluvlastnictví,

- nájmu či společného nájmu,

- podnájmu či společného podnájmu,

- odvozeného práva bydlení k právu nájemnímu, když odvozeným právem bydlení 

bylo rozuměno bydlení, které fyzické osobě vzniká narozením nebo přistěhováním 

k osobě blízké, aniž se sjednává smlouva o nájmu či podnájmu nemovitosti.

- výpůjčky,

- věcného břemene.

Zejména u odvozeného práva bydlení byly často zaznamenávány pokusy o zahrnutí řady 

osob do pojistné ochrany, přičemž prokazování opaku bylo při vyhodnocování pojistných 

události a potvrzování pojistného krytí velmi nesnadné. Pojistných podvodů zde bylo velké 

množství, o tom však dále.

4.3.4.13. Výluky

I toto pojištění obsahovalo nemálo výluk, protože s vlastnictvím nemovitostí a jejich 

užívání bylo možné spojovat velkou řadu právních sporů, které z pojištění s ohledem na 

jeho charakter byly nebo musely být vyloučeny.

Jednalo se o následující případy:

a)právní spory mezi osobami pojištěnými danou pojistnou smlouvou,

b)právní spory mezi nájemci nebo společnými nájemci, podnájemci, společnými 

podnájemci anebo jinými uživateli nemovitosti navzájem,
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c)právní spory mezi vlastníky a spoluvlastníky nemovitostí, především zrušení a 

vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů,

d)právní spory související s právními vztahy ve společnostech, sdruženích, družstvech, 

společenstvích vlastníků jednotek a spolcích,

e)v oblasti rodinného, dědického, finančního práva a práva sociálního zabezpečení,

f) stavebního práva a práva životního prostředí,

g)právní spory z nájemních smluv, je-li pojištěná osoba pronajímatelem.

Řada z výše popsaných výluk se neliší od ostatních pojištění, krátce bych se zastavil proto 

pouze u některých z nich, a to:

ad c) Zde bylo nutné zejména vyloučit právě vypořádání podílového spoluvlastnictví a 

SJM, protože zde vznikalo nemálo sporů a jejich zahrnutí do pojistné ochrany by výrazně 

navýšilo nákladovost tohoto pojištění.

ad f) Veškeré stavební řízení a věci s tím související, včetně věcí z práva životního 

prostředí, bylo vyloučeno, a to zejména s ohledem na nemožnost vyřizování takových 

záležitostí interně a s ohledem na značnou složitost a časovou náročnost takových 

pojistných událostí. Nutno dodat, že to nemálo pojištěných zklamalo, protože např. 

zastupování ve stavebním řízení poptávalo hodně z nich, nicméně pojistná ochrana se na 

takové případy nevztahovala.

ad g) Jak bylo již uvedeno shora, tyto spory byly jednoznačně vyloučeny, protože v době 

zavádění tohoto produktu panovalo značné pnutí ve vztazích pronajímatel – nájemce a bylo 

jednoznačné, že by vlastnicí své nemovitosti pro tyto účely pojistili v očekávání řady

sporů, což by opět vedlo k prodražení pojištění.

4.3.5. Pojištění právní ochrany při úrazu
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Pojištění právní ochrany úrazu patřilo společně s pojištěním právní ochrany řidičů a 

vlastníků vozidel mezi první z nabízených pojištění tohoto druhu v ČR. Jeho rozsah byl 

vymezen velmi úzce a následně bylo zahrnuto do jiných produktů, což vedlo k tomu, že 

nebylo nakonec tolik rozšířené.

Předmětem tohoto pojištění bylo zastupování pojištěného v případě uplatňování jeho 

nároků spojených s úrazem, tedy s určitou újmou na zdraví.

4.3.5.1. Pojištěné osoby

Pojištěnými osobami v tomto pojištění byl standardně:

a)pojistník, který je uveden v pojistné smlouvě,

b)manželka nebo manžel pojistníka, který žije s pojistníkem ve společné domácnosti,

c)není-li manželky nebo manžela, potom druh nebo družka pojistníka, který je uveden 

v pojistné smlouvě a který žije s pojistníkem ve společné domácnosti, 

d)děti pojistníka anebo děti osob uvedených pod písm. b) a c) do dovršení 26. roku 

jejich věku, které žijí s pojistníkem ve společné domácnosti, pokud jsou svobodné a 

doposud nezačaly vykonávat žádnou pravidelnou výdělečnou činnost.

4.3.5.2. Věcný rozsah pojištění

Věcný rozsah pojištění byl velmi úzký, neboť zahrnoval výlučně řešení právních sporů 

souvisejících s úrazem. Standardně se tak jednalo o:

a)uplatňování nároku na náhradu škody v rámci občanského práva,

b)uplatňování nároku na náhradu škody v rámci pracovního práva,

c)zastupování ve sporech s pojišťnovami.
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ad a) Tyto spory představovaly základ v otázce pojištění právní ochrany pro případ úrazu a 

zahrnovaly standardní uplatňování nároků na náhradu škody ve smyslu občanského 

zákoníku vůči osobě, která za škodu odpovídala.

ad b) Tento druh sporů byl vzácnější, protože zahrnoval případy, kdy se jednalo o pracovní 

úraz a náhrada škody byla vyžadována od zaměstnavatele v souladu se zákoníkem práce. 

