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Úvod 

Úvodem považuji za vhodné uvést, proč jsem se tuto práci rozhodl napsat. Důvodem 

byla snaha nalézt právní rámec a přispět k řešení situace, ve které pojišťovna hodlá nabízet své 

služby prostřednictvím internetu, ať už sama či prostřednictvím zprostředkovatele. K tomu 

může dojít i bez vztahu k určitému konkrétnímu státu. V právních předpisech, komentářích, 

článcích i jiné literatuře je však obtížné najít uspokojivé řešení. Z důvodu své profesní orientace 

a zájmu o problematiku distribuce finančních služeb na dálku, které se plánuji věnovat i do 

budoucna, jsem se tedy rozhodl napsat tuto práci. Vyřešení nastolených otázek považuji za 

zajímavé a důležité z ohledem na rozvoj společenských vztahů, díky němuž dochází k přenosu 

distribuce pojistných služeb na internet, který nezná hranice států a pobočky v nich umístěné. 

Dle mého názoru však unijní právní úprava na vývoj těchto vztahů nedokázala včas a účinně 

reagovat. Při zpracování tématu vycházím z právního stavu k 15. 4. 2018 a uvádím rovněž 

úvahy de lege ferenda, které mohou posloužit jako výchozí bod pro budoucí zkoumání.  

Ačkoliv je nastolené právní problémy je vždy třeba řešit v kontextu jednotlivých 

právních řádů členských států EU, tyto musejí být vykládány eurokonformně; otázka volby 

práva je pak řešena na bezprostředně závazné úrovni formou nařízení. Proto se tato práce 

zaměřuje na řešení, která poskytuje právo EU. Unijní právní úprava je velice rozsáhlá 

a komplikovaná, přesto je však dle mého názoru nedostatečně sladěná a často i rozporuplná 

a chybí jí vzájemná provázanost, která by kvalitativně odpovídala pojmu právní řád. Dostupná 

literatura, ať již knižní, časopisecká či internetová, která evropské právo vykládá, se většinou 

omezuje na jeho popis nebo vykládá jednotlivé právní předpisy a instituty odděleně. Mám však 

za to, že právní bádání by se mělo intenzivněji zaměřovat na výklad evropských právních 

předpisů systematickým a kritickým způsobem, což v důsledku může přispět ke změně 

metodiky a techniky tvorby právních předpisů za tím účelem, aby evropské právo představovalo 

skutečný systém právních předpisů používajících jednotnou a jednoznačnou terminologii.  

Na vnitrostátní úrovni může výše nastíněný přístup přispět alespoň k tomu, aby bylo 

evropské právo vhodně zakomponováno do právního řádu, což je úkol o poznání jednodušší. 

Nejen transpozice směrnic, které to přímo vyžadují, ale i transkripce nařízení, která je v praxi 

v mnoha státech využívána, totiž vyžaduje pochopení smyslu jednotlivých ustanovení. Pokud 

jde o vztah současné právní úpravy k poskytování pojistných služeb prostřednictvím prodeje na 

dálku, pak tato přináší více otázek než odpovědí. Hlavní motivací ke zpracování této práce 

je přispět k vyrovnání tohoto poměru a nalézt elementární limity právní jistoty, doplněné 

o závěry a argumenty, které budou obhajitelné alespoň s vysokou pravděpodobností.   
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S ohledem na skutečnost, že online prodej pojištění je v současnosti využíván zejména 

v hromadném neživotním pojištění, které ve většině případů není personalizováno pro potřeby 

klienta a není spojeno v podstatě s žádným vyjednáváním, což je jedním z typických znaků 

uzavírání smluv přes internet, ponechávám v této práci stranou životní pojištění, které na svůj 

„internetový boom“ teprve čeká. U životního pojištění se prozatím aplikuje převážně klasický 

způsob uzavírání smluv, a to zejména s ohledem na užší vazbu s domovskou zemí klienta 

a rovněž požadavky týkající se legalizace příjmů z trestné činnosti, které vyžadují identifikaci 

představující v drtivé většině případů stále ještě fyzickou přítomnost dotčené osoby. 

Nastoleným tématem se pak zabývám rovněž se zaměřením na skupinové pojištění, které 

je využíváno nejen v souvislosti s krytím rizik na cestách. Takové pojištění bývá distribuováno 

přeshraničně, avšak často bez vztahu k určitému vnitrostátnímu trhu. Řešení tedy hledám 

v kontextu práva unijního, bez zaměření na národní právní úpravu, neboť všechny členské státy 

musí plnit požadavky stanovené právem EU a vykládat své vnitrostátní právní předpisy 

v souladu s ním. Sekundárně se touto prací prolínají jednotlivé odkazy na právní úpravu 

konkrétních členských států, a to zejména z oblasti střední Evropy, se kterou se setkávám 

v praxi.  

 

Autor hledá východiska zejména v nařízeních č. 593/2008/EU (Řím I.), 

č. 1215/2012/EU (Brusel I. bis) a směrnicích č. 2009/138/ES (Solvency II.), 2016/97/EU 

(IDD), 2000/31/ES (o elektronickém obchodu) a 2002/65/ES (o uvádění finančních služeb pro 

spotřebitele na trh na dálku), tedy právní úpravě příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, práva rozhodného pro smluvní závazkové 

vztahy, výkonu pojišťovací činnosti a přístupu k ní, distribuce pojištění a elektronického 

obchodu se spotřebitelskými finančními službami.  

Cílem této práce je prostřednictvím zodpovězení čtyř základních výzkumných otázek 

usnadnit praktickou orientaci ve stávající právní úpravě aplikovatelné na elektronickou 

distribuci pojištění a na ni navazující kontraktaci, a to výkladem a kritickou analýzou právních 

předpisů, které s touto oblastí přímo či nepřímo souvisejí. 

Zejména s ohledem na cíle a komplexnost práce, která je představuje jakousi mozaiku složenou 

ze zkoumání několika různých, avšak vzájemně provázaných součástí, považuji za nezbytné 

v úvodu vytyčit dílčí hypotézy a z nich vycházející výzkumné otázky. Tuto strukturu jsem 

zvolil z důvodu přehlednosti zpracovaných témat tak, aby práce tvořila logický a systematický 
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celek spolu s částmi úvodními a závěrečnými. V úvodu každé z těchto částí je popsána výchozí 

situace spočívající v teoretickém základu a vytčena hypotéza a výzkumná otázka.  Zjištěné 

závěry a navržená řešení v situaci de lege lata pak slouží i k zamyšlení nad právní úpravou 

de lege ferenda, rozdělené do dílčích celků dle výzkumných otázek. S ohledem na jednotlivé 

komponenty, na nichž práce staví, považuji rozdělení do dílčích, avšak vzájemně propojených 

celků, za nezbytné z důvodu přehlednosti.  

 

V poznámkách pod čarou, ve snaze o vytvoření plného poznámkového aparátu, odkazuji mimo 

literaturu, články a internetové zdroje rovněž vždy na příslušná ustanovení dotčených právních 

předpisů, aby byl zdroj a souvztažnosti jednotlivých ustanovení vždy zřejmé a snadno 

seznatelné. Věřím, že i díky tomu může být tato práce dobrým a praktickým výchozím bodem 

nejen pro můj vlastní budoucí výzkum nastolené problematiky. Posloupnost jednotlivých 

základních částí práce vychází ze souslednosti kroků směřujících k poskytnutí pojištění 

zákazníkovi. 

 

Metodologie je tedy představována kombinací analytického a empirického přístupu, jež jsou 

doplněny o komparativní prvky spočívající ve popisu právních úprav středoevropských zemí, 

s nimiž se autor setkává v praxi a které představují vhodnou ilustraci výkladu unijních právních 

předpisů. Porovnávány jsou rovněž jazykové verze evropských právních předpisů – tedy 

zejména česká a anglická.  

Pokud jde o metody výkladové, autor  nejčastěji využívá porovnání výkladu gramatického, 

s výkladem teleologickým, systematickým a částečně rovněž analogickým. 
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K dosažení vytčených cílů práce jsou tedy stanoveny tyto hypotézy a výzkumné otázky:  

 

a)   Oprávnění k poskytování pojišťovacích služeb  

Hypotéza: Právní úprava svobody usazování a poskytování pojišťovacích služeb představuje 

ucelený rámec výkonu pojišťovací činnosti na společném trhu. 

Výzkumná otázka: Představuje distribuce pojistných služeb prostřednictvím internetu, která 

je dlouhodobě zaměřená na vnitrostátní trh určitého členského státu, výkon svobody 

poskytování služeb, nebo výkon svobody  usazování? 

 

b)  Distribuce pojištění  

Hypotéza: Směrnice IDD představuje jasná a účinná pravidla distribuce pojištění, která vhodně 

doplňují pravidla výkonu pojišťovací činnosti stanovená směrnicí Solvency II.  

Výzkumná otázka: Odpovídá obsah směrnice IDD jejímu účelu a chrání spotřebitele 

efektivním způsobem?  

 

c) Použitelné právo  

Hypotéza: Nařízení Řím I. spolu se směrnicí Solvency II. tvoří jasná pravidla volby práva ve 

vztahu k pojistným smlouvám uzavíraným online. 

Výzkumná otázka: Jsou možnosti a hranice volby práva pro online prodej pojištění jasně 

určeny?  

 

d) Pojistná smlouva  

Hypotéza: Právo EU jednoznačným způsobem vymezuje role a pravidla výkonu činnosti 

jednotlivých subjektů pojistného trhu  

Výzkumná otázka: Za jakých podmínek může být legálně poskytováno skupinové pojištění?  
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1. Historické kořeny, teoretická východiska a perspektivy  

1.1 Vymezení pojišťovnictví a pojistného práva 

Pojišťovnictví lze vymezit jako specifické odvětví ekonomiky, které zabezpečuje 

finanční eliminaci rizik ovlivňujících činnosti lidí.1 Někdy bývá označováno i jako obchod 

s důvěrou, ze strany pojišťovny v pravdivost informací poskytnutých pojistníkem, ze strany 

pojistníka v to, že pojišťovna bude v případě vzniku pojistné události plnit.2 Z materiálního 

hlediska se jedná o výdělečnou činnost založenou na vysoké míře pravděpodobnosti, 

že nenastanou záporné důsledky náhod v podobě určité újmy. Tato pravděpodobnost musí 

výrazně převažovat nad pravděpodobností, že záporné důsledky náhod nastanou. Čím vyšší 

je pravděpodobnost vzniku nahodilé události a hodnota hrozící újmy, tím vyšší pravděpodobně 

bude pojistné. Cílem pojišťovny je inkasovat pojistné a možnost pojistného plnění 

minimalizovat, ovšem pro případ, že nechtěná náhoda nastane a povinnost plnit vznikne, 

je s tím srozuměna; za to jí pojištěný platí pojistné.  

Pojistné právo je podoborem finančního práva, jeho normy však mají nejen 

veřejnoprávní, ale i soukromoprávní povahu a jsou charakteru hmotněprávního i procesně 

právního.3 Na jedné straně se jedná o soubor norem upravujících postavení a činnost subjektů 

pojistného trhu, na straně druhé jsou to normy upravující smluvní vztahy mezi stranami. Obě 

tyto roviny však tvoří jeden funkční celek. V pojišťovacím právu převažují dvě dlouhodobé 

tendence, které představují zátěž pro stranu nabídky a ochranu pro stranu poptávky. První 

představuje regulatorní požadavky na činnost pojišťoven, zajišťoven a zprostředkovatelů 

za účelem zajištění stability trhu vůči krizi. Druhá si klade za cíl vyrovnat postavení stran – 

je orientována na regulaci smluvních vztahů a různými prostředky chrání jejich slabší stranu, 

zejména spotřebitele.4  K těmto dvěma tendencím je však možné přidat i tendenci třetí, která 

jako jediná přináší pozitivní účinky pro všechny strany – a tou je digitalizace, neboli přesun 

pojistných vztahů z prostředí papíru a kanceláře na internet. Čím je však elektronická 

kontraktace jednodušší prakticky, tím komplikovanější právní okolnosti ji provázejí. 

                                                 

1 Bakeš, Karfíková, Kotáb, Marková a kol.: Finanční právo, 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 66. 
2 Karfíková M., Přikryl V. a kol.: Pojišťovací právo. Praha: Leges, 2010, s. 49. 
3 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol.: Pojišťovací právo, 2. vydání: Praha, Leges, 2018, s. 35. 
4 Karfíková a kol.: Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 247. 
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1.2 Historické kořeny 

Prvopočátky pojišťovací činnosti svého druhu nalezneme již ve starověku, první zmínky 

o něm se objevují kolem roku 2500 př. n. l. v Egyptě. Další pak nalezneme v Řecku, Babylónii, 

či Indii.5 Nejstarší typy pojištění se dle dochovaných zmínek vztahovaly zejména na úhradu 

nákladů na pohřby, krytí ztrát vzniklých na cestách, pojištění úvěrů, zmrzačení, finanční 

zajištění vdov a sirotků či bezpečnou přepravu nákladu v lodní dopravě (s tou se prvně 

setkáváme ve starověkém Římě). První pojišťovací organizace měly formu vzájemných  

spolků, ať již v okruhu vojáků, mořeplavců či obchodníků. Postupně se přidávaly další účely, 

a využití pojištění se rozšiřovalo napříč civilizacemi, zejména díky informacím a zkušenostem 

získaným díky obchodním cestám a válečným výpravám. Dále ve středověku se pak objevovalo 

např. vzájemné pojištění řemeslníků v cechu. Kupecké spolky pak dokonce již zajišťovaly první 

formy pojištění právní ochrany. Nejstarší dochovaná pojistná smlouva byla podepsána v Pise 

13. dubna 1379 v Italské Pise a týkala se námořního práva.6 Některé zdroje uvádějí jako datum 

podpisu první pojistné smlouvy již 13. února 1343,  a měla být opět podepsána v Itálii.7 Jejím 

předmětem byla takzvaná námořní půjčka, tedy forma pojištění vázaná na úspěšné doplutí lodi. 

