
Oponentský posudek  na disertační  práci 

 JUDr. Tomáše Berana   

“ Pojistná smlouva a pojištění právní ochrany    “ 

( práce má 163 stran včetně anglického resumé, připojen je seznam literatury ) 

 

 

     Autor se ve své práci zabývá právně i společensky   závažnou  a aktuální 

tématikou, kterými otázky pojistné smlouvy a pojištění právní ochrany jsou.  

Práce je napsána s velkou praktickou znalostí věcí, je zřejmé, že téma je 

autorovi profesně blízké, proto vhodně propojil legislativní úpravu s jejími 

dopady do právní praxe (z tohoto pohledu srov. druhý odst. na s. 23, kde se 

autor vyjadřuje k postavení osob, které se pojišťují ve vztahu k možné pojistné 

události). Lze považovat pojistnou smlouvu za odvážnou ?.  

Doktorand se správně v úvodu práce zamýšlí nad pojišťovnictvím jako 

celkem, všímá si jeho nezanedbatelných ekonomických souvislostí. Správně 

odlišuje prvek soukromoprávní představovaný především pojistnou smlouvou a 

prvek veřejnoprávní představovaný regulátorem a dohledem nad pojišťovacím 

trhem. S autorem lze souhlasit, že „hlavní místo pojistné smlouvy je 

v občanském právu a že pojistná smlouva z principů občanského práva vyrůstá“ 

(s. 11). Protože práce vychází z dnes již překonaného právního stavu, bylo by 

zajímavé posoudit názor autora, jak hodnotí předchozí zákon o pojistné 

smlouvě, který existoval mimo rámec občanského zákoníku s aktuálně platnou a 

účinnou občanskoprávní úpravou, která problematiku pojištění včetně pojistné 

smlouvy upravuje přímo v občanském zákoníku.  Autor by mohl rozebrat 

v rámci obhajoby práce v čem spatřuje výhody či nevýhody toho kterého 

legislativního řešení.  

Z názvu práce vyplývají dvě hlavní oblasti autorova vědeckého zájmu , a 

to pojistná smlouva a pojištění právní ochrany. Zkoumání jednotlivých aspektů 



právní úpravy se proto důkladně věnuje v dalším textu. Z výkladu této části mě 

zaujal zvláště autorův rozbor pojmu nahodilé skutečnosti (s. 24) a dále pak jeho 

přístup ke škodovému pojištění a obnosovému pojištění, který se prolíná celou 

prací. Zajímavou otázku k diskusi představuje i doba vzniku pojištění, zvláště 

pak ve vztahu k retroaktivitě platnosti smlouvy přípustné podle zákona o 

pojistné smlouvě. Lze uvažovat o takovém výkladu (retroaktivitě) i podle 

účinné právní úpravy ? Zásadě rovného zacházení se autor věnuje na s. 48n,, a 

to s ohledem na přijetí antidiskriminačního zákona č. 198/2009 Sb. Pojem 

obnosového pojištění autor srozumitelně vysvětluje na s. 72 (vzhledem k tomu, 

že tento termín je v předchozím textu již několikráte použit, mohlo toto 

vysvětlení být podáno již dříve). Kvalitní exkurz k rozdílům škodového a 

obnosového pojištění autor čtenáři představuje na s. 81-85., aby shrnul 

nedostatky zákona o pojistné smlouvě spočívající zejména v nedůsledném a 

nekonzistentním používání pojmů pojistné riziko a pojistné nebezpečí, jakož i 

potřebu posílení smluvní volnosti stran. Vyhovuje z tohoto pohledu autorovi 

dnešní právní úprava, která je založena především na autonomii vůle stran ? 

Následně autor přechází k pojištění právní ochrany, kterou označuje za 

typické zajišťovací pojištění proti nákladům právního zastoupení. 

Na tomto místě již lze autorovi vytknout určitou vyjadřovací ledabylost 

neslučitelnou s vědeckým přístupem a vyjadřováním . Autor se dopouští 

některých prohřešků, např. jedna z jeho vět zní : „Nebudu se teď hloubky 

pouštět do rozboru“… Pochybnosti o správnosti jiné věty: …není primárně 

důležité to, co stanoví zákon nebo to, jak si to představoval zákonodárce, že by 

to mělo fungovat, ale to, jak pojištění v praxi funguje“ (s. 90)) jsou více než 

silné. 

Tato část práce je autorem důkladně zpracována bohužel však jen 

převážně popisným způsobem, ač by kvalitě práce prospělo výklad čtenáři blíže 

přiblížit i s využitím znalostí pojišťovací praxe. Přitom některé otázky, které 



autor čtenáři předestírá, jsou mimořádně zajímavé (např. výběr právního 

zástupce pro klienta, pojistné podvody, aj.).    

V závěru práce se autor vrací ke své kritice příslušné právní úpravy a dále 

ji rozvádí. Jeho skromný závěr o nepropracovaném dělení pojištění na škodové 

a obnosové, vyjádřený slovy že ..“je to na hlubší diskusi odborníků na 

pojišťovnictví, aby ….pozvedla tato část práva na vyšší úroveň 

propracovanosti, sofistikovanosti a profesionality“ však vzbuzuje nemalé 

rozpaky, zvláště s přihlédnutím ke skutečnosti, že právě autorova práce mohla 

vnést do některých pojmů jasnost a řád.  

Otázka prolomení advokátního přímusu, o které autor hovoří na s. 158 

nebude zřejmě v právní praxi přijímána jednotně.  

Seznam použité literatury na s. 164 je více než skromný a neobsahuje ani 

žádný cizojazyčný pramen.   

Bude na autorovi, aby v průběhu obhajoby překonal uvedené výhrady 

k oponované práci  a prokázal tak způsobilost k získání titulu PhD. 
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