Tyto spory byly později nahrazeny pojištěním právní ochrany v pracovně-právních 

vztazích.

ad c) Pojištění zpravidla měli sjednaná úrazová pojištění, součástí zastupování tak bylo i 

zastupování ve sporech s jejich pojišťovnami, pokud odmítaly vyplatit pojistné plnění.

4.3.5.3. Územní rozsah pojištění

I pro územní rozsah tohoto pojištění platí totéž, co platí pro ostatní pojištění, tzn. že 

územní platnost byla stanovena na území států EU s výjimkou:

- zemí bývalého Sovětského svazu nepatřících do Evropské unie a

- Turecka.

4.3.5.4. Výluky

Z tohoto pojištění právní ochrany byly vyloučeny následující spory:

- právní spory mezi osobami pojištěnými danou pojistnou smlouvu,

- právní spory, které vznikly v důsledku aktivní účasti pojištěné osoby na sportovních 

závodech a soutěžích,

- právní spory související s nemocí z povolání,

- právní spory týkající se vozidla,

- hájení zájmů týkajících se vozidla, 
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- hájení zájmů týkajících se přepravovaného nákladu, jehož není pojištěná osoba 

vlastníkem, 

- právní spory ze všech oblastí mimo věcný rozsah pojištění.

4.3.6. Pojištění právní ochrany v pracovněprávním vztahu

Pojištění právní ochrany v pracovněprávních vztazích byl velmi oblíbený produkt, protože 

každý z nás se nějak živí a nejednalo-li se o podnikatele, kteří si sjednávali pojištění právní 

ochrany podnikatelů, velké množství zaměstnanců využívalo tohoto produktu právě pro 

krytí sporů se svým zaměstnavatelem a že jich bylo velké množství.

Předmětem pojištění tedy bylo hájení zájmů pojištěné osoby v rámci pracovně-právních 

vztahů, mezi které se počítal i služební poměr.

4.3.6.1. Pojištěné osoby

Pojištěnou osobou byla osoba uvedená v pojistné smlouvě, která měla pracovně-právní 

spor.

4.3.6.2. Věcný rozsah

Pojistné krytí tohoto pojištění zahrnovalo následující události:

- pracovně-právní nároky na náhradu škody

- obhajobu v trestním nebo přestupkovém řízení v souvislosti s výkonem práce

- spory s ostatními pojišťovnami

- pracovně-právní spory.
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Asi největší část agendy plynoucí z tohoto pojištění zahrnovala přirozeně samotné 

pracovně-právní spory a uplatňování nároků na náhradu škody v důsledku pracovního 

úrazu. Z těchto pracovně-právních sporů se jednalo typicky o:

- spory o ukončení pracovního poměru,

- spory o mzdu a její krácení,

- spory o cestovní náhrady, jejich výši a jejich krácení a

- uplatňování škody proti zaměstnanci.

Z těchto sporů byly jednoznačně nejčastějšími spory o srážky ze mzdy a krácení 

cestovních náhrad, neboť řada klientů byli řidiči z povolání, kteří měli velké množství 

sporů se svými zaměstnavateli – dopravci. V rámci zastupování jsme tak často 

komunikovali právě s těmito subjekty.

4.3.6.3. Územní rozsah pojištění

Pojištění se vztahovalo na všechny pojistné události, které podléhaly výlučné pravomoci 

soudů České republiky.

4.3.6.4. Výluky

Rozsah výluk tohoto pojištění nebyl příliš široký a zahrnoval dvě standardní výluky:

- spory v rámci ochrany před diskriminací

- spory mimo věcný rozsah pojištění.

4.3.7. Kombinované produkty

Kromě jednotlivých produktů sjednávaných samostatně vznikla poptávka po různých 

kombinacích jednotlivých pojištění tak, aby co nejlépe vyhovovaly požadavkům 
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pojištěných. Z marketingového hlediska tedy docházelo k různým kombinacím 

jednotlivých pojištění, což přinášelo pro pojištěné řadu výhod, neboť takovéto 

kombinované produkty poskytovaly širší krytí a tedy více právních událostí, které pod 

pojištění spadaly.

Jednalo se zejména o následující kombinace:

1)Pojištění právní ochrany rodiny + pojištění v pracovně-právně vztazích, které 

pokrývalo požadavky „nemotorizovaných“ pojištěných, tzn. pojištění v jejich 

občanském životě + spory v práci.

2)Pojištění právní ochrany rodiny + pojištění vlastníků vozidel a řidičů, které 

pokrývalo „motorizovanou“ rodinu a rozšiřovalo tak pojištění právní ochrany 

rodiny právě o dopravní problematiku.

3)Kombinované pojištění všech popsaných produktů, které bylo jakýmsi kompletním 

balíčkem pro pojistné události ve všech oblastech života pojištěného -

nepodnikatele (výluky samozřejmě dotčeny nebyly) a tento balíček představoval 

v určité době velmi zajímavý a velmi prodávaný produkt, protože marketingově 

kryl „všechno“.

Z hlediska praxe lze říci, že jednotlivé kombinované produkty postupně nahrazovaly 

původní samostatné produkty tak, jak pojištění byli přesvědčováni o výhodnosti takových 

balíčků. Z hlediska právního zastoupení a krytí pojistných událostí pak takové balíčky 

představovaly pro pojištěné prakticky nejvýše možnou dosažitelnou ochrany v jejich 

potenciálních právních sporech.