Základní smysl pojištění se tedy nezměnil, pojišťovny byly později během novověku 

institucionalizovány v podstatě do dnešní podoby a po dlouhou dobu byla nosičem práv 

a povinností papírová smlouva. První pojistná smlouva, uzavřená pojišťovnou z jedné země 

v zemi jiné, byla sjednána roku 1786 Londýnskou pojišťovnou Phoenix v Hamburku. Jejím 

předmětem bylo požární pojištění8 a důvodem byla přítomnost pojišťovny ve všech 

významných přístavech, prostřednictvím kterých probíhal mezinárodní obchod s cukrem. Tato 

pojišťovna měla jako první prokazatelně existující síť obchodních zástupců, dnes by se dalo říci 

pojišťovacích zprostředkovatelů. Po nejstarší dodnes existující pojišťovací společnosti The Sun, 

která se zaměřovala na požární pojištění, se zachovaly rovněž tzv. „memorandum books,“ 

jejichž rozsah čítal 200-400 stran a představují záznamy o hlášení pojišťovacích agentů, 

rozsahu pojištění v jednotlivých zemích, pojistných událostech a jejich řešení, vč. statistických 

údajů. Pojišťovna vytvořila i seznam tzv. nebezpečných rizik s ohledem na „hořlavost“ 

pojištěných podniků, jako např. cukrovary, pivovary, výrobny bavlny, papíru či textilu.9 Tyto 

                                                 

5 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol.: Pojišťovací právo, 2. vydání: Praha, Leges, 2018, s. 20. 
6 tamtéž, s. 20. 
7 The Journal of Risk and Insurance, Vol. 39, No. 2 (Jun., 1972), s. 215-220.  
8 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol.: Pojišťovací právo, 2. vydání: Praha, Leges, 2018, s. 21. 
9 Schenk, G. J.  Historical Disaster Experiences, Towards a Comparative and Transcultural History of 

Disasters Across Asia and Europe: Heidelberg, Springer International Publishing AG, 2017, s. 333-337. 
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memorandum books sloužily nejen pro informování vedení společnosti, ale i pro účely 

dohledových kontrol prováděných britským ministerstvem zahraničí, jejichž závěry byly 

v těchto knihách rovněž zohledněny.  

Právní úprava musela vždy v průběhu historie reagovat na vývoj společenských vztahů, 

vždy tedy musela jejich vývoj dohánět, aby jej mohla usměrnit pravidly chování (příkazů, 

zákazů nebo dovolení) za účelem dosažení a udržení všeobecně přijatelného společenského 

konsenzu.  Při tvorbě a změnách právních předpisů bylo vždy nutné reflektovat zvyšující se 

dynamiku a složitost společenských vztahů a zároveň stanovit srozumitelná pravidla, kterými 

se adresáti právních norem dokážou řídit. Toto se ne vždy daří, zejména vlivem globalizace 

a s ní úzce souvisejícím vývojem informační společnosti, resp. informačních a komunikačních 

technologií.  Smlouvu tak již v mnoha případech nepředstavuje papír podepsaný v určitém 

místě k určitému datu, ale více či méně průkazný elektronický záznam projevů vůle. 

1.3 Teoretická východiska a perspektivy 

Obecná pravidla mezinárodního práva soukromého obecně nebrání dohodě stran 

na volbě práva, takže zde zásadní problémy nevznikají. Realita se však střetává s limity 

právních norem zejména v právních vztazích regulovaných, ať již z důvodu jejich předmětu či 

jejich subjektů. Nejčastějším jmenovatelem regulace, tedy omezení smluvní volnosti s ohledem 

na specifické vlastnosti subjektu právního vztahu, je slabší vyjednávací postavení jedné 

ze smluvních stran. Nejčastěji se pak jedná o spotřebitele - tedy fyzickou osobu, člověka, který 

v daném právním vztahu nevystupuje v rámci své profesionální činnosti a poskytnuté smluvní 

plnění sám užívá – jeho závazné projevy vůle jsou pak často ex post zpochybňovány, a proto 

v právních vztazích se spotřebitelem již nelze spoléhat na zásadu pacta sunt servanda. 

Do kontraktačního procesu spotřebitel vstupuje naopak s profesionálem v oboru, stranou 

silnější, jejímž cílem je uskutečnění obchodu, tedy dosažení zisku. Této silnější straně 

je přisuzován předpoklad využití či zneužití situace v její prospěch, a proto je smluvní volnost 

legislativně omezována – a to zejména na úrovni práva EU, které je pak jednotlivými členskými 

státy transponováno či interpretováno rozdílně. Pokud jde o předmět vztahů, nejvíce regulované 

jsou ty, které mají zásadní dopad na chod společnosti či stabilitu jejího hospodářství. Jednou 

z nejvíce regulovaných oblastí jsou tedy vztahy finanční, do kterých spadá i pojišťovnictví, 

na jehož perspektivy se soustředí tato práce, a to se zaměřením na prostředí - médium, 

kde kontraktační proces probíhá, tedy internet, kde je obtížné určit místo vzniku právního 

vztahu. Internetovému prodeji nepochybně patří budoucnost. Asociace britských pojistitelů 
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například v roce 2015 informovala10 o vlivu takzvané digitální revoluce na obchodní model 

pojišťovnictví s tím, že ovlivní veškeré obchody pojišťoven.  

Jsme nepochybně uprostřed digitální revoluce, která bude mít široký dopad na změnu 

všech aspektů fungování pojišťoven, které budou fungovat jinak než v minulosti – bude se to 

týkat cenotvorby, upisování, přístupu ke klientům, vývoje pojistných produktů, marketingu 

i likvidace pojistných událostí.   

Některé z pojišťoven, které trhu v současnosti dominují, již pochopily potřebu 

přizpůsobit se tomuto trendu, některé se tomu stále vyhýbají a vývoji pouze přihlížejí. Avšak 

ty, které spoléhají na své postavení vybudované ještě v před-digitální éře, mají stále menší 

šanci, že doženou náskok, neboť v digitální době je každé opoždění trestáno násobně více, 

než tomu bylo kdy dříve. Pojišťovny musejí dospět ke změně svého obchodního plánu 

a připravit se na zákazníky se zcela jiným přístupem, potřebami a očekáváními.  

Objevily se tedy velké kulturní a technické výzvy, na které tradiční pojišťovny často 

nereagují z důvodu neochoty k selhání a strachu z regulátorů. Na vysoké pravděpodobnosti 

selhání je však vývoj nových technologií a přístupů postaven – je třeba aktivně testovat nové 

nápady, průběžně je vylepšovat a zaměřit se na dlouhodobé cíle spíše než na krátkodobé zisky. 

Toto je samozřejmě jednodušší pro start-upy, které nemají co ztratit a v touze získat tržní podíl 

musejí riskovat. Tradiční pojišťovny spíše spoléhají na zaběhané postupy a obávají se byť jen 

začít s inovativními projekty, které by skutečně sloužily ku prospěchu spotřebitelů. Pojišťovny 

musí být ochotny přijmout rizika prozatím nevyzkoušených nápadů a technologií.  

Největší příležitostí, kterou přináší digitální revoluce, je perspektiva bližšího vztahu 

se zákazníky prostřednictvím prohloubení informačních toků a tím pádem i větší flexibilita. 

Vývoj komunikačních rozhraní mezi pojistiteli, zprostředkovateli a jejich zákazníky bude 

pokračovat s větším zapojením informačních technologií, zejména v podobě smartphonů 

a jiných přenosných zařízení. Toto následně povede k zajištění jednoduššího, uživatelsky 

přátelského vztahu mezi pojistitelem a zákazníkem, který bude stále více fungovat v reálném 

čase.  

Nepochybně rovněž dojde k posunu v nabídce produktů, protože svět přestává 

být založen na vlastnictví zdrojů a začíná být založen na přístupu k nim, a to rovněž za pomoci 

                                                 

10 Association of British Insurers: A brave new world, 2015. In abi.org.uk [online]. 2015 [cit. 2018-04-

10]. Dostupné z: 

https://www.abi.org.uk/globalassets/sitecore/files/documents/publications/public/2015/a-brave-new-

world/a-brave-new-world.pdf. 
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sdílené ekonomiky. Sektor pojišťovnictví se pravděpodobně bude potýkat s udržením 

klasického přístupu založeného na koncepci vlastnictví a lze očekávat nástup sdílené 

ekonomiky i do tohoto odvětví, k čemuž již na vyspělých světových trzích dochází.  

V měnícím se světě se budeme nejspíše častěji setkávat s tzv. multiliniovým pojištěním, 

jehož předmětem nebude pojištění proti jednotlivým rizikům spojeným s používáním auta 

či cestováním, ale s ochranou klienta proti širšímu rozsahu rizik. Je tedy možné, že i životní 

a neživotní pojištění může splynout do jednoho kombinovaného balíčku.  

V budoucnu je velmi pravděpodobné, že klasičtí pojišťovací zprostředkovatelé, kteří 

své služby poskytují v kancelářích, se zejména na trhu spotřebitelského pojištění stanou 

zbytečnými a z trhu vymizí, pakliže se nepřizpůsobí zákazníkům, kteří chtějí „fungovat“ pouze 

prostřednictvím internetu. Profilují se nové formy online finančního poradenství, které mohou  

být založeny i na tzv. botech, tedy automatických poradcích založených na algoritmech 

a efektivních postupech založených na zjištění faktů.  

Začínají se objevovat také nové metody srovnávání a prodeje pojištění, neboť webové 

srovnávače začínají přinášet komplexnější způsoby srovnání než založené pouze na ceně, 

a to rovněž za pomoci uživatelských recenzí, a to i díky propojení se sociálními sítěmi. 

Takový posun samozřejmě přináší otázky přístupu ke starším či méně technicky 

přizpůsobivým klientům, ovšem dá se předpokládat, že jak budou klasické formy distribuce 

mizet, bude přibývat i technických znalostí na straně klientů, kteří tak budou schopni se novým 

trendům přizpůsobit.  

Na trhu se již vyskytují pojišťovny využívající čistě digitální obchodní model. Je zde 

tedy potenciál změnit pojišťovnictví jako oblast finančních služeb, u nichž je tempo 

implementace inovací vnímáno jako jedno z nejpomalejších.11  Elektronický obchodní model 

nerespektující hranice států dává pojistnému trhu nové přívlastky, jako například 

„dematerializovaný12“ či „delokalizovaný.13“ Je tedy mnohem obtížnější určit relevantní trh pro 

účely volby práva než v případě obchodů na „skutečných trzích.“ Přístup účastníků trhu 

k tomuto vývoji bude nepochybně stále více spět k tomu, že v případě, že se aplikovatelné právo 

některé země ukáže být nevýhodným pro jejich zájmy, přesunou své transakce či aktivity jinam.    

                                                 

11 World Economic Forum: The Future of Financial Services: How disruptive innovations are reshaping 

the way financial services are structured, provisioned and consumed. In http://www3.weforum.org 

[online]. 2015 [cit. 2018-04-10]. Dostupné z: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future__of_financial_services.pdf. 
12 Marano P., Rokas I., Kochenburger P. The Dematerialized Insurance. Springer, 2016, str. 5. 
13 Seatzu. F., Insurance in Private International Law: An European Perspective. Hart Publishing, 2003,   

s. 43. 
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Ačkoliv vývoj právní regulace, z logiky věci,  vždy sekundoval změnám společenských 

vztahů, na které reagoval, v posledních letech se dynamika vývoje zrychluje a lze konstatovat, 

že zejména v závislosti na rozvoji informačních technologií, ale i kvůli stoupající složitosti 

společenských vztahů, se nůžky mezi odpovídající kvalitou právní úpravy a měnící se realitou 

stále více rozevírají. Veškeré změny se tak nedaří včas podchytit. Zvláště na mezinárodní 

úrovni musí být normotvůrce velice obezřetný, aby dokázal sladit právní řády a zájmy všech 

adresátů.  Mezinárodní smlouvy mohou stanovit pouze základní principy, které by měla každá 

smluvní strana dodržovat, což nemusí být tak obtížné. Ovšem právo Evropské unie, které je sice 

mezinárodními smlouvami založeno, již vytváří jedinečný a svébytný právní systém. Jeho 

vznikem došlo k prolomení tradiční bipartice práva vnitrostátního a mezinárodního a vytvoření 

tripartice těchto systémů14 – právo EU zaujalo svoji pozici mezi právem vnitrostátním 

a mezinárodním. Normotvůrci práva EU by tedy měli být ve své práci obzvláště citliví 

a vnímaví, neboť již nestanovují pouze mezinárodní principy a závazky, ale přímo vynutitelné 

právní povinnosti, ať již ve vztahu k podřízeným právním řádům členských států (zejm. formou 

směrnic), nebo jejich občanům samotným (zejm. formou nařízení). Zvláště u přímo 

aplikovatelných nařízení se občané již nemohou spoléhat, že jim je jejich stát patřičně vysvětlí 

zákonem, který je provede – ačkoliv k tomu v praxi často dochází. Normy evropského práva 

jsou často nesrozumitelné samotným zákonodárcům v jednotlivých státech, a proto 

se implementace ze strachu před nesprávným provedením ubírá cestou pouhého opisování, 

zatímco snaha o přiblížení textu občanům či jeho zpřesnění se někdy mine účinkem 

a implementace evropských právních předpisů selže.  

