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Hodnocení formální 
stránky disertační práce: 

Posuzovaná disertační práce obsahuje, vyjma bibliografie, 163 
stránek textu. Svým rozsahem je odpovídající, obsahuje 
předepsaná prohlášení, seznam použité literatury, doplněný 
přehledem zásadních pojmů a závěrečný abstrakt v  anglickém 
jazyce. Z formálního hlediska práce splňuje všechny předepsané 
náležitosti a plně vyhovuje zadání.  

Hodnocení obsahové 
stránky disertační práce: 

Zvolené téma disertační práce je méně frekventované. Lze proto 
ocenit komplexní pojetí posuzované problematiky, a to i 
s ohledem na menší počet informačních zdrojů. Jedná se o 
mezní problematiku.  Přínosným je obecný úvod do 
problematiky zákonné úpravy pojištění, který obsahuje i úvahu 
o smyslu pojišťovnictví a rekapitulaci právní úpravy. Detailní 
vysvětlující úvod je nezbytný k pochopení celé problematiky 
disertační práce. Je sympatické, že se autor nebrání úvahám de 
lege ferenda u pojistného nebezpečí i u pojistného viníka apod. 
K zajímavostem práce patří rozbor retroaktivit platnosti pojistné 
smlouvy, který je uveden na straně 36 a násl. Autor dobře 
analyzuje zaměňování pojmů pojistné nebezpečí a pojistné 
riziko. Ocenit lze také úvahu o náležitém postupu pojistitele a 
pojistníka a upozornění na mezeru v zákoně při úpravě 
výpovědi pojištění. Přínosem práce je také analýza 
nesystematického přístupu zákona o pojistné smlouvě 
k jednotlivým formám rozdělení pojištění mezi obnosové a 
škodové a jejich záměny se spořením.  
Těžiště práce pak spočívá v posouzení právní úpravy pojištění 
právní ochrany, což je téma zajímavé nejen pro advokacii, ale 
také pro právnické osoby, které se zabývají podnikáním v této 
oblasti. Z pohledu advokacie je zajímavá analýza uvedená 
v článku 4.2.2.2. Úhrada nákladů právního zastoupení, která se 
týká možnosti poskytování právních služeb v podobě porad a 
zastupování jinými osobami. I když lze na jedné straně souhlasit 
s tím, že poskytování právního zastoupení interními právníky 
pojišťovny právní ochrany nemusí být nutně postupem, který je 
v rozporu se zákonem, nelze na druhé straně akceptovat závěr 
v tom smyslu, že interní právníci pojišťovny jsou oprávněni nad 
rámec soukromého pojištění vyřizovat komplexně nároky 
vyplývající z pojištění právní ochrany, neboť v tomto případě 



by se dostali do rozporu se zákonem o advokacii. Je pravdou, že 
takové instituce jako pojišťovny právní ochrany a případně 
banky se snaží pronikat na trh poskytování právních služeb, což 
však není vždy žádoucí (viz str. 99 a násl.). 
Relativně samostatnou kapitolou je popis problematiky pojištění 
právní ochrany vlastníka vozidla (str. 112 a násl.) včetně 
nákladů za obhajobu v trestním a správním řízení v souvislosti 
s porušením pravidel silničního provozu a nehodami.  
V rámci kapitoly 4.3. je dále posuzováno pojištění právní 
ochrany řidiče, rodiny, nemovitostí, úrazu, pojištění právní 
ochrany v pracovně-právním vztahu, kombinované produkty a 
pojištění právní ochrany podnikatele. Samostatná kapitola je 
pak věnovaná pojistným podvodům (tedy problematice již 
trestněprávní). 
Nepochybným přínosem disertační práce je zhodnocení zákona 
o pojistné smlouvě (článek 5.1.) a zhodnocení pojištění právní 
ochrany (článek 5.2.). V této souvislosti nezbývá než dodat to, 
že v závěru není při úvaze o prolomení tzv. advokátního 
přímusu řešena odpovědnost, povinnost mlčenlivosti, pojištění 
právníků a další nutné souvislosti, které by při poskytování 
právních služeb všemi právníky bez omezení mohly vzniknout. 
V Evropě jsou známy případy (Polsko) snah o takové 
prolomení, avšak z důvodu ochrany práv klientů byly nakonec 
neúspěšné.  
Z obsahu zdrojů je zřejmé, že autor čerpal především z české 
literatury, pro další rozvoj práce i autora by bylo vhodné se 
poohlédnout i po cizojazyčných zdrojích.  
V každém případě lze práci považovat za zdařilou, a byť 
v pozici oponenta, označuji práci za velmi dobrou a způsobilou 
k obhajobě.   

Závěr: Jako oponent tuto práci plně k obhajobě doporučuji. 
 
 
V Benešově dne 15.10.2013 
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