4.3.8. Pojištění právní ochrany podnikatele

Posledním z pojištění právní ochrany, které bude předmětem rozboru v této práci, je jedno 

z nejmladších pojištění právní ochrany, které přišlo na trh, a to pojištění právní ochrany 

podnikatele. Zvláštností tohoto pojištění byl určitý přerod v marketingovém přístupu 

k pojištění právní ochrany, které bylo do té doby chápáno jako „rodinné“ nebo výlučně 

nepodnikatelské pojištění, tj. pojištění, které nemohlo a nemělo souviset s podnikatelskou 

nebo jinou výdělečnou činností.
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Důvody lze hledat zejména v tom, že podnikatelské (tedy neobčanské) spory se již více než 

kterékoliv jiné dostávaly na standardní a velmi dobře obsazené pole advokátů, čímž se víc 

a víc projevovala jeho povaha jako konkurence zastupování advokáty a rozpor se zákonem 

o advokacii.

Přesto však toto pojištění na trh proniklo, a jak bude zřejmé z jeho věcného rozsahu, jeho 

záběr a řešení po interní rovině začaly zahrnovat i spory, které byly dosud výhradní 

doménou advokátů.

Předmětem tohoto pojištění totiž bylo prosazování oprávněných právních zájmů 

pojištěných osob souvisejících s podnikatelskou činností pojistníka, která je oprávněně 

vykonávána v České republice podle českých právních předpisů a jejíž předmět a bližší 

určení jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

4.3.8.1. Pojištěné osoby

Pojištěné osobami podle tohoto pojištění byl:

1) Podnikatel, který uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu, a to jmenovitě:

a)osoba zapsaná v obchodním rejstříku v České republice,

b)osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění vydaného v České 

republice,

c)osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů České republiky,

d)fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu v České republice.

2) Fyzická osoba, která je s pojistníkem v pracovněprávním vztahu, avšak pouze v době 

výkonu pracovní činnosti vykonávané pro pojistníka, tj. zaměstnanci.



148

3) Osoby spolupracující s pojistníkem, který je fyzickou osobou, avšak pouze v době 

výkonu činnosti vykonávané pro pojistníka. Spolupracující osoba má právo na pojistné 

plnění pouze za předpokladu, že k pojistné události došlo v souvislosti s výkonem 

podnikatelské činnosti pojistníka, jejíž předmět je uveden v pojistné smlouvě.

Za spolupracující osobu se pro účely pojištění právní ochrany považovala osoba 

spolupracující s osobou samostatně výdělečně činnou, pokud podle zákona o daních z 

příjmů na ni bylo možno rozdělovat příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje 

vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

ad 1)

Jak patrno, pojištěnými osobami byly fyzické a právnické osoby, které vykonávaly

podnikatelskou činnost, a to v rozsahu definice uvedené shora.

ad 2)

Pojištěnými osobami byli také zaměstnanci pojistníka, z tohoto pojištění tedy byly kryty i 

jejich spory, samozřejmě kromě těch proti svému zaměstnavateli.

ad 3)

Třetí skupinou pak byly spolupracující osoby ve smyslu zákona o daních z příjmů.

4.3.8.2. Věcný rozsah pojištění – základní rozsah

Pojištění právní ochrany podnikatele krylo následující pojistné události:

- nároky na náhradu škody v civilních věcech;

- pracovněprávní nároky pojistníka na náhradu škody vůči vlastním zaměstnancům;

- obhajoba pojištěných osob v trestním nebo přestupkovém řízení;

- pracovněprávní spory pojistníka se zaměstnanci;
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- spory pojištěných osob z komerčního pojištění;

- ochrana vlastnických práv pojistníka k movitým věcem.

Tento rozsah pojištění zahrnoval standardní druhy pojistných událostí. Navíc se zde 

objevily spory se zaměstnanci, a to jak náhrada škody, tak standardní pracovně-právní 

spory.

4.3.8.3. Věcný rozsah pojištění – nadstandard

Kromě základního standardu, který byl pojištěn, bylo možno sjednat i rozšíření pojistné 

ochrany, a to ve vztahu k následujícím pojistným událostem:

a)ochrana vlastnických práv k nemovitostem a

b)spory z nájemních a podnájemních smluv.

ad a)

Toto pojištění zahrnovalo hájení právních zájmů pojistníka ve sporech soukromoprávního 

charakteru vzniklých v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby do jeho vlastnického 

práva nebo jiného věcného práva k nemovitostem, jichž je výlučným vlastníkem, a které 

sám využíval k výkonu své podnikatelské činnosti.

Pojištění se vztahovalo pouze na komerční jednotku, za kterou se považovala

zkolaudovaná nemovitost (stavba spojená se zemí pevným základem) uvedená v pojistné 

smlouvě, využívaná pojistníkem k podnikání.

Nebylo-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno jinak, nevztahovalo se pojištění právní 

ochrany na komerční jednotky, které vlastnila kromě pojistníka další osoba, nebo které 

souběžně s pojistníkem užívala jiná osoba a dále na spory vzniklé v souvislosti 

s přestavbou, rekonstrukcí nebo jinými úpravami nemovitosti.

ad b)
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Tato část věcného rozsahu zahrnovala hájení právních zájmů pojistníka ve sporech ze 

smluv o nájmu nebo podnájmu nebytových prostor, které pojistník uzavřel jako nájemce 

nebo podnájemce a jež sám využíval ke své podnikatelské činnosti.