Jak dle mého názoru správně uvádí Whelanová, „největší problém působí případy, 

kdy předpis EU obsahuje nejasné termíny či obecněji – pokud jsou ustanovení předpisu vágní. 

To se bohužel stává; během vyjednávání o návrhu předpisu Evropské unie je totiž nutno dojít 

ke kompromisu, který bude přijatelný pro všechny členské státy EU, resp. který alespoň většině 

nebude vadit. Pak dochází k tomu, že jasná právní vyjádření jsou nahrazována poněkud méně 

„dráždivými“ formulacemi ovlivněnými politickým kompromisem, což však ve svém důsledku 

akorát způsobí to, že se daný problém přenese na vnitrostátní rovinu, kdy o výkladu daného 

sporného ustanovení předpisu EU musí rozhodnout nejprve legislativec při tvorbě 

vnitrostátního implementačního předpisu. Teprve poté, v závislosti na tom, nakolik se dané 

sporné ustanovení předpisu EU, případně promítnuté do vnitrostátního právního řádu, 

                                                 

14 Šišková N., Stehlík V. Evropské právo 1: Ústavní základy Evropské unie. Praha: Linde, 2007, s. 75. 
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negativně odrazí v aplikační praxi, může být věc opět přenesena na unijní úroveň, 

např. prostřednictvím předběžné otázky vnitrostátního soudu podané Soudnímu dvoru o výklad 

daného ustanovení. Velmi často jsou vágní formulace spojeny s formulacemi proklamativního 

charakteru, kdy není jasně daná povinnost odpovědného subjektu.15“ 

V oblasti ochrany spotřebitele pak posiluje trend spočívající v tom, že není-li nějaké 

pravidlo známo či uzákoněno, popřípadě judikováno v rozhodné době, bývá po jeho konstituci 

vykládáno retroaktivně s odůvodněním, že si jej dotčený subjekt měl v podstatě sám dovodit.   

Nabídka pojistných produktů a související distribuční metody tedy rychle mění formu, 

která charakterizovala tradiční podnikání v oblasti pojišťovnictví.  Právní úprava se ještě plně 

neadaptovala na posun k online prodejům pojištění – a to v celosvětovém měřítku – avšak 

právní řády jednotlivých států obvykle nezamezují tomu, aby si jejich občan koupil pojistný 

produkt u zahraničního poskytovatele a v souladu s jeho domácím právním řádem – s takovým 

prvkem přišla až Evropská unie.  

Jsou zde tři modely směřující ke témuž cíli, jímž je pojištění koncového klienta – 

smlouva uzavřená tímto klientem jako pojistníkem, smlouva uzavřená partnerem poskytujícím 

klientovi pojištění zdarma a případ, kdy partner jako pojistník nabízí klientovi stát 

se pojištěným za úplatu – v obou posledně jmenovaných případech se jedná o vedlejší službu 

poskytovanou ke zboží či službám takového partnera, který se však zvláště ve formě úplatné 

může dostat do režimu pojišťovacího zprostředkovatele.  V dnešní době je nejpopulárnější  

formou prodeje internet – tj. uzavření smlouvy elektronickou cestou. Avšak právní regulace EU 

určující místo kde je smlouva uzavřena a kde je umístěno riziko se stále drží konceptu, který 

byl vytvořen na poměry papírových smluv. Volba práva je stále založena na místu, kde byla 

smlouva uzavřena, přestože není prokazatelné, kde se klient vyskytoval v okamžiku kliknutí 

na tlačítko představující uzavření smlouvy. Nadto zde není striktní pravidlo či výčet jednání, 

jejichž učinění osobou nabízející pojistný produkt představuje „zaměření služeb“ směrem 

k určitému národnímu trhu, a tedy „pád“ do národního práva takové země zejména v případech, 

kdy je klientem spotřebitel. Tato práce se zaměřuje na nalezení praktického východiska 

v současnosti a možnými cestami, jak tyto právní vztahy upravit do budoucna tak, aby bylo 

možné bezpečně uzavřít pojistnou smlouvu s nepochybným určením režimu práva v kontextu 

práva Evropské unie. Právní řády jednotlivých členských států jsou stále více harmonizovány, 

                                                 

15 Whelanová M. Vybrané problémy spojené s implementací práva Evropské unie, časopis Správní právo 

č. 5-6/2012, Legislativní příloha III/2012. In www.mvcr.cz [online]. 2012 [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/vybrane-problemy-spojene-s-implementaci-prava-evropske-unie.aspx. 
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což je žádoucí zejména v  obchodních vztazích uskutečňovaných v prostředí internetu. Tyto 

národní právní řády by tedy měly stále více ustupovat do pozadí, a to v přímé úměře k rozvoji 

internetového obchodování, kterému by neměly stát v cestě. Harmonizace právních řádů tedy 

nepochybně představuje správný kurz,  avšak cesta samotná je složitá díky přílišné 

komplikovanosti evropského práva a jeho metod.   

Neživotní pojištění se dělí do několika odvětví16 a patří do něj úrazové pojištění, 

pojištění nemoci, pojištění ztráty nebo zničení pozemních a železničních vozidel, leteckých 

dopravních prostředků a plavidel, dopravovaného zboží včetně zavazadel, pojištění proti 

požáru, přírodním živlům a jiným škodám na majetku, odpovědnosti za škodu z provozu 

motorových vozidel, leteckých dopravních prostředků a plavidel, pojištění úvěrů, záruk 

a finančních ztrát, pojištění právní ochrany a asistenčních služeb. Toto pojištění je často 

nabízeno v kombinacích prostřednictvím buď předem stanovených, nebo volitelně 

kombinovatelných balíčků. Některé druhy neživotního pojištění jsou z logiky svojí podstaty 

zaměřeny na specifický národní trh. Ačkoliv například nic nebrání tomu, aby pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla, jež musí krýt škody po celém území EU,17 bylo určitým 

pojistitelem nabízeno pro celý unijní trh, není toto v praxi využíváno, ačkoliv je možné, 

aby bylo vozidlo registrované v jednom členském státě pojištěno v jiném.18 Tuto variantu jsem 

konzultoval s ČKP19 s tím výsledkem, že vozidlo musí být pojištěno dle zákona č. 168/1999 

Sb. a pojistitel musí být členem kanceláře, z čehož ČKP vyvozuje, že se musí jednat 

o pojišťovnu působící na českém trhu, ovšem bez bližší opory v právních předpisech; podle 

českého zákona může pojištění poskytnout i zahraniční pojišťovna. Posun k takovému 

směřování trhu lze možná v budoucnu očekávat, avšak u pojištění automobilů či nemovitostí 

bude volba práva jednodušší záležitostí, neboť formálně definované umístění rizika20 odpovídá 

jeho umístění skutečnému – u nemovitostí tam kde se nacházejí, u automobilů tam kde jsou 

registrovány.  

Pokud však jde o pojištění kryjící rizika na cestách v trvání do 4 měsíců, je riziko 

formálně umístěno tam, kde ve skutečnosti není – tedy do země, kde pojistník uzavřel smlouvu. 

Touto zemí sice bude s velkou pravděpodobností jeho domovská země, pro níž si cestovní 

                                                 

16 Směrnice Solvency II., příloha č. 1.  
17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní 

odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové 

odpovědnosti pojištění, článek 14. 
18 Platnost pojištění vozidla v EU. In europa.eu [online]. 2018 [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: 

https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/insurance/validity/index_cs.htm. 

19 Osobní e-mailová komunikace s ČKP. 

20 Směrnice Solvency II., čl. 13 odst. 13. 
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pojištění většinou sjednávat nepotřebuje. Ovšem zavedení této varianty nejspíše vychází 

z předpokladu, že takový klient se může zdržovat v zemi od svého obvyklého pobytu odlišné, 

z níž hodlá vycestovat do země další. Ovšem existuje z pohledu pojistníka rozumný důvod 

na tom, aby bylo riziko umístěno v zemi, kde uzavřel pojistnou smlouvu? Například pokud 

občan ČR sjednává cestovní pojištění na letišti v Německu pro cestu do Španělska? Troufám 

si tvrdit, že nikoliv.  Problematickým se nepochybně může jevit omezení na dobu 4 měsíců, 

neboť až po překročení této doby je riziko umístěno v domovské zemi pojistníka. Pro 

pojišťovny je toto časové omezení nepochybně nevhodné, neboť připravovat podmínky 

pojistného produktu s tím, že volbu práva může ovlivnit délka pojištění, bude představovat 

zásadní problém, neboť z praktického hlediska je vhodné, aby byly podmínky produktu 

jednotné bez ohledu na délku pojištění navíc s přihlédnutím k tomu, že pojištění může být 

z původně sjednané kratší délky prodlouženo, pokud klient bude chtít zůstat na cestách déle. 

K čemu takto definované umístění rizika, definované směrnicí Solvency II. slouží? 

Je v podstatě jedinou variantou volby práva,21 odlišné od práva místa obvyklého bydliště 

pojistníka. Podíváme-li se však na nabídku pojištění na internetu, zejména pojištění kryjícího 

rizika na cestách, pak zjistíme, že místem obvyklého bydliště pojistníka se často neřídí. Má-li 

být volba práva jiného právně ospravedlnitelná, je třeba vycházet z možností, které skýtá právě 

umístění rizika v době uzavření pojištění, neboť volba práva státu, na jehož území  je výlučně 

omezeno pojistné krytí, by připadala v úvahu jen pro pojistnou smlouvu vztaženou právě 

na tento jediný stát.22 U spotřebitele v postavení pojistníka pak z logiky věci nelze aplikovat 

variantu, kdy se právo řídí místem výkonu podnikatelské, či jiné profesionální činnosti.23 

Taková smlouva navíc musí pokrývat alespoň dvě rozdílná rizika. 

Z právního hlediska nejsložitější situaci tedy představuje pojištění, které je určeno pro 

všechny zájemce, kteří si jej mohou pořídit, ať se na internet připojují odkudkoliv. Tato situace 

je nejčastěji představována pojištěním kryjícím rizika na cestách – to se může skládat z pojištění 

za odpovědnost za škodu, úrazového pojištění, pojištění léčebných výloh, pojištění asistenčních 

služeb atd. Častým fenoménem tohoto typu pojistných služeb je také skupinové pojištění, 

kterému je věnována speciální kapitola v rámci výkladu o pojistné smlouvě.  V optice směrnice 

IDD lze na skupinové pojištění nahlížet jako na jednu z podkategorií tzv. pojištění 

doplňkového, které „stínuje“ určitý hlavní produkt či aktivitu jeho distributora. Je legislativně 

                                                 

21 Nařízení Řím I., čl. 7 odst. 3. 
22 Nařízení Řím I., čl. 7 odst. 3 písm. d). 
23 Nařízení Řím I., čl. 7 odst. 3 písm. e). 
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omezeno jen na určité druhy pojistných rizik. Jedná se o kategorii do značné míry právně 

nepodchycenou, ke které každý stát přistupuje rozdílně a to v prostředí složitosti a nejasnosti 

právní úpravy a chybějící judikatury. Nalezení praktického řešení se v praxi značné části 

pojišťoven nedaří, neboť marně hledají odpovědi ve snaze respektovat povinnosti dané 

právními předpisy. I odborníci selhávají ve výkladu příliš složitých právních norem, které 

na sebe navzájem neodkazují a místo aby tvořily provázaný sytém, fungují vedle sebe jako 

oddělené kategorie.  

Jedním z těžišť této práce je rovněž výklad vybraných ustanovení nové úpravy 

distribuce pojištění, tedy směrnice IDD, která se vztahuje nejen na zprostředkovatele pojištění, 

ale i na pojišťovny samotné – tedy v podstatě na každého, kdo pojištění prodává. Přestože tato 

směrnice činí zprostředkovatele pojištění spoluzodpovědnými za výsledný produkt a určuje 

pravidla samotné tvorby pojistných produktů, což jí dle mého názoru příslušet nemá,  explicitně 

nestanoví, zda lze v jejím světle považovat pojistníka, který může být označen jako primární 

strana pojistné smlouvy,24 za distributora pojištění. IDD řeší skupinové pojištění pouze 

okrajově, prostřednictvím zmínky v preambuli.25 Z evropských zemí zaujalo jasný postoj 

ke skupinovému pojištění pouze Polsko, o čemž bude rovněž samostatně pojednáno. Česká 

republika v návrhu zákona o distribuci pojištění takového skupinového pojistníka 

za distributora označuje explicitně. 

V této práci se nesnažím jít obvyklou „vertikálně-historickou“ cestou spočívající 

v zaměření na právní úpravu jednotlivé oblasti a její porovnání s jejími historickými 

předchůdkyněmi a následnou implementací do národního práva. Proto výklad o historii končí 

úvodem práce a odkazy na předchozí právní předpisy jsou použity jen pro dokreslení a lepší 

pochopení aktuálně řešených situací. Naopak jsem se rozhodl jít cestou „horizontálně-

praktickou“ a nalézt řešení situace, která je upravena mnoha právními předpisy, které na sebe 

vzájemně příliš nenavazují. Zvláštní část je věnována i právním řádům mimo EU, kdy každý 

z nich má svůj specifický postoj, ovšem žádný z nich nedošel k tak propracovanému 

a svazujícímu systému regulace, jako právo evropské, které navenek deklaruje svobodu 

a volnost, ale ve skutečnosti se vydává cestou prohlubujícího se dohledu, kontroly 

a administrativních zesložitění.  Starší právní úprava a český právní řád tedy ustupují do pozadí 

a naopak do popředí vystupuje výklad aktuálních evropských předpisů a zaměření na možnosti 

                                                 

24 Tichý, M.. Ovládání rizika: Analýza a management. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 309. 
25 Směrnice IDD, preambule, čl. 49. 
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jejich praktické aplikace. Zaměřuji se na nejsložitější možnou situaci a kombinaci prvků, tedy 

prodej neživotního pojištění spotřebitelům, zejména kryjícího rizika na cestách.  