Pojištění se vztahovalo pouze na komerční jednotku, za kterou se považovaly nebytové 

prostory uvedené v pojistné smlouvě využívané pojistníkem k podnikání.

4.3.8.4. Územní rozsah pojištění

Nejednalo-li se o spory týkající se nemovitostí uvedené pod bodem 4.3.8.3. shora, byl 

územní rozsah pojištění standardní, tj.:

Území států EU s výjimkou:

- zemí bývalého Sovětského svazu nepatřících do Evropské unie a

- Turecka.

U ostatních sporů to bylo v rozsahu výlučné pravomoci českých soudů.

4.3.8.5. Spoluúčast

Toto pojištění mělo jednu zvláštnost, a to spoluúčast na nákladech právního zastoupení, 

což bylo pro pojištění právní ochrany novinkou, protože jiná pojištění toto neměla. 

Podmínkou uplatnění spoluúčasti bylo to, že právní zastoupení poskytoval klientem 

zvolený advokát – na interní náklady se tato spoluúčast nevztahovala.

4.3.8.6. Výluky

Pojištění právní ochrany podnikatelů mělo nemálo výluk, mezi které patřily:

- právní spory mezi osobami pojištěnými danou smlouvou o pojištění právní ochrany s 

výjimkou hájení právních zájmů pojistníka vůči spolupojištěným osobám,
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- vypořádávání spoluvlastnických vztahů k movitým nebo nemovitým věcem,

- právní spory, které vzniknou pojištěné osobě jako vlastníku, provozovateli nebo 

řidiči motorového vozidla, pokud tato vozidla současně nebyla pojištěna

- právní spory, které vzniknou pojištěné osobě jako vlastníku, provozovateli nebo 

řidiči plavidla anebo vlastníku, provozovateli nebo pilotu letadla,

- právní spory, které se týkají nemovitostí, pokud se nejedná o nemovitost, pro kterou 

bylo sjednáno připojištění,

- právní spory z nájemních a podnájemních smluv, pokud se nejedná o nebytové 

prostory, pro které bylo sjednáno připojištění

- právní spory související s právními vztahy pojištěných osob ve společnostech, 

družstvech, sdruženích a spolcích, nadacích a fondech,

- spory z oblasti ochrany osobnosti,

- spory spočívající v ochraně zaměstnance před diskriminací,

- spory z oblasti závazkového, rodinného, dědického, finančního a celního práva, 

práva sociálního zabezpečení, sociálního a zdravotního pojištění, z oblasti 

duševního vlastnictví, nekalé soutěže a

- dále právní spory mimo věcný rozsah pojištění.

Nutno podotknout, že výčet výluk byl opravdu velký a u řady pojištěných vyvolával 

nezřídka nesouhlas, neboť pojištěný často zjistil, jak velmi úzce je věcný rozsah pojištění 

vymezen. To ale bylo v přímé úměře k výši pojistného, které by se při zahrnutí zejména 

závazkových sporů zvýšilo nejméně o řád (viz další výklad).

4.3.8.7. Krytí závazkových sporů
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S rozvojem pojištění právní ochrany podnikatelů se do hledáčků marketingových 

specialistů dostala právě oblast obchodních závazkových vztahů podnikatelů, kteří sami 

takové pojištění vyhledávali. Do značné míry to byl důsledek představy o tom, že zahrnutí 

takových sporů do pojistné ochrany zvýší pojistné jen částečně a nikoli řádově.

Opak byl však pravdou. A vzhledem k tomu, že poptávka na trhu byla, objevovaly se 

individuální případy požadavků na sjednání takového pojištění.

Při jeho sjednávání samozřejmě došlo k značným rozporům při výpočtu pojistného, 

protože nákladovost takových sporů a skutečnost, že standardní zastoupení v obchodních 

věcech je zejména o přípravě a revizi dokumentace (smluv), jednání o jejich obsahu a účast 

na schůzkách, bylo jasné, že takové pojištění nemůže být téměř poskytováno interně. To 

pochopitelně vedlo při jeho kalkulaci k masivnímu navýšení pojistného, které se však 

přesto v některých případech ujalo.

Představou klientů bylo, že by takové pojištění dokázalo nahradit buď interní nebo externí 

právníky klienta. Takový závěr se ale ukázal jako nemožný, protože každodenní praxe 

interního nebo externího právního zastoupení konkrétního klienta vyžaduje takový druh 

přístupu, který by pojištění právní ochrany sotva mohlo nabídnout. A důvodem není 

nedostatek odbornosti, ale spíš náklady takového pojištění a rozsah pojistné ochrany.

V důsledku takové smlouvy nebyly příliš časté, protože byly zpravidla pro pojišťovnu buď 

velmi nevýhodné anebo pro klienta nezajímavé. Tady se pojištění asi dostalo na svoji 

hranu užitečnosti a příliš zasahovalo do oblasti kryté buď advokáty anebo interními 

právníky. A i protože takový postup nebyl plně v souladu se zákonem o advokacii, 

objevoval se jen velmi zřídka a experimentálně.

4.4.Pojistné podvody

Ze shora uvedeného výkladu k jednotlivým druhům pojištění právní ochrany je zřejmé, že 

se jedná o velmi ambiciozní, zajímavý a nevšední produkt, který v rámci poskytování 

pojistného plnění přináší možnost řešit nepřeberné množství situací a právních sporů.
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To má nicméně i odlišnou stránku, a to časté snahy o pojistné podvody. Pojistné podvody 

nejsou ničím, s čím by se pojišťovny nesetkávaly a s čím by se nemusely pravidelně 

potýkat, nicméně v pojištění právní ochrany se lze setkat s některými odlišnostmi.

Celé to souvisí se skutečností, že pojištění právní ochrany je vcelku finančně dostupné a 

pojištění si z interních nebo externích právníků dělají své „důvěrníky“ a doslova rádce na 

telefonu v každé životní situaci. To samozřejmě vede k degradaci práce právníků a 

zejména k jejímu znehodnocování. Zpětná vazba takového přístupu je pak odmítání 

pojistného krytí, které se následně překlápí do snahy přece jen danou věc do pojištění 

vtáhnout a tím se množí pojistné podvody.

Nutno dodat, že vynalézavost některých pojištěných byla skutečně „obdivuhodná“, protože 

způsoby, jakými se pojištění snažili vtáhnout svůj případ do pojistné ochrany, byly vskutku 

inovativní. Jak rostl počet pojištěných a tím i zpětná vazba na racionalizaci, zefektivnění a 

kontrolu nákladů, rostl také odpor k tolerování některých skutečností, které měly povahu 

pojistného podvodu, ale dříve např. byly tolerovány. Napětí tím samozřejmě narůstalo a 

„drzost“ a vynálézavost pojištěných byla nezřídka do očí bijící.

Pojištění navíc k tomu přistupovali tak, že to prostě zkusí a když to nevyjde, tak se nic 

neděje. Vůbec neuvažovali v rovině, že se jedná o trestný čin, ale vnímali to jako, že se nic 

neděje. To souviselo i se shora uvedeným vztahem k práci právníků, kdy to pojištění 

pojímali stylem „vás to přece nic nestojí“, tzn. i když na to nemám nárok, ten právník by 

mi měl „alespoň“ poradit, protože to přece nikoho nic nestojí.

Tento přístup byl velmi necitlivý k odbornosti jednotlivých právníků, kteří měli vyřizování 

věcí na starosti, protože tím pojištění dávali najevo, jak málo pro ně práce právníků 

znamená. Je to přeci „jenom“ porada, bylo často slyšet. Tento přístup bylo možno 

pozorovat dlouhodobě a zjevně plynul ze dvou faktorů:

- nízké ceny pojistného

- nedostatek zkušeností pojištěných s výší smluvní odměn advokátů.

Pojištění prostě měli pocit, že práce právníků zas tak hodnotná není a není problém jí proto 

nadužívat. Jak jsem uvedl, negativní „výchovný“ efekt v tomto směru měla zejména nízká 
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výše pojistného, která sváděla k těmto závěrům. Spojenou nádobou pak byla snaha o 

pojistné podvody jako reakce na zpětnou vazbu, která se snažila přísněji držet pojistných 

podmínek za účelem snižování nákladů vynaložených na pojištění právní ochrany.

Faktem nicméně zůstává, že ani flagrantní pokusy o pojistné podvody nebyly nikdy 

předávány orgánům činným v trestním řízení a jen zcela výjimečně docházelo k ukončení 

pojistné smlouvy, pokud takové případy nastaly anebo se dokonce u konkrétního 

pojištěného opakovaly.

V každém případě to však byla každodenní záležitost a právníci pojišťovny se s ní

setkávali pravidelně.

5. Závěr – zhodnocení v českém jazyce

Výše uvedená práce se sestávala ze dvou základních témat, která se prolínala, a to 

z komentáře zákona o pojistné smlouvě jako obecného úvodu k problematice pojistné 

smlouvy a navazující, speciální, téma v podobě rozboru pojištění právní ochrany.

Smyslem bylo poskytnout nejen vhled do samotných ustanovení o pojistné smlouvě, ale 

ukázat jeden z druhů pojištění v jeho detailech a specifikách, což by nebylo dost dobře 

možné anebo dostatečně komplexní bez předcházejícího výkladu k zákonu o pojistné 

smlouvě.

Celkové shrnutí práce tedy bude rozděleno na dvě části, a to nejprve na část týkající se 

výkladu k zákonu o pojistné smlouvě a v druhé části ve vztahu k pojištění právní ochrany.

5.1.Zákon o pojistné smlouvě – zhodnocení

První část této práce se věnovala, jak bylo shora uvedeno, zákonu o pojistné smlouvě, 

přičemž mým cílem bylo okomentovat ta ustanovení zákona, která si takový komentář 

zaslouží a poukázat zejména na nedokonalosti stávající právní úpravy. 
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Nemá a nemělo valného smyslu prostě jen kopírovat jednotlivá ustanovení, protože tato

práce si kladla za cílá přinést nové myšlenky a samozřejmě základem takového postupu je 

konfrontace s aktuálním textem a jeho výkladem, když prosté přizvukování tomu, co již 

bylo napsáno nebo tomu, co lze bez větších problémů vyčíst z textu anebo z jeho 

interpretací dovodit, by sotva naplňovalo kvality vědecké práce.

S ohledem na to jsem se soustředil nikoli na to, na čem se lze snadno shodnout, ale na to, 

kde naopak existují nesoulad, nepřesnost, neurčitost, nekonzistentnost anebo nedokonalost 

zákona.

V tomto směru proto byla ustanovení nesporná zmíněna jen v obvyklém rozsahu a naopak 

ustanovení, která skýtala možnost kvalitního právnického diskurzu, byla preferována a

v různých souvislostech se k nim bylo vraceno.