Právě pojistné vztahy se spotřebiteli vzniklé v internetovém prostředí kombinují značné 

množství problematických aspektů zpochybňujících právní jistotu, přičemž dopady do osobní 

sféry pojištěných i pojišťoven mohou být zásadní. V některých případech může počet právních 

řádů, které se pojistných vztahů dotknou, dokonce odpovídat počtu států světa. I výklad 

pojistných podmínek, běžné součásti pojistných smluv, pak může být v každé zemi jiný. Nelze 

vyloučit, že i ochrana spotřebitele omezující volbu práva může v důsledku působit v neprospěch 

takto chráněné osoby, neboť platnost volby práva nemusí být jasná. Právní jistota je díky tomu 

zpochybněna, vztahy se komplikují a řešení může být často nejasné a díky tomu pomalé 

a neschůdné. Na straně pojištěného jde často i o život, a proto potřebuje vědět, jaká jsou jeho 

práva a povinnosti. Např. u služeb bankovních si klient v drtivé většině případů sjednává určitou 

službu v určité zemi, nejčastěji své domovské, a to dle lokálních podmínek. Zejména z důvodů 

ověřování identity, které u bankovních služeb probíhá v první řadě s ohledem na problematiku 

předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti, je také většinou nezbytná značná součinnost 

klienta, často spočívající v jeho fyzické účasti na pobočce banky. Díky tomu je klient vždy lépe 

informovaný o tom, s kým vlastně smlouvu uzavírá a za jakých podmínek. Obdobně 

problematickou je i oblast online obchodování na kapitálových trzích, což však není činnost 

natolik masová a spotřebitel zde často bývá osobou lépe informovanou o fungování dané 

problematiky. Naproti tomu pojištění využívá téměř každý spotřebitel. Čím jednodušší 

je sjednání pojistky, tím menší je informovanost klienta, který se často neseznámí s pojistnými 

podmínkami, tedy např. se svými povinnostmi, výlukami z pojištění atd. Někdy dokonce 

nerozumí jazyku, ve kterém pojistné podmínky dostává – ovšem právě v online prostředí nelze 

toto dle mého názoru klást za vinu pojistiteli, který nemůže disponovat jazykovými verzemi 

pro všechny kouty světa a zároveň nemůže zabránit klientovi ze země, na jejíž existenci možná 

ani nepomyslel, aby s ním uzavřel pojistnou smlouvu online. Zejména u cestovního pojištění je 

obvyklé, že je uzavíráno spolu s koupí zájezdu či letenky, a to pouze vyplněním osobních údajů, 

kliknutím na políčko pro uzavření a provedením online platby. Evropští normotvůrci došli 

k logickému závěru, že spotřebitele je třeba více chránit a podnikatele více omezovat. 

Používané metody ovšem nebývají příliš šťastné, což se odráží v praktických situacích, 

do kterých normotvůrci nevidí.  

Ačkoliv i právo EU je mezinárodním právem svého druhu, obsahuje pro pojednávanou 

oblast právní základ společný všem členským státům. V případě klientů ze zemí mimo EU 
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neexistuje žádná zastřešující právní norma jako v evropském právu a distributor se tak vydává 

do vod mezinárodního práva a světa kolizních norem. S ohledem na skutečnost, že právo EU 

je nejrozvinutějším a průkopnickým právním řádem v oblasti ochrany spotřebitele, nemá 

dle mě dostupných informací nemá zatím nikde ve světě obdobu.  

Umělá konstrukce použitá v Solvency II., která “umísťuje” riziko tam, kde se 

ve skutečnosti nevyskytuje, tedy do země pobytu pojistníka nebo tam, kde byla pojistka 

sjednána, ačkoliv pojistné krytí nastává právě po opuštění takového místa, není pochopitelně 

v jiných právních řádech aplikována.  
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2. Oprávnění k poskytování pojišťovacích služeb  

2.1 Výchozí situace 

Podmínkou k nabízení pojistných služeb je patřičné oprávnění. I distribuce pojištění 

je integrální součástí pojišťovací činnosti a právní úprava směrnice IDD navazuje na právní 

úpravu směrnice Solvency II.26 Pojišťovna, která získala oprávnění k pojišťovací činnosti 

vymezené v současnosti v čl. 14, 15 a 18 směrnice Solvency II. (resp. jej získala dle předchozí 

právní úpravy), tedy již nemusí provádět registraci dle směrnice IDD. Zprostředkovatelé jsou 

pak povinni se v souladu s čl. 3 směrnice IDD registrovat v domovském státě podle svého 

zapsaného či skutečného sídla.27 K výkonu zprostředkovatelské činnosti tak není třeba žádat 

o vydání povolení, ovšem je třeba doložit splnění požadavků, jež jsou podmínkou registrace. 

Na základě jednotného evropského pasu je pak možno provozovat činnost pojišťovny, 

resp. zprostředkovatele pojištění, na celém území EU, a to buď prostřednictvím svobody 

poskytování služeb z jedné země do zemí dalších, nebo výkonem svobody usazování formou 

fyzické přítomnosti, případně jinou formou trvalé přítomnosti v hostitelském státě. Svoboda 

poskytování služeb má mít dočasný charakter, nezaměřený na určitý konkrétní stát, zatímco 

usazení má charakter trvalý.  

S ohledem na skutečnost, že tato část práce se zabývá zejména regulatorní stránkou věci, 

je další pojednání zaměřeno jednak na ustanovení směrnice IDD uvedená v Kapitole I., 

Požadavky týkající se registrace a v  Kapitole III., Volný pohyb služeb a svoboda usazování, a 

dále na ustanovení směrnice Solvency II. uvedená v kapitole II., Přístup k činnosti, a v Kapitole 

VIII., Právo usazování a volný pohyb služeb.  Pojmy svoboda usazování a volný pohyb služeb 

je vykládána v souladu se SFEU. Systematika této části tedy vychází z postupného výkladu a 

srovnávání příslušných částí obou směrnic navzájem.  

 

Hypotéza: Právní úprava svobody usazování a poskytování pojišťovacích služeb představuje 

ucelený rámec výkonu pojišťovací činnosti na společném trhu. 

                                                 

26 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol. Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 

2018, s. 232. 
27 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol. Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání. Praha, Leges, 

2018, s. 234. 
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Výzkumná otázka: Představuje distribuce pojistných služeb prostřednictvím internetu, která je 

dlouhodobě zaměřená na vnitrostátní trh určitého členského státu, výkon svobody poskytování 

služeb, nebo výkon svobody  usazování? 

 

2.2 Podmínky výkonu činnosti 

Princip jednotného evropského pasu představuje odstranění překážek výkonu činnosti v EU 

a EHP, kdy je na základě licence udělené v jednom členském státě umožněno působení ve všech 

dalších státech, a to na základě oznámení dohledovému orgánu své domovské země. Jedná se 

o takzvanou notifikační povinnost. Činnost v rámci jednotného trhu je možné provozovat buď 

prostřednictvím založení pobočky, tj. využít práva usazení, nebo s využitím svobody volného 

pohybu služeb.28 Pro poskytování služeb online je relevantní spíše druhá zmíněná varianta. 

Tento volný pohyb podle čl. 56 Smlouvy o EU má však mít s ohledem a násl. čl. 57 SFEU 

pouze dočasný charakter. Usazení má mít naopak charakter trvalý, i v případě krátkodobé 

povahy.  

Svoboda poskytování služeb ve vztahu k pojišťovnictví je právem k poskytování 

pojišťovacích a zajišťovacích služeb na přeshraniční bázi v Evropském hospodářském prostoru 

(EHP). Pojišťovny a zajišťovny, které byly založeny a byla jim udělena licence v některé 

ze zemí EHP, mohou vykonávat činnost i v ostatních zemích EHP. Tento režim byl zaveden již 

směrnicí č. 92/49/EEC. Podléhají tak dohledu regulátora své domovské země, bez nutnosti 

autorizace ve státě hostitelském.  Dohoda o EHP, která vstoupila v účinnost 1. ledna 1994, dává 

tuto možnost subjektům ze států EU, a dále tří ze čtyř států Evropského sdružení volného 

obchodu (ESVO) - Island, Lichtenštejnsko a Norsko, které dohromady tvoří jednotný trh, 

nazývaný „Vnitřní trh“. Je třeba zdůraznit, že Švýcarsko, další člen ESVO, není členem EHP. 

Dohoda o EHP činí právní předpisy EU, včetně svobody poskytování služeb, závazné 

pro všechny státy EHP. Právní předpisy EU relevantní pro EHP jsou průběžně integrovány 

do Dohody o EHP. Na EHP se tedy vztahují stejná pravidla jako na EU - svoboda pohybu zboží, 

kapitálu, služeb a osob. 

                                                 

28 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol. Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 

2018, s. 66-67. 
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 Svoboda usazování představuje založení právnické osoby nebo její pobočky v jiném 

členském  státě za účelem poskytování služeb na jeho trhu, naproti tomu samotné poskytování 

pojištění v jiném členském státě je známo jako volnost pohybu služeb. 

K poskytování služeb v jiné zemi EHP musí pojistitel splňovat tyto podmínky:  mít 

oprávnění k poskytování pojišťovacích služeb odpovídající třídy ve svém domovském státě, 

oznámit orgánu dohledu svého domovského státu svůj záměr poskytovat pojišťovací služby 

v jiném členské státu na základě svobody usazování a svobody poskytování služeb a následně  

dodržovat podmínky za kterých musí být činnost vykonávána z důvodu obecného zájmu 

v hostitelské zemi. Tento obecný zájem je spatřován zejména v ochraně spotřebitele.29  

Pokud jde o poskytování pojišťovacích služeb v celosvětovém měřítku, tj. i mimo EU 

či EHP, neexistuje zde pochopitelně žádná všeobjímající regulace a bude tedy třeba vycházet 

z kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Ovšem právě v on-line prostředí bude 

otázka správné volby a  aplikace kolizních norem složitá a řešení nejisté.   

Pojišťovny, dle Solvency II,30 žádají svůj domovský stát o vydání povolení k činnosti, 

které je platné pro celý jednotný trh. Toto povolení umožňuje provozování činnosti vč. výkonu 

práva usazování a volného pohyb služeb. Pakliže o licenci žádá pojišťovna, která je dceřiným 

podnikem či osobou jinak ovládanou podnikem, který je registrován v rámci EU (či EHP), 

registrující orgán si vyžádá stanovisko domovského dohledového orgánu tohoto registrovaného 

podniku, a to i s ohledem na řídící osoby a strukturu akcionářů.  

Zprostředkovatelé pojištění, zajištění a doplňkového pojištění, dle IDD,31 se registrují 

u příslušného orgánu ve svém domovském členském státě. Avšak proto, že IDD představuje 

minimální harmonizaci, mohou se požadavky jednotlivých států různit. Povinnost registrovat 

zprostředkovatele může být členskými státy přenesena i na pojišťovnu, pro kterou pracují.32 

Pokud distribuci provádějí pojišťovny samy, činí tak na základě licence pojišťovací 

a neregistrují se podle úpravy IDD. 

Pro zpracování této práce je relevantní zejména volný pohyb služeb, které mohou být 

poskytovány právě prostřednictvím internetu, nikoliv klasické usazování formou zřizování 

poboček. Právo, podle kterého byla licence poskytnuta, dle stávající právní úpravy vůbec 

                                                 

29 International Underwriting Association. Freedom of Services and General Liability Insurance: An 

Introductory Guide and Practical Underwriting, Claims and Compliance Considerations. In iua.co.uk 

[online]. 2016 [cit. 2018-04-10]. Dostupné z: 

https://www.iua.co.uk/IUA_Member/Document_Library/Circulars_2016/Freedom_of_Services_and_G

eneral_Liability_Insurance.aspx. 
30 Solvency II. článek 14 a 15. 
31 Směrnice IDD, článek 3 odst. 1. 
32 Směrnice IDD, preambule, článek 17.  
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neovlivňuje právní režim pojistné smlouvy, protože rozhodující je zejména místo obvyklého 

pobytu pojistníka, příp. místo, kde byla pojistka uzavřena, a tím může být právě i pobočka. 

O tom bude pojednáno níže.  