Když tedy odhlédnu od popisného výkladu jednotlivých ustanovení dané práce, které 

samozřejmě mělo vést ke schopnosti se v ZPS lépe orientovat a současně určitým 

„hlasitým“ okomentováním zdůraznit jednotlivé nedostatky nebo na ně upozornit, lze 

zahrnout pod skutečně kontroverzní anebo akademická vděčná témata první části práce 

zejména následující:

a)nekonzistentní práci s pojmy

b)nepropracované dělení pojištění na škodové a obnosové

ad a)

Toto první subtéma se v rámci výše připravené práce rozvíjelo zejména s ohledem na 

pojmy jako je pojistné nebezpečí a pojistné riziko, u kterých bylo ukázáno, do jaké míry 

zákon pracuje nedůsledně s rozlišením těchto pojmů a do jaké míry je někdy praktické 

hledisko promítnuto i do nedostatků v pojmosloví komentovaného zákona

Rozhodně by proto slušelo, aby v rámci případných úprav nebo novel ZPS došlo také 

k sladění terminologie v celém textu, aby pak nedocházelo k nedorozuměním nebo 

interpretačním obtížím.
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První věcí jsou tedy nedostatky v definicích.

ad b)

Druhé subtéma, které bylo v textu týkajícím se ZPS opakovaně adresováno, bylo téma 

nedůsledného a nepropracovaného rozlišování mezi pojištěním škodovým a obnosovým. 

K důvodům tohoto nedostatku lze sice do značné míry spekulovat, nicméně jeho existence 

jde pravděpodobně na vrub určité setrvačnosti v přístupu, u kterého se již dále nejde do 

hloubky a určitá akademická a právně-formální strohost výrazně převládá nad zamýšleními 

nad tím, jaký je konkrétní pojistný zájem a smysl daného pojištění.

Na tomto příkladu lze dobře demonstrovat určitou rigidnost nebo pohodlnost v přístupu 

k rozlišování některých pojmů a jejich významů a ztrátu kontaktu finančním trhem a 

základními pravidly jazykového výkladu.

To v důsledku k nekonzistentnosti rozlišování některých právních institutů a vůbec 

k pomýlení v tom, co to pojištění je, jak se vyvíjí, co je jeho povahou a na co míří.

Z hlediska de lege ferenda by určitě stálo za to se na chvilku zastavit a více se zamyslet 

nad obsahem ZPS, aby jeho instituty lépe korespondovaly s požadavky obchodního světa a 

právo se tak stalo jeho popisem a nikoli jeho předlohou.

Toto subtéma je skutečně ukázkovým příkladem toho, jak takový postup v daném případě 

nebyl řádně aplikován a důsledky toho jsou popsané shora. Je pravda, že toto téma má více 

akademický charakter, protože v běžném přístupu, rozumějme v přístupu k pojištěným, 

taková skutečnost neklade překážky, nicméně pokud máme k danému tématu přistupovat 

seriozně, nelze toho dosáhnout nedůslednosti v rozlišování jednotlivých právních institutů.

Můj názor je ten, že je to na hlubší diskusi odborníků na pojišťovnictví, aby se 

přehlednějším způsobem popsaly jednotlivé skutečnosti a přesněji aplikovaly, což by 

pozvedlo tuto část práva na vyšší úroveň propracovanosti, sofistikovanosti a profesionality.

Nepochybuji o tom, že by si to pojišťovnictví zasloužilo, už s ohledem na jeho každodenní 

přítomnost v životě lidí.
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Závěrem lze k ZPS uvést, že jeho kodifikace byla v každém ohledu pozitivním krokem, 

který odstranil nedostatky velmi kusé právní úpravy o pojistné smlouvě v občanském 

zákoníku. Právní úprava pojistné smlouvy pak, byla-li by dotažena i s ohledem na 

skutečnosti uvedené shora, by poskytovala odpovídají právní jistotu pro všechny 

zúčastněné strany pojistné smlouvy, což by se pozitivně odrazilo na komfortu všech stran a 

ZPS by mohl sloužit jako kvalitní část legislativy, k jejíž propracovanosti by mohli 

zákonodárci přihlížet i při přípravě jiných právních předpisů finančního a civilního práva.

5.2.Pojištění právní ochrany – zhodnocení

Druhá, speciální, část této práce byla věnována pojištění právní ochrany, což je pojistný 

produkt velmi specifický a jehož největší zvláštností je to, že je svého druhu právní 

otázkou „na druhou“, neboť se nevztahuje na pojistné události v jejich obvyklém významu, 

ale je to pojištění práva nebo přístupu k právu.

Velmi ambiciozním způsobem se snaží přiblížit právo i laikům, a to právě způsobem 

poskytování právní ochrany, tedy právních služeb, ke krytí a vyřizování právních sporů 

nebo právních věcí, které pojištěný poptává.

Jeho povaha jako právní služby sui generis je nepochybně dvojjaká, protože jeho obsahem 

je rozšíření právní ochrany pojištěným; samozřejmě otázkou je, do jaké míry je takový 

postup skutečně legální a v souladu s ostatními právními předpisy.

Svou povahou a „publicitou práva“ pak otevírá Pandořinu skříňku plnou otázek týkajících 

se poskytování právních služeb, a to jak ve vztahu k jejich obsahu, tak ve vztahu k formě, 

jakou je to činěno. Svým rozvojem se totiž dostává na pole, která jsou vyhrazena zákonem 

o advokacii advokátům a svým způsobem vytváří konkurenci. Jistě, někteří advokáti mají 

z činnosti pojišťoven právní ochrany značné výhody v podobě přísunu klientů, ale za 

určitou hranicí rozvoje dochází k prolamování skutečně standardních měřítek způsobů 

poskytování právních služeb advokátů a za určitou hranicí je patrně nevyhnutelný střet.

Je to trochu schizofrenní, protože regulační mechanismy tohoto pojištění by ve skutečnosti 

mohly vést k jeho omezení. Celý kruh pak vypadá následovně: Klientům se zdá, že právní 

služby jsou drahé anebo nedostupné anebo se domnívají, že se jich právní spory netýkají. 
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Následně zjistí, že by se mohli pojistit a s tím začne růst „chuť“ pojišťoven. Ty se 

samozřejmě snaží vydělat, což vytváří tlaky na snižování nákladů za současné přítomnosti 

nárustu v objemu pojistného kmene. Marketing a finance začnou diktovat pravidla hry a 

pojištění se rozvíjí. Protože ale zákon takovému postupu úplně přednost nedává, za určitou 

hranicí dojde ke střetu a stažení nabídky pojištění. To pak vede buď ke zdražení pojištění, 

aby to všechno dělali advokáti, jak zákon předpokládá, anebo k omezení nabídky pojištění, 

aby se advokáti tolik „nedráždili“.

V důsledku musíme dospět k závěru, že aktuální charakter právní úpravy, která se tohoto 

týká, neprospívá rozvoji daného pojištění a změna je nutná.

Změna, která by to řešila, by ale velmi zásadní. Muselo by totiž dojít k prolomení 

advokátního přímusu tak, aby právní služby mohli poskytovat všichni právníci, což by sice 

prospělo pojištění právní ochrany, ale advokátům by se to nelíbilo.

Řešení této otázky je pro rozvoj pojištění právní ochrany zásadní. Upřímně, pojišťovny to 

zatím neřeší, protože rozvoj pojištění zdaleka nedosáhl takového objemu, což je do určité 

míry způsobováno i samoregulačními mechanismy pojištění právní ochrany, které „nechce 

provokovat“.

To je samozřejmě postoj, který je pochopitelný, ale máme-li se bavit o jasných pravidlech, 

pak není dopracovaný. Měla by se otevřít otázka advokátního přímusu a jeho 

smysluplnosti, tedy zejména toho, zda regulace v dané oblasti má praktický pozivitní 

dopad na práva osob, které právní služby poptávají, či nikoliv.

Odpověď na takovou otázku by pak mohla jít ruku v ruce i s podrobnější úpravou ZPS

v otázce pojištění právní ochrany. Upřímně, samotná novela, která by ZPS rozšířila do té 

míry, že by bylo povoleno zastupování klientů interními právníky pojišťovny právní 

ochrany, není smysluplná bez otevření otázky advokátního přímusu, protože by 

pravděpodobně jen zkomplikovala a znepřehlednila situaci. Advokáti by k takové nepřímé 

novele zákona o advokacii neměli důvěru a celý komplex vztahů by to nevylepšilo.

Závěrem lze k pojištění právní ochrany uvést, že je to smysluplný a životaschopný pojistný 

produkt, který však nemá ve všech ohledech v právní úpravě dořešený a dopracovaný 

status. Důvodem samozřejmě může být i to, že objemy pojistných kmenů nejsou nic, co by 
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ekonomiku ovlivňovalo, to nicméně neznamená, že by se tento pojistný produkt 

nezasloužil podrobnější a jednoznačnější úpravu společně s tématy popsanými výše.

V důsledku by to mohlo vést k vyššímu komfortu nabízených služeb a tím ke zvýšení 

dostupnosti právní ochrany pro jednotlivce.

6. Summary – review in English

The above-mentioned work comprises of two basic issues that are connected together, 

namely commentary on Insurance Policy Act as general introduction into the field of 

insurance policies and consequent and special issue of legal expenses insurance 

interpretation.

The basic meaning of it was to introduce not only the provisons concerning insurance 

policies, but also to show one of the insurance policies type in details, what could be hardly 

possible or satisfactory without preceding description of the Insurance Policy Act.

Thus, complete summary of this work will be divided into two parts; first would be the part 

concerning Insurance Policy Act and second would be the part concerning legal expenses 

insurance.

6.1.Insurance Policy Act – Summary

The first part of this work concerned, as mentioned above, the Insurance Policy Act, 

whereas my primary aim was to interpret provisions of this act that were worth it and point 

out namely on imperfections of the existing legislature.

It wasn´t and wouldn´t be of any significant value just to copy and paste individual 

provisions of the act, therefore, this work aimed primarily on introduction of new ideas and 

as a basis for that served a confrontation with the actual wording and its interpretation, 

whereas plain consent with what was written or interpreted before would hardly comply 

with requirements on a scientific (professional) work.
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With respect to that, the main goal was not to focus on what is not controversary or not 

subject to disputes, but on issues that are not that clear and promise possible chance of a 

discursus.

For the sake of that, undisputed provisions were mentioned only in standard extent and, to 

the contrary, possibly questionable provisions were given a wider space to be challenged

and discussed.