2.3 Volný pohyb služeb a usazování 

Distribuce pojištění prostřednictvím internetu probíhá prostřednictvím volného pohybu služeb, 

který je ovšem charakterizován dočasností či nepravidelností,33 neboť svoboda usazování je 

vnímána pouze v podobě fyzické.34 Ačkoliv sám termín „svoboda poskytování služeb“ 

naznačuje, že je možné vykonávat činnost ve všech členských státech, jedná se o svobodu 

kontrolovanou a podmíněnou oznamovací povinností.35 Trvalou přítomností je buď pobočka 

nebo fyzicky fungující kancelář, a to jak vlastní, tak vedená personálem podniku nebo osobou, 

která je sice nezávislá, avšak má trvalé povolení jednat za podnik.36 Pokud bude určitý subjekt 

pojistného trhu nabízet své služby trvale a pravidelně se zaměřením na určitý členský stát, 

je v tom dle mého názoru možno spatřovat prvky trvalé přítomnosti; z unijního práva však nelze 

takový závěr dovodit.  Jak směrnice Solvency II., tak směrnice IDD37 s naprostou jistotou 

stanoví pouze detailní požadavky spojené se založením pobočky či jinou (fyzickou) trvalou 

přítomností na území hostitelského státu. Definice toho, co je trvalou přítomností, je tedy 

ponechána čistě na SFEU, žádná bližší pravidla pro specifické účely poskytování pojistných 

služeb nejsou zavedena.    

Podle směrnice ECD má být místo usazení poskytovatele určeno podle místa účinného výkonu 

hospodářské činnosti prostřednictvím stálé provozovny po neurčitou dobu a nikoliv podle 

místa, kde se nachází technické zařízení, jehož prostřednictvím společnost provozuje 

internetové stránky či kde jsou internetové stránky přístupné. V případech, kdy má poskytovatel 

několik míst usazení, je důležité určit, z kterého místa usazení je daná služba poskytována. 

V případech, kdy je obtížné určit z několika míst usazení místo, ze kterého je daná služba 

poskytována, je místem usazení místo, kde má poskytovatel pro danou službu středisko 

činností.38 Naproti tomu ČNB uvedla, že pojišťovna nemusí na území ČR zřizovat pobočku, 

aby zde mohla poskytovat služby avšak fakt, že své služby nabízí opakovaně a trvale, nemůže 

                                                 

33 SFEU, článek 57. 
34 SFEU, článek 49. 
35 Směrnice Solvency 2, článek 147 – 148. 
36 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol. Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 

2018, s. 67. 
37 Směrnice IDD, čl. 6, směrnice Solvency II., čl. 145. 
38 Směrnice ECD, preambule, čl. 19. 
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implikovat formu usazení.39 Co se však konkrétně elektronického prodeje týče, i ČNB ve svém 

stanovisku zmiňuje „užití elektronických přístrojů“ a jejich „dlouhodobé umístění 

v hostitelském členském státě.“  

ČNB například uvádí, že kromě  typických  případů  usazení ve formě pobočky jako organizační 

složky finanční instituce může jít o usazení i v případech, kdy je v České republice dlouhodobě 

umístěno elektronické zařízení s určitými vlastnostmi nebo zde působí síť závislých obchodních 

zástupců. Aby mohlo umístění onoho přístroje představovat usazení, musí obecně splňovat 

vymezení tohoto pojmu dle judikatury Soudního dvora EU, tedy musí být v hostitelském 

členském státě dlouhodobě umístěn, umožňovat opakované poskytnutí služby více příjemcům 

finanční služby a zahrnovat prvek rozhodování o poskytnutí služby – tedy zejména o uzavření 

smlouvy mezi finanční institucí a příjemcem služby. Pokud tyto znaky nebudou naplněny, 

má jít zpravidla o pouhý volný pohyb služeb do hostitelského státu, kde je umístěn elektronický 

přístroj. Zmíněné „elektronické zařízení“ dle ČNB je třeba chápat jako fyzický přístroj 

samostatně fungující, na rozdíl od „technického zařízení“ dle směrnice ECD, které má být 

serverem provozujícím internetové stránky. ČNB tedy „elektronickou přítomnost“ spatřuje 

v podobě nějakého přístroje, který umožňuje uzavírat pojistné smlouvy, mohlo by se jednat 

například o automat, který po vhození mince vytiskne pojistku. Realističtěji pojaté elektronické 

distribuci je však stále vyhrazeno místo pouze v rámci svobody poskytování služeb.  

Pokud však pojišťovna z jedné členské země používá v jiné členské zemi (fyzicky přítomného) 

zprostředkovatele, který je takovou pojišťovnou řízen, je oprávněn ji zavazovat a tato činnost 

je vykonávána dlouhodobě, jedná se již o výkon svobody usazení jeho prostřednictvím.40 

Je tedy zajímavé, že využití některých forem zprostředkovatelů, a to zejména těch, které jsou 

na pojišťovnu vázané, může takovou pojišťovnu „stáhnout“ do režimu usazení.   

Lze tedy konstatovat, že pro čistě elektronickou formu distribuce bez fyzických vazeb 

na určitou zemi, není prozatím otázka usazování relevantní.  

 

  Směrnice IDD se svobodou usazování a poskytování služeb zabývá ve vztahu 

ke zprostředkovatelům v okruhu, který je možno nazvat jako dohledový; kromě kapitoly III. 

nazvané volný pohyb služeb a usazování do tohoto okruhu pak spadá ještě kapitola II. stanovící 

                                                 

39 ČNB. K nutnosti založit pobočku pro poskytování finančních služeb v České republice In Cnb.cz 

[online]. 2014 [cit. 2018-03-30]. 

Dostupné z: https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k

_nutnosti_zalozit_pobocku_pro_poskytovani_financnich_sluzeb_v_cr.pdf. 
40 Rozsudky ESD C-14/76 De Bloos, C-33/78 Somafer, C-139/80 Blanckaert. 
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požadavky na registraci. Pokud jde o pojišťovny, jsou volný pohyb služeb a usazování řešeny 

v kapitole VIII. směrnice Solvency II. 

V případě Solvency II.41 musí každá pojišťovna svému domovskému dohledovému orgánu 

oznámit, že hodlá provozovat činnost v jednom nebo více členských státech v rámci volného 

pohybu služeb; k tomu je třeba uvést i povahu rizik nebo závazků, které hodlá krýt. Může tak 

v podstatě učinit se zaměřením na veškeré členské státy. Registrační systém musí být přístupný 

online, údaje o zprostředkovatelích, kteří notifikovali výkon přeshraniční činnosti, musejí být 

poskytovány EIOPA, která zřizuje elektronický rejstřík takových zprostředkovatelů na svých 

internetových stránkách, spolu s odkazy na dohledové orgány jednotlivých členských států. 

Tyto dohledové orgány pravidelně přezkoumávají platnost jednotlivých registrací a pokud 

související požadavky nejsou plněny, příslušného zprostředkovatele z rejstříků vymažou.42 

Pro zprostředkovatele pojištění v rámci volného pohybu služeb je oznamovací povinnost 

zavedena v čl. 4 směrnice IDD, dle kterého každý zprostředkovatel, který má v úmyslu poprvé 

vykonávat činnost na území jiného členského státu v rámci volného pohybu služeb, sdělí svému 

domovskému dohledovému orgánu své identifikační údaje (IDD nepochopitelně uvádí jméno 

a adresu, přestože se má jednat o identifikaci podnikatele, neboť zprostředkování 

je poskytováno za úplatu ), registrační číslo, členské státy v nichž hodlá působit, svoji kategorii, 

název jím zastupované pojišťovny a případně odpovídající třídy pojištění. Požadavky byly tedy 

oproti předchozí stručné úpravě v IMD zkomplikovány a inspirovány směrnicí Solvency II. 

Notifikační povinnost nastává, když pojišťovna či zprostředkovatel hodlá nabízet služby, a tedy 

vykonávat jejich volný pohyb na území určitého státu cíleně. Za takovou situaci sice nelze 

považovat případ, kdy obyvatel konkrétního státu sám vyhledá službu určitého pojistitele, 

ovšem je třeba vždy citlivě hodnotit, kdy již může být mezi nabídkou služeb a trhem určitého 

státu spatřován určitý trvalý a záměrný vztah. Níže vyložený pojem zaměření činnosti zde tedy 

může představovat tzv. spojovací faktor. 

 

 

Mohou tedy nastat tyto situace:  

1) pokud v hostitelském státě hodlá působit pojišťovna sama, notifikuje domovskému orgánu 

dohledu dle Solvency II.43 

                                                 

41 Směrnice Solvency II., článek 147. 
42 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol. Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 

2018, s. 238. 
43 Směrnice Solvency II., článek 147. 
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2) pokud v hostitelském státě hodlá působit pojišťovna za použití zprostředkovatele 

z hostitelského státu, postupuje stejně.  

3) pokud v hostitelském státě hodlá působit pojišťovna za použití zprostředkovatele 

z domovského státu, notifikuje pojišťovna domovskému orgánu svého dohledu dle Solvency 

II. a zprostředkovatel domovskému orgánu svého dohledu dle IDD. 

4) pokud na trhu hostitelského státu hodlá působit zprostředkovatel z jiného členského státu, 

notifikuje domovskému orgánu svého dohledu dle směrnice IDD.44 

 

Jak pojišťovna, dle pravidel stanovených Solvency II., tak zprostředkovatel, dle pravidel 

stanovených IDD, mohou svou činnost zahájit až po tom, co obdrží příslušné sdělení svého 

domovského dohledového orgánu.  

Přestože IDD tuto úpravu do značné míry převzala ze Solvency II., je zde jeden zásadní rozdíl. 

Procedura dle IDD má v podstatě pouze informativní charakter a neexistuje zde žádná možnost 

zprostředkovateli zabránit v zahájení pohybu služeb do jiného členského státu. Jediným jejím 

smyslem tak může být sdělení právních předpisů obecného zájmu.45 Ovšem pokud někdo hodlá 

vykonávat činnost na území některého státu, je povinen jeho právní předpisy znát. Zveřejnění 

právních předpisů, a nejen tohoto typu, je v podstatě samozřejmostí. Znění ustanovení 

o notifikační proceduře tedy dává tušit, že bylo připraveno poněkud neuváženě, a když byl 

v určité fázi hodnocen jeho smysl, bylo sem přidáno ustanovení o předpisech obecného zájmu, 

aby byl smysl alespoň nějaký. Kromě předpisů na ochranu obecného zájmu mají být zveřejněny 

i předpisy, které představují přísnější požadavky na distribuci pojištění.46 EIOPA má navíc 

povinnost umístit na své internetové stránky hypertextové odkazy na pravidla obecného zájmu 

zařazená do kategorií podle příslušných oblastí práva a aktualizovat je na základě spolupráce 

s příslušnými dohledovými orgány.47 

Dle Solvency II.48 domovský dohledový orgán oznamuje dohledovému orgánu státu 

hostitelského, v jakých pojistných odvětvích je daná pojišťovna oprávněna působit, jaká 

je povaha rizik či závazků, která hodlá tato pojišťovna v hostitelském členském státě krýt, 

a zejména zda splňuje předepsané kapitálové požadavky. Dohledový orgán má však možnost 

toto sdělení odmítnout a tím pádem pojišťovně v pohybu služeb do zahraničí zamezit. Ačkoliv 

                                                 

44 Směrnice IDD, článek 4. 
45 Směrnice IDD, čl. 4 odst. 2, ve vazbě na čl. 11. 
46 Směrnice IDD, čl. 11 odst. 1 ve vazbě na čl. 29 odst. 3. 
47 Směrnice IDD, čl. 11 odst. 3. 
48 Směrnice Solvency II., čl. 148. 
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je dohledový orgán povinen sdělit pojišťovně důvod „neprovedení sdělení,“ může být 

v podstatě i nečinný – v obou případech je zde možnost obrany prostřednictvím soudního řízení. 

Nedostatečné kapitálové požadavky lze považovat za nejlegitimnější z důvodů, proč by mělo 

dojít ke zmíněnému neprovedení sdělení, jež implikuje zamítnutí žádosti v materiální podobě. 

Na rozdíl od záměru zřídit pobočku49 není hodnocena přiměřenost řídícího kontrolního systému. 

Toto se nepochybně může ukázat problematickým v případě, že výkon svobody poskytování 

služeb bude posouzen jako usazení v případě, že daná pojišťovna naváže vztah 

se zprostředkovatelem, který pro ni bude vykonávat činnost v určité vázané formě. Otázkou 

tedy je, jak bude řídící kontrolní systém posuzován v takovém případě, a zejména k jakému 

okamžiku.  

Dohledový orgán následně zprostředkovateli písemně sdělí, že informoval dohledový orgán 

státu hostitelského a že zprostředkovatel může zahájit v hostitelském členském státě svou 

činnost. Dle čl. 4 odst. 2 IDD tedy zprostředkovatel může svou činnost v jiném státě započít 

až po obdržení takového sdělení, ovšem ani jeden z orgánů nemůže, na rozdíl od výkonu 

svobody usazování, zahájení činnosti neumožnit. Jestliže domovský dohledový orgán úmysl 

zprostředkovatele orgánu hostitelského státu oznámit musí, ten jejich přijetí musí potvrdit 

a na základě toho domovský dohledový orgán zprostředkovateli musí sdělit, že může zahájit 

činnost v hostitelském státě, je takto komplikovaný proces zbytečný a plní pouze informační 

funkci. Rozdělení pravomocí mezi domovským a hostitelským dohledovým orgánem lze 

rozdělit na otázky oprávnění k činnosti na straně jedné a otázky výkonu činnosti na straně druhé. 

Hostitelský dohledový orgán vykonává dohled zejména nad dodržováním lokálních právních 

předpisů a informačních povinností a ukládá sankce za jejich porušení. Dohledové orgány mají 

dokonce možnost dohodnout se na přenosu pravomocí,50 ovšem v případě, že „hlavní místo 

podnikání“ daného zprostředkovatele funguje v hostitelském státě. Toto hlavní místo bude 

obtížné definovat v rámci elektronického obchodu. K takovému účelu by pak mohly posloužit 

např. statistické údaje o počtu či objemu uzavřených pojistek. Hostitelský orgán informuje 

zprostředkovatele a EIOPA a následně vykonává veškeré pravomoci, které mohl původně 

vykonávat orgán domovský. Orgánu domovskému by ovšem pravomoc měla zůstat ve vztahu 

k jeho území, což bohužel ze znění příslušných ustanovení jasně neplyne. Je však logicky 

obtížně představitelné, že by například nad výkonem činnosti maďarského zprostředkovatele 

                                                 

49 Směrnice Solvency II., čl. 146 odst. 1. 
50 IDD směrnice, čl. 7. 



30 

 

vykonávala dohled Slovenská národní banka i pro obchody na maďarském území, proto 

je možnost takového výkladu třeba vyloučit.  

Jak uvádí Karfiková,51 prodej pojišťovacích služeb v případě, kdy se na pojišťovnu obracejí 

klienti z jiného členského státu „na jejím vlastním území“ například s použitím elektronických 

zařízení, představuje výkon svobody poskytování služeb, pokud by nebyl takovému 

poskytovateli dokázán úmysl obcházet takto vnitrostátní předpisy jiných členských států. Pokud 

by však tento úmysl dokázán byl, má být sankcí správní trest, nebo přinucení k vytvoření 

pobočky? Nejspíš je možné obojí. Poskytování služeb z domovského členského státu 

na trvalém základě, které nezahrnuje přemístění poskytovatele služeb do členského státu kde 

mají být služby poskytovány, spadá rovněž pod ustanovení o svobodě poskytovat služby.52 

Ovšem faktická trvalá přítomnost je považována za usazení formou pobočky, aniž by taková 

pobočka byla fyzicky vytvořena. Zde se tedy může jednat o přítomnost prostřednictvím osoby, 

která má trvalé povolení jednat za podnik, jako by jednal sám53 – může se tedy jednat o nějakou 

formu vázaného zprostředkovatele. 

 Pro zprostředkovatele samotného v případě zájmu o usazení platí, že pouze pokud domovský 

dohledový orgán nemá výhrady k přiměřenosti organizační struktury či finanční situaci daného 

zprostředkovatele s ohledem na plánovanou činnost, sdělí uvedené informace dohledovému 

orgánu hostitelského členského státu do jednoho měsíce (tedy stejně jako Solvency II. v čl. 147) 

od jejich obdržení (v případě usazování je soubor informačních povinností oproti výkonu 

volného pohybu služeb rozšířen ještě o adresu pro zasílání písemností v hostitelském státě 

a jméno o odpovědné osoby).54 Ve stejné lhůtě je třeba hlásit i změny v těchto informacích, 

a to jak v případě volného pohybu tak i u usazování – proto je nutné plánovat změny 

předvídavě. Pokud by domácí dohledový orgán výhrady měl a informace hostitelskému 

dohledovému orgánu nepředal, nemůže daný zprostředkovatel v tomto státě služby poskytovat. 

Pravidla pro posouzení jednotlivých faktorů, tedy odpovídající finanční situace a organizační 

struktury již stanovena nejsou.  

Článek 5 odst. 1 směrnice IDD k porušení povinností při výkonu volného pohybu služeb 

uvádí, že domnívá-li se dohledový orgán hostitelského členského státu, že zprostředkovatel  

pojištění vč. pojištění doplňkového (a rovněž zajištění) v rámci výkonu volného pohybu služeb 

                                                 

51 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol. Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 

2018, s. 67. 
52 Přikryl V., Čechová J. Zákon o pojišťovnictví: Komentář, Praha, Wolters Kluwer, 2017, str. 26. 
53 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol. Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 

2018, s. 67. 
54 IDD směrnice, čl. 6 odst. 1. 
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na jeho území porušuje některou z povinností stanovených v této směrnici, sdělí tuto domněnku 

příslušnému orgánu domovského členského státu zprostředkovatele, který má následně zjednat 

nápravu. Pokud ke zjednání nápravy nedojde, má i orgán hostitelského státu možnost zabránit 

protiprávnímu jednání či samotnému provozování činnosti – v nezbytně nutném, blíže 

nedefinovaném rozsahu. Zajímavá situace jistě může vzniknout, pokud zprostředkovatel 

z jednoho členského státu bude porušovat předpisy druhého státu, avšak domovský orgán bude 

např. postupovat liknavě či v zájmu „svého“ zprostředkovatele. Jaké bude mít hostitelský orgán 

reálné možnosti vypudit nezřízeného zprostředkovatele ze svého trhu, není prozatím známo – 

ovšem v případě pouhé „elektronické přítomnosti“ by se mohlo jednat např. o zablokování 

internetových stránek s nabídkou.  

Pokud k výše uvedenému porušování povinností dochází ze strany zprostředkovatele, 

který má v hostitelském státě provozovnu, a dohledový orgán hostitelského státu nemá  

pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 2, předá tato zjištění příslušnému orgánu domovského 

členského státu zprostředkovatele.55 Ten po posouzení obdržených informací může přijmout 

vhodná opatření k nápravě a orgán hostitelského státu o tom uvědomí. Hostitelský dohledový 

orgán takové pravomoci bude mít v případě, že se s orgánem domovským na jejich převzetí 

dohodl.56 O takové dohodě je třeba informovat dotčeného zprostředkovatele a EIOPA. Z textu 

tedy plyne, že hostitelský orgán by převzal pravomoci ve vztahu ke konkrétním „hostujícím“ 

zprostředkovatelům, ale není vyloučeno že by je mohl po dohodě převzít např. ke všem 

zprostředkovatelům z určité země, pakliže jim to oznámí.  

Směrnice ECD umožňuje jednotlivým státům určité vynětí z režimu volného pohybu 

služeb,57 a pominu-li důvody týkající se veřejného zdraví a bezpečnosti, pak rovněž z důvodu 

ochrany spotřebitele. Směrnice ECD nemá na volbu práva vliv a nemůže mít za následek 

zbavení ochrany, která je spotřebiteli zaručena mandatorními pravidly smluvních závazků 

dle práva členského státu, v němž má obvyklý pobyt. Členský stát, ve kterém se nachází riziko 

nebo členský stát závazku (tedy ten, ve kterém pojišťovna poskytuje služby), však nesmí bránit 

pojistníkovi v uzavření smlouvy s pojišťovnou, která disponuje odpovídajícím povolením 

k činnosti v rámci EU, pakliže toto uzavření smlouvy není v rozporu s právními předpisy 

chránícími obecný zájem platnými v členském státu, ve kterém se nachází riziko, nebo 

v členském státu závazku.58 

                                                 

55 IDD směrnice, čl. 8 odst. 2. 
56 IDD směrnice, čl. 7 odst. 1. 
57 ECD směrnice, zejm. čl. 3. 
58 Směrnice Solvency II., čl. 180. 
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CEIOPS dále uvedl, že dokud zprostředkovatel neoznámil svůj záměr fungovat 

na základě svobody poskytování služeb v jiném členském státě, bude jeho činnost přesto 

považována za uskutečňování úmyslu vykonávat obchodní činnost na základě svobody 

poskytování služeb, a to ve vztahu k obyvatelům této země, pokud služby nabízí a poskytuje 

zprostředkování pojištění a nebo pokud aktivně usiluje o obchody s klientem žijícím na území 

takového členského státu. Demonstrativní seznam příkladů: Zprostředkovatel navrhuje 

a organizuje schůzky pro klienty usazené v jiné zemi. Reklama: Zprostředkovatel poskytuje či 

zasílá informace o určitých produktech, podmínkách atd. vybraným skupinám klientů 

usazených v dané zemi či v určitých jazycích některých členských zemí EU atd. Zde 

má reklama aktivní povahu, úmysl zprostředkovatele kontaktovat klienty v jiné zemi je jasný. 

Elektronické či jiné dálkové prodejní metody: Pokud je obsah internetové stránky 

zprostředkovatele obecný a pouze v jazyce členského státu zprostředkovatele, pokud není určen 

určité skupině klientů nebo klientům v určitých zemích, potom nemůže být zprostředkovatel 

považován za aktivně hledajícího takové klienty a tím pádem nemůže být považován 

za majícího úmysl vykonávat svobodu poskytování služeb v zemích, kde jsou takoví klienti 

usazení. Pokud je zprostředkovatel kontaktován takovými klienty, nebude to považováno 

za výkon svobody služeb v zemích těchto klientů.59  

 

2.4 Vyhodnocení a shrnutí 

Vyhodnocení hypotézy: Nastolená hypotéza se dle mého názoru potvrdila, neboť současný 

stav právní úpravy nepřipouští jiný výklad, než že usazení představuje fyzickou 

přítomnost. Cokoli dalšího tedy spadá pod pojem výkonu svobody poskytování služeb, 

a to i přesto, že taková činnost má mít dočasný charakter.  

 

Odpověď na výzkumnou otázku: 

Pokud je distribuce pojistných služeb prostřednictvím internetu dlouhodobě 

a prokazatelně zaměřená na vnitrostátní trh určitého členského státu, představuje pouze 

                                                 

59 CEIOPS: Protocol relating to the cooperation of the competent authorities of the Member States of the 

EU in particular concerning the application of the Directive no. 2002/92/EC, říjen 2008 – čl. 2.2.3. In 

eiopa.europa.eu [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z: 

https://eiopa.europa.eu/Publications/Protocols/Luxembourg_Protocol%20_without%20annexes_Rev1_

Oct2008.pdf. 
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výkon svobody poskytování služeb. A to i přesto, že není dočasná, což by mělo být jejím 

pojmovým znakem dle SFEU. 

 

Evropské právo chápe usazení skutečně pouze fyzicky, tj. ve smyslu umístění pobočky, 

kanceláře, zprostředkovatele, případně jakéhosi stroje, který generuje pojistky – nikoliv tedy 

internetového serveru či webové stránky. V současnosti zde tedy nelze vycházet z pojmu 

„zaměření činnosti,“ ač bylo sebevíce prokazatelné. Pokud je však pojistitel, resp. distributor 

pojištění minimálně srozuměn s tím, že nabídka jeho služeb se může setkat s poptávkou 

ze všech členských států, lze mu z opatrnosti doporučit, aby dohledovému orgánu svého 

domovského státu notifikovat záměr výkonu svobody služeb ve všech členských státech.  

K pojmu volného pohybu služeb lze totiž dle mého názoru pojem zaměření činnosti vztáhnout.  

Z koordinace přístupu k distribučním činnostem dále plyne, že jednotlivé státy nemohou 

upravovat charakter registrace zprostředkovatelů jako základní podmínku k přístupu k této 

činnosti, která je vykonávána na základě jednotného evropského pasu.60 

Z nepochopení rozlišení mezi usazením a svobodným výkonem služeb v praxi vyplývají 

problémy, kdy dohledové orgány některých států například požadují, aby poskytovatelé, kteří 

hodlají v jejich zemi provozovat činnost dlouhodobě, zde zakládali fyzické pobočky. Takovýto 

požadavek by však neměl obstát, neboť svoboda usazování nemůže být vnímána jako povinnost 

usazování. Pokud některý poskytovatel hodlá své služby dlouhodobě nabízet na území určitého 

členského státu, tj. upoutávat na ně pozornost reklamou, internetovými stránkami v jazyce 

takové země ap., měl by mít možnost takto činit bez jakékoli fyzické pobočky, která je pro něho, 

a pro zákazníka rovněž, naprosto zbytečným institutem. 

 

2.5 Právní úprava de lege ferenda 

Rozdělení pozic mezi výkonem svobody poskytování služeb a výkonem práva usazování 

dle současných definic není dle mého názoru dostatečné, a to zejména proto, že dvojice těchto 

pojmů nevystihuje současný stav společenských vztahů. Jestliže svoboda poskytování služeb 

je institutem dočasným, zatímco právo usazování institutem vnímaným jako fyzická 

přítomnost, evidentně zde místo hranice chybí spíše mezičlánek. Z logického hlediska je 

do budoucna neudržitelná situace, kdy svobodou výkonu služeb je pouze dočasné provozování 

                                                 

60 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol. Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 

2018, str. 227-228 



34 

 

činnosti ve státě, kde je služba poskytována, zatímco usazením je pouze fyzicky fungující 

kancelář. Pokud některý poskytovatel nabízí své služby na území určitého státu přes internet 

trvale a cíleně se na tento stát zaměřuje, nemůže jít o výkon čehokoliv, co má dočasnou povahu. 

A to platí dvojnásob např. v situaci, že pojišťovna získala (jednotnou evropskou) licenci podle 

práva určitého státu, ale „napne“ veškeré své úsilí k tomu, aby poskytovala služby ve státě 

jiném (kde by byl například přístup k licenci těžší). 

 

1) S ohledem na to, že termín zaměření činnosti byl judikaturou prozatím vykládán spíše 

extenzivně, mám za to, že minimálně aktivní nabídka služeb prostřednictvím reklamy 

či webových stránek určených k prodeji služeb v určitém státě by do budoucna mohla mít 

za následek nejen výkon svobody poskytování služeb, ale určitou formu usazení ve formě 

trvalé přítomnosti. Mělo by se však případně jednat spíše o dlouhodobé a masivní zaměření 

na trh určitého státu, spojené s cílenou reklamou a aktivním oslovováním zákazníků. Nelze 

ani vyloučit, že pokud by se nějaký tržní subjekt aktivně hlásil k tomu, že na určitém 

národním trhu nabízí služby, komunikuje se zákazníky a vyřizuje jejich nároky, bylo by 

toto jeho jednání vykládáno k jeho tíži.  

2) Institut usazení by tedy mohl být chápán jako trvalá přítomnost na trhu určitého členského 

státu v jakékoliv formě, tedy i elektronické. To by mohlo být spojeno i s donucením 

dotčeného poskytovatele ke zřízení fyzické pobočky. Dle mého názoru by toto řešení bylo 

s ohledem na realitu dnešní doby možná poněkud zaostalé, ovšem s ohledem na poněkud 

přehnaný výklad pojmu zaměření činnosti, který provedl ESD, nelze takovýto posun 

vyloučit. Kanceláří dnes sice může být internetová stránka s možností koupit službu 

a klientskou zónou pro její obsluhu – ovšem je pravdou, že zákazník často, a zvláště 

v případech sporu, potřebuje mluvit se živou osobou. Na druhou stranu poskytovatel může 

být žalován ve státě, kde má majetek a závazky, a proto by nezřízení takové pobočky 

a nedostatek zaměstnanců znalých místních poměrů mohlo být i k neprospěchu takového 

poskytovatele.   

3) Vhodnější změnou by však mohlo být zbavení institutu  svobody poskytování služeb rysu 

dočasnosti, který dle mého názoru nereflektuje elektronický obchod, zatímco usazování 

by mohlo být nadále ponecháno čistě fyzické přítomnosti dotčeného subjektu.  

4) Nepovažuji za správné, aby byla za usazování pojišťovny považována přítomnost 

zprostředkovatele, neboť pakliže je na území určitého státu fyzicky usazen on sám, mělo by 

to být vnímáno pouze ve vztahu k němu samotnému.   



35 

 

5) Zajímavou situaci jistě představuje i reálná možnost hostitelského státu zabránit 

protiprávnímu jednání či samotnému provozování činnosti distributorem, který je na trhu 

hostitelského státu přítomen pouze formou internetové nabídky a související reklamy. 

Kromě řešení spočívajícího ve spolupráci hostitelského dohledového orgánu s domovským 

by jistě připadala v úvahu i blokace internetových stránek, omezení platebního styku atd.  
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3. Distribuce pojištění 

3.1 Výchozí situace 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/97 o distribuci pojištění (tzv. IDD) 

je určena jak členským státům EU, tak státům tvořícím Evropský hospodářský prostor. 

Představuje novou zastřešující právní úpravu nahrazující směrnici IMD. Do oblasti sjednávání 

pojistných služeb přináší novou vlnu regulace, tedy soubor povinností a omezení, což je trend 

odpovídající vývoji práva EU ve všech polích působnosti.  

Cílem IDD je evidentně ochrana slabší strany – ta je někdy označována jako zákazník, 

někdy jako klient a někdy jako spotřebitel. Tímto zákazníkem může být i velká společnost, 

pakliže nabízí bezúplatné skupinové pojištění.61 

Této ochrany má být dosaženo zejména prostřednictvím unifikace požadavků 

na veškeré distribuční cesty, tedy jak na zprostředkování, tak na přímý prodej pojištění 

pojišťovnami. Distribuce pojištění vč. informací o produktech má být více transparentní, 

zákazník má dostat více informací a kvalitnější poradenství. 

Distribuce pojištění je nový souhrnný pojem, který zahrnuje jak přímý prodej pojišťovnou, 

tak prodej prostřednictvím zprostředkovatelů, za které jsou považovány veškeré osoby, které 

distribuují pojistné produkty.62 Pravidla distribuce podle směrnice IDD se vztahují pouze 

na pojišťovny regulované směrnicí Solvency II., nikoliv na pojišťovny vyňaté z oblasti její 

působnosti.63 Směrnice IDD se však dle mého názoru musí vztahovat i na pojišťovny, které jsou 

z její působnosti vyňaty pouze z důvodu velikosti,64 neboť pojišťovací licenci mají a tím pádem 

by neměly být povinny se registrovat podle IDD.65 

Pro posouzení, zda určitá osoba vykonává zprostředkovatelskou činnost je rozhodující skutečný 

obsah činnosti, nikoliv její formální postavení.66 Jedná se o minimální režim harmonizace, který 

nad rámec stanovených požadavků umožňuje jednotlivým členským státům přizpůsobit právní 

úpravu podmínkám svého trhu.67 

                                                 

61 Směrnice IDD, preambule, čl. 49. 
62 Směrnice IDD, čl. 1 odst. 2. 
63 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol. Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 

2018, str. 234. 
64 Směrnice Solvency II., čl. 4 a preambule, čl. 5. 
65 Směrnice IDD, čl. 3 odst. 1. 
66 Karfíková M., Přikryl V. a kol. – Pojišťovací právo, Praha, Leges, 2010, str. 177. 
67 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol. Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 

2018, str. 227-228. 
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Cílem IDD je ochrana zákazníka, kterým může být jak spotřebitel, tak podnikatel. Této 

ochrany má být dosaženo zejména prostřednictvím unifikace požadavků na veškeré distribuční 

cesty.68 Distribuce pojištění vč. informací o produktech má být více transparentní, zákazník má 

dostat více informací a kvalitnější poradenství. 

Směrnice IDD může být rozdělena do čtyř tematických okruhů. První z nich je okruh obecný, 

tvořený preambulí, dále kapitolou první, jež se zabývá definicemi a oblastmi působnosti 

a kapitolou VIII., tedy závěrečnými ustanoveními. Druhým okruhem je okruh dohledový, 

tvořený kapitolou II. stanovící požadavky na registraci, kapitolou III. nazvanou volný pohyb 

služeb a usazování, ovšem upravující tuto oblast spíše v regulatorním smyslu, a kapitolou IV., 

požadavcích na profesní a organizační způsobilost, a konečně kapitolou VII., zabývajícími 

se sankcemi a jinými opatřeními. Třetím okruhem je okruh obchodní, tj. kapitola V., jejímž 

předmětem jsou informační požadavky a pravidla výkonu činnosti. Posledním, čtvrtým 

okruhem je část zvláštní, věnovaná požadavkům souvisejícím s pojistnými produkty 

s investiční složkou.  

S ohledem na skutečnost, že tato část práce se zabývá prodejem pojištění a obchodněprávní 

stránkou věci, je další pojednání zaměřeno jednak na obecná ustanovení směrnice uvedená 

zejména v Kapitole I., z těch zvláštních potom na Kapitolu V.  Systematika této části tedy 

vychází z postupného výkladu směrnice IDD, který je dále doplněn o souvztažná ustanovení 

jiných relevantních předpisů, zejména Solvency II. 

 

Hypotéza: Směrnice IDD představuje jasná a účinná pravidla distribuce pojištění, která vhodně 

doplňují pravidla výkonu pojišťovací činnosti stanovená směrnicí Solvency II.  

Výzkumná otázka: Odpovídá obsah směrnice IDD jejímu účelu a chrání spotřebitele 

efektivním způsobem?  

 

3.2 Účastníci pojistného vztahu 

Základní struktura pojistného vztahu z dodavatelsko-odběratelského pohledu obsahuje jednak 

pojistitele, tedy poskytovatele služeb, který má plnit v případě nahodilé události (je-li kryta 

pojištěním), pojistníka, tedy objednatele služeb, který s pojistitelem pojistnou smlouvu uzavřel 

a vzniká mu povinnost platit pojistné, a pojištěného, tedy odběratele služeb, kterému náleží 

pojistné plnění, pakliže k pojistné události dojde. Pojistník a pojištěný jsou často jednou 

                                                 

68 Směrnice IDD, preambule, čl. 2. 
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osobou. Aby byl vznik tohoto základního vztahu umožněn, může do jeho širšího rozsahu 

dočasně vstoupit zprostředkovatel jako osoba, která se snaží umožnit uzavření pojistné 

smlouvy, na čemž je finančně zainteresována. 

Zprostředkovatel může předkládat návrhy na uzavření pojistných (či zajistných) smluv, 

provádět přípravné práce směřující k uzavření pojistných smluv, uzavírat pojistné smlouvy 

jménem a na účet pojišťovny, pro kterou zprostředkování vykonává nebo pomáhat při správě 

pojištění a vyřizování pojistných nároků. I splnění jednoho z uvedených předpokladů má 

za následek automatický závěr, že se jedná o zprostředkovatelskou činnost.69  

Jak bylo uvedeno v dosavadní směrnici č. 2002/92/ES o zprostředkování pojištění (tzv. IMD), 

zprostředkovatel je nejen ten, kdo za odměnu zprostředkuje uzavření pojištění, ale také ten, kdo 

zákazníkovi radí a kdo má svá doporučení rovněž zdůvodnit.70 IMD ovšem chápala roli 

zprostředkovatele spíše formálně a podle klasického vzoru, tedy jako osobu, která 

zprostředkovává služby určité pojišťovny za provizi. Ačkoliv se lze setkat i s názory, 

že pojišťovací agent je jedno z povolání ohrožených internetem,71 dnes je třeba spíše vycházet 

z toho, že tento agent bude mít stále častěji virtuální povahu – ale pouze pokud půjde 

o jednoduché typy pojištění. U složitějších a individualizovaných produktů bude mít osobní 

poradenství stále své místo. IDD tedy nově definovaného distributora pojištění chápe naopak 

materiálně, a dopadá tedy i na adresáty, na něž se předchozí úprava nevztahovala, alespoň 

ne explicitně. Pro toto materiální pojetí je rovněž používán krkolomný termín „distribuční 

neutralita.72“ I webová stránka, resp. její provozovatel, je tedy „agentem“ svého druhu, stejně 

jako dříve zprostředkovatel, který poskytoval své služby po telefonu. Směrnice IDD do svého 

rámce pojímá všechny osoby, které jsou jakýmkoliv způsobem zapojeny v prodeji pojistných 

produktů, tj. nejen pojišťovny a zprostředkovatele, ale i jiné účastníky trhu jako cestovní 

kanceláře, půjčovny automobilů, podniky nabízející své pojištění jako doplňkovou službu 

ke své hlavní obchodní činnosti, a rovněž webové srovnávače, prostřednictvím kterých 

lze přímo či nepřímo sjednat pojistnou smlouvu.73 Kritéria rozlišující mezi pouhými 

                                                 

69 Karfíková M., Přikryl V. a kol. Pojišťovací právo. Praha: Leges, 2010, str. 179. 
70 Směrnice č. 2002/92/EC Evropského Parlamentu a Rady ze dne 9. prosince 2002, o zprostředkování 

pojištění, preambule, čl. 18, 20. 
71Insurance via internet is squeezing agents. In nytimes.com [online]. 2015 [cit. 2018-04-10]. Dostupné 

z:  https://www.nytimes.com/2015/01/19/technology/insurance-via-internet-is-squeezing-agents.html 
72 Indra M., Urbanec J. Pojistné rozpravy 34/2017. Transpozice směrnice IDD – promyšlenější ochrana 

klientů, vyšší profesní nároky a distribuční neutralita regulace, s. 43. In pojistnerozpravy.cz [online]. 2017 

[cit. 2017-03-10]. Dostupné z: https://www.pojistnerozpravy.cz/images/archiv/2017-34/casopis.pdf 
73 The new Insurance Distribution Directive. An overview and some initial reflections,  DLA Piper, 

Dirittobancario.it, 31. 2. 2016. In dlapiper.com [online]. 2016 [cit. 2017-04-16]. Dostupné z: 
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internetovými srovnávači a srovnávači působícími jako zprostředkovatelé či prodejci pojištění 

nebyla prozatím blíže definována, ovšem pokud je klient byť jen přesměrován např. na stánky 

pojišťovny, kde může pojištění koupit, je již tento provozovatel webu považován 

za zprostředkovatele.74 Veškeré distribučními kanály tedy spadají pod vymezení distribuce 

pojištění dle článku 2 odst. 1, bod 1).75 Mám za to, že mezi ně nepochybně spadají i skupinoví 

pojistníci, kteří přijímají pojištěné za úplatu.  

EIOPA v roce 2014 ještě ve vztahu k IMD uvedla,76 že pokud si návštěvník srovnávače může 

vybrat pojistný produkt na základě ceny či parametrů a uzavřít pojistnou smlouvu, nebo 

je přesměrován na stránky pojistitele, jehož produkt si následně koupí, provozovatel 

internetového srovnávače může být považován za zprostředkovatele. IDD toto pravidlo 

neurčuje takto jasně, avšak z preambule lze pomocí negativní definice pouze dovodit,77 

že směrnice se nevztahuje na internetové stránky spravované veřejnými orgány nebo 

sdruženími spotřebitelů, které nemají za cíl uzavření jakékoliv smlouvy. Neměla by se ovšem 

vztahovat ani na srovnávače, které pouze porovnají produkty a jejich ceny, avšak 

nezprostředkovávají koupi (jejich zisk pak pramení např. pouze z reklam). Takový závěr 

by korespondoval i s výše uvedeným závěrem Eiopa k aplikaci IMD. Vzhledem k materiálnímu 

vymezení použitému směrnicí IDD lze tedy za pojišťovacího zprostředkovatele považovat 

každého, kdo jinému umožní být pojištěným za úplatu. Mám ovšem za to, že by součástí tohoto 

vymezení mělo být rovněž ustanovení, že tak musí být činěno za odměnu, která náleží právě 

za uzavření takové pojistné smlouvy, resp. má k ní konkrétní vztah.  

Fenoménem na trhu běžných pojistných smluv z oblasti neživotního pojištění je skupinové 

pojištění, kterým se směrnice přímo nezabývá, avšak právě díky materiální definici svého 

rozpětí je aplikovatelná i na pojistníky, kteří uzavírají pojistnou smlouvu za účelem pojištění 

svých klientů. V Polsku byla kombinace role pojistníka a zprostředkovatele ve vztahu k jedné 

pojistné smlouvě zakázána, a to ve všech distribučních modelech.78 KNF původně zakázala 

bankám, aby v tzv. bankopojištění vystupovaly jako pojistníci i zprostředkovatelé pojištění 
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zároveň, neboť v situaci, kdy pobíraly provize od pojišťoven za pojištění svých zákazníků, 

spatřovala střet zájmů.79 Ke střetu zájmu docházelo v situaci, kdy banka měla tím vyšší provizi, 

čím nižší byl škodní průběh. A banka tedy jako pojistník mohla škodní průběh ovlivnit 

způsobem nevýhodným pro pojištěné. Banky teda nadále v Polsku mohou vystupovat pouze 

jako zprostředkovatelé, kteří pobírají provizi, nebo pojistníci, kteří zajistí ochranu pojištěným, 

avšak neobdrží za to žádnou finanční výhodu.  Obdobná omezení pak byla rozšířena na celý 

pojistný trh a nejzajímavější je závěr, že mezi pojistníkem a pojištěným, kterému byl 

za umožněn vstup do pojištění za provizi, může dojít ke střetu zájmů – v tomto světle je možno 

vnímat a hodnotit i pravidla střetu zájmů dle směrnice IDD, která neobsahuje žádnou 

použitelnou konkretizaci tohoto pojmu. Pakliže pojistník získává provizi za nižší škodní průběh 

na straně pojištěných, jistě se o střet zájmů jedná a jde tedy o nežádoucí praktiku.  

 

3.3 Adresáti normy  

            Podle článku 1 se směrnice IDD vztahuje na každou fyzickou nebo právnickou osobu, 

která je usazena v členském státě nebo si přeje se tam usadit za účelem přístupu k distribuci 

pojistných a zajistných produktů a jejího výkonu. Již v úvodu směrnice tedy české znění 

ke správnému výkladu příliš nepřispívá, neboť pakliže se nějaká osoba usadí v určité zemi 

za účelem přístupu k distribuci pojistných či zajistných produktů, dalo by se usuzovat, že tato 

osoba chce takové produkty získat, nikoliv je nabízet. Dovětek „a jejího výkonu“ pak jakoby 

se snažil najít ztracený smysl původně zamýšlené formulace, ovšem výstup zůstává o to více 

rozporuplný. Je tedy opět nasnadě uvést znění anglické s patřičným překladem: „This Directive 

applies to any natural or legal person who is established in a Member State or who wishes 

to be established there in order to take up and pursue the distribution of insurance and 

reinsurance products.“ Tato směrnice se vztahuje na každou fyzickou nebo právnickou osobu, 

která je usazena v členském státě nebo si přeje se tam usadit za účelem zahájení a provádění 

distribuce pojistných a zajistných produktů.  

Mezi distributory jsou zařazeny samotné pojišťovny, zprostředkovatelé pojištění 

i zprostředkovatelé doplňkového pojištění, kteří nabízejí pojištění jen jako doplněk k primárně 

nabízenému zboží nebo službě. Na poslední kategorii se vztahují méně náročné požadavky 
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a  režim směrnice se na ně, dle doslovného znění, „nevztahuje,“ jsou-li splněny všechny 

tyto podmínky:  

  

„a) pojištění je doplňkem ke zboží dodanému nebo službě poskytnuté poskytovatelem 

a kryje  

i) riziko poruchy, ztráty nebo poškození zboží dodaného či nevyužití služby poskytnuté 

tímto poskytovatelem nebo  

ii) poškození nebo ztrátu zavazadla a jiná rizika spojená s cestováním objednaným 

u tohoto poskytovatele; 

 

b) výše pojistného zaplaceného za pojistný produkt nepřekračuje částku 600 eur ročně, 

vypočítanou na poměrném ročním základě; 

 

c) odchylně od písmene b), pokud je pojištění doplňkem ke službě uvedené v písmeni a) a doba 

trvání této služby nepřekročí tři měsíce, výše zaplaceného pojistného na osobu nepřekračuje 

částku 200 eur.“80 

 

Konstrukce je poněkud netypická, neboť ačkoliv by mělo dojít ke kumulativnímu 

spojení tří podmínek, vzniká zde jakýsi gordický uzel vzájemného vylučování podmínek mezi 

sebou, což napovídá tomu, že bod c) byl mezi původní dvě podmínky, které skutečně fungují 

na kumulativním principu, pravděpodobně zařazen dodatečně.  

Pravidlo uvedené pod písmenem c) totiž výslovně mění podmínku uvedenou 

pod písmenem b) a toto omezení ještě vztahuje pouze k části primárního plnění dle písmene a), 

totiž vztahuje se pouze ke službě, nikoliv už ke zboží. Přitom účelem je regulovat maximální 

cenu doplňkového pojistného, které nemusí mít žádný vztah k primárně pořizovanému zboží 

či službě. Formulace má obdobný význam jak v anglickém, tak českém znění.  

Jednoduše tedy pravidlo funguje tak, že pojištění ke zboží může stát maximálně 600 eur 

a pojištění ke službě může stát maximálně 200 eur, pokud je taková služba poskytována 

maximálně 3 měsíce. Je-li služba poskytována déle, může pojištění stát až 600 eur.   

                                                 

80 Směrnice IDD, článek 1, odst. 3. 
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Problematický prvek tedy představují  rozdílné finanční limity ceny pojištění, je-li toto 

pojištění poskytnuto ke službě, než je-li poskytnuto ke zboží. Nelze však vyloučit, že se jedná 

o nepřesnou formulaci, nikoliv o záměr.  

Pokud jde o omezení rizik, která mohou být kryta pojištěním distribuovaným jako 

doplňkovým, normotvůrce pravděpodobně vycházel z historicky nejfrekventovanějších druhů 

pojištění, které je nabízeno  jako doplňkové, ovšem není jasné, proč byly možnosti omezeny 

pouze na dvě výše vytčené kategorie, tedy pojištění dodaného zboží, pojištění nevyužité služby 

(předpokládejme zejména opět zájezdu, přepravy, letenek ap.), a v podstatě veškerá rizika 

na cestách, jejichž pojištění bylo objednáno u poskytovatele, který službu nabízí.  

Mám za to, že pojištění může být poskytnuto nejen tím,  u koho byla objednána cestovní 

služba (např. provozovatel vyhledávače zájezdů), ale i ten, kdo službu skutečně poskytuje 

(cestovní kancelář). Opačný výklad by byl příliš omezující a smysl normy takové interpretaci 

neodpovídá.  

Normotvůrce tedy striktně vymezil soubor rizik, která mohou být předmětem 

doplňkového pojištění, jehož poskytovatel se vyhne omezením stanoveným směrnicí. Např. 

pojištění asistenčních služeb (nevztahujících se k zakoupenému zboží) nebo pojištění právní 

ochrany zůstalo z této možnosti vyloučeno, takže poskytovatel těchto druhů zboží bude muset 

plnit povinnosti dle IDD včetně nutnosti registrace.  

Dle doslovného výkladu se směrnice IDD na doplňkové pojišťovací zprostředkovatele 

nevztahuje, z čehož takové osoby mohou nabýt dojmu, že její ustanovení nemusí ve své činnosti 

reflektovat. Opak je však pravdou a systematickým výkladem lze dovodit, že směrnice se 

na doplňkové zprostředkovatele vztahuje, avšak v omezeném rozsahu: I takto vyloučený 

zprostředkovatel musí plnit některé informační povinnosti – kromě své identifikace musí sdělit 

postup pro podávání stížností (a ten bude třeba vypracovat), a dále informace nezbytné 

k dostatečně uváženému rozhodnutí o uzavření pojistné smlouvy a o možném zakoupení 

primárního zboží či služby bez sjednání pojištění. Dále musí přijmout vhodná opatření 

k posouzení požadavků a potřeb zákazníka před poskytnutím návrhu pojistné smlouvy a předat 

mu informační dokument o pojistném produktu.81  

 

I ten, na koho se dle článku 1 odst. 3 směrnice dle jejího doslovného znění nevztahuje, tedy 

zprostředkovatel doplňkového pojištění, se musí podrobit jí stanoveným pravidlům – opět 
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se tedy jedná o nepříliš logickou formulaci, když právní norma stanoví povinnosti někomu, 

na koho se nevztahuje. Mělo by spíš být stanoveno, že se na něho nevztahují povinnosti 

registrace, vzdělávání ap., avšak vztahují se na něho požadavky na distribuční činnost.   

Podle čl. 1 odst. 4 písm. a) pak musí být zákazníkovi před uzavřením smlouvy 

„poskytnuty informace o jeho totožnosti a adrese a o postupech uvedených v článku 14, 

jež umožní zákazníkům a dalším zúčastněným stranám podávat stížnosti“. Odmyslíme-li si 

opět nesprávný vztah podnětu a přísudku, tedy že zákazníkovi nemají být poskytnuty informace 

o jeho totožnosti a adrese, ale o totožnosti a adrese pojišťovny či zprostředkovatele, pak plnění 

tohoto ustanovení nejspíše nebude činit praktické problémy, protože zákazník se o identitě 

pojistitele či zprostředkovatele pojištění poskytujícího dovídá pravděpodobně vždy, nebo 

alespoň s využitím minimálního úsilí. Dále je třeba informovat o postupech podávání stížností 

na distributory pojištění a zajištění, a to nejen zákazníkům, ale i spotřebitelským sdružením, 

a na stížnosti vždy odpovědět.  

Dle písmene b) pak musejí existovat vhodná a přiměřená opatření k dosažení čestnosti, 

spravedlnosti a profesionality distributora v souladu s nejlepšími zájmy zákazníků, dále 

korektnosti, jasnosti a neklamavosti jeho sdělení, a rovněž takového odměňování, které nebude 

v rozporu s povinností jednat v nejlepším zájmu zákazníků (toto je obsahem článků 17 a 24, 

na které je odkázáno).  

Podle písmene d) musí pak být zákazníkovi před uzavřením smlouvy poskytnut 

srozumitelně formulovaný informační dokument o pojistném produktu neživotního pojištění, 

umožňující učinit informované rozhodnutí s přihlédnutím ke složitosti pojistného produktu 

a typu zákazníka (toto je obsahem čl. 20 odst. 5, ten se odkazuje na předchozí odst. 4). 

V čl. 1 odst. 6 se pak uvádí, že  „Tato směrnice se nevztahuje na distribuci pojištění 

a zajištění vykonávanou v souvislosti s riziky umístěnými a závazky uzavřenými mimo Unii.“ 

Mám tedy za to, že běžný adresát normy může nabýt dojmu, že pokud někdo uzavírá pojištění 

mimo státy EU (EHP), či si je sjednává pro cestu mimo jejich území, IDD se na související 

distribuci nevztahuje. Pojmy umístění rizika a stát závazku bude třeba vykládat v závislosti 

na definici uvedené v Solvency II.82 tak, že riziko je umístěno mj. i v zemi, kde má pojistník 

bydliště či kde uzavřel pojištění a že státem závazku je ten, kde je bydliště pojistníka. Tedy 

riziko je opět formálně umístěno v EU, i pokud je závazek materiálně uzavřen mimo ni 

a pojištění kryje rizika mimo EU.  IDD se tedy vztahuje na distribuci pojištění prováděnou 
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na území EU (EHP) a zároveň na zákazníky  mající obvyklý pobyt v EU, i pokud si pojištění 

sjednají mimo její území, avšak u distributora působícího na jejím území. V prostředí 

elektronické distribuce by se směrnicí IDD měli řídit všichni distributoři působící na společném 

trhu, a to jednoduše ve vztahu ke všem zákazníkům, kterým nabídku adresují.  

Dodatečná zpráva o návrhu směrnice rozsah závazků a rizik majících za následek 

aplikaci směrnice nijak nevysvětluje.83 Umístění rizika již není v žádném jiném článku směrnice 

IDD zmíněno. Směrnice IMD umístění rizika neřešila vůbec. Jaký je dopad na pojištění 

uzavřené online, se všemi možnými důsledky, je bohužel těžké dovodit.  Dle téhož článku pak 

„tato směrnice neupravuje distribuci pojištění nebo zajištění vykonávanou ve třetích zemích.“ 

Belgický regulátor se např. rozhodl neprovádět omezení pravidel distribuce s ohledem 

na územní rozsah v tom smyslu, že zákazníci si zaslouží stejnou úroveň ochrany při pojištění 

svých rizik nacházejících se v zahraničí, jako při pojištění rizik v Belgii.84 

 

V případě, kdy bude klient uzavírat pojistnou smlouvu s pojistitelem jako pojistník 

a tato možnost je mu e-shopem kde nakupuje nabízena, poskytovatel se může ocitnout v roli 

zprostředkovatele doplňkového pojištění, který se vstupuje do režimu směrnice IDD – ovšem 

se specifickými výjimkami.85 Aby se poskytovatel vyhnul režimu registrace podle této právní 

úpravy, musí poskytovat pouze pojištění jako doplňkovou službu ke zboží nebo službě jím 

dodávané, přičemž toto pojištění pokrývá riziko poškození, ztráty či zničení zboží nebo 

nevyužití služby dodávané tímto poskytovatelem, nebo poškození či ztrátu zavazadel či jiná 

rizika vztahující se k cestě objednané u předmětného poskytovatele. Výše pojistného nesmí 

přesáhnout 200 eur na osobu pro cestu trvající 