Disregarding the non-disputed issues that were mentioned in the work for the reason of 

better orientation in the Insurance Policy Act, the following issues were identified as the 

most controversary or worthy to be discussed:

a) inconsistent work with definitions

b) incomplete division of insurance types

ad a)

The first sub-issue was aimed namely on definitions concerning the insurance danger and 

insurance risk, in connection to which was displayed how inconsistently the Insurance 

Policy Act works with division of these two terms and how the practical point of view was 

projected into definitions in the Insurance Policy Act.

It would definitely be meaningful – during process of amending of the Insurance Policy 

Act (IPA) – to fine tune in the whole wording definitions, so that the definitions would be 

unified and used in proper manner.

The first problematic point thus concerns definitions.

ad b)

The second sub-issue that was repeatedly addressed in the part concerning IPA concerned 

inconsistent division between the insurance against loss or damage and amount (benefit) 

insurance. Although the reasons for this mistake in the IPA may be only guessed, this 
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problem probably came out from history of using of some the definitions that was not 

reviewed upon implementation of the IPA.

This example shows certain rigidity in understanding of some of the definitions pursuant to 

IPA and possible loss of contact with the financial markets and rules for language 

interpretation.

From the de lege ferenda point of view it would definitely be worthy to rethink and 

reconstruct these definitions, so that they better complied with requirements of day-to-day 

businnes and so that the law described this businnes rather than created it.

This sub-issue represents a typical example of how this attitude failed or wasn´t duly 

applied, with the consequencies of that described above. On the other hand, this issue is 

rather of academical nature, since in standard insurance terms it doesn´t represent a 

significant problem. However, were we serious to deal with this issue, it should have been 

dealt with and corrected.

In my opinion, this is for wider and deeper discussion of insurance experts in order to 

reach a clear and thorough look into the problem, so that this part of law would get on 

higher level of professionality and consistency.

I have no doubts that the insurance field would invite that; if for no other reasons than at 

least for the daily presence of insurance in almost everybody´s life.

To sum up, codification of the IPA was a positive step removing imperfections of the 

previous and very brief legal regulation concerning insurance policies in the Civil Code.

The new legislation than, were it precised with respect to what was mentioned above, 

would provide a solid legal certainty for all parties of the insurance policies, which would 

definitely make everybody far more comfortable in these legal relations. IPA could then be 

considered as a piece of legislation worthy to be inspiring for preparation of other acts 

from the financial and civil law field.

6.2.Legal Expenses Insurance – Summary
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The second (and special) part of the work was dedicated to legal expenses insurance, 

which is a type of a very specific insurance policy, the biggest speciality of which is its 

nature, whereas it´s not a standard insurance in standard meaning, but a type of access to 

legal help.

The insurance policy is trying to bring legal help to the policyholders and legal lay-men as 

close as possible by providing coverage of legal expenses for wide variety of legal cases 

that the policyholder wants to have solved.

Its nature is, however, ambivalent as a legal service sui generis, since it provides insurance 

and legal support at the same time; on the other hand, the question is, whether it is done in 

compliance with applicable legal regulations or not.

By its nature and „publicity of law“ it opens a Pandora Box full of questions concerning 

provision of legal services and legal representation, not only to its content, but also from 

the formal point of view. It gets (by its development) onto the field of attorneys and 

represents for them competition. Sure, some of the attorneys enjoy benefits from 

cooperation with the legal expenses insurance companies, since they get clients, but after 

certain border standard ways of provision of legal services are broken and an inevitable 

clash is here.

It´s a bit strange and a paradox, since the regulative means could in fact limit this kind of 

insurance. The whole situation looks as follows: The clients consider legal fees as 

expensive or hard to get or they think they don´t need it. Afterwards, they figure out they 

could have a (cheap) policy and the insurance companies start getting their market share. 

These companies try to make profit and cut costs of the policies. Marketing and finance 

start dictating rules and the companies develop. However, at some point the way of 

providing legal services gets to its edge (due to the reasons specified above) and the market 

may contract. This leads either to price increase, so that all cases are dealt with by the 

attorneys or the offer of policies goes down (not to tempt the attorneys to much).

Due to that, the actual situation of the respective legal regulation doesn´t support 

development of these types of policies.
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However, a change that would make it work, would be vast. The rights of the attorneys to 

be only ones to provide legal services would have to be removed, so that all lawyers could 

provide legal services, which would definitely help legal expenses insurance, but the 

attorneys may not like it.

Solution of this issue would be crucial for legal expenses insurance. Frankly, the insurance 

companies don´t care about it at the moment, since the market has not developed that far, 

which is also caused by the attitude of the insurance companies themselves, since they 

have their self-managing measures to avoid that.

This attitude is understandable, but should the legal regulation work and be perfect or at 

least try to be like that, than the present situation is not satisfactory. The issue of the basic 

attorneys´ rights should be opened, discussed and prospectively redefined, namely from the 

perspective, whether it brings more positives or not.

Answer to that question should go hand in hand with detailed amendment of the IPA in 

respect to legal expenses insurance. And moreover, an amendment that would not deal 

with this issue would not work anyway, so these two issues need to opened and solved at 

the same time to work.

To sum up, legal expenses insurance is a good, viable and meaningful insurance policy 

that, however, doesn´t have a perfect legal regulation frame. The reason for that could be 

also the fact that these insurance policies are not that spread, but this should not mean that 

it wouldn´t be worth it.

As a result, better legal regulation could lead to higher comfort of provided services and 

smoother access to legal services and legal help for everybody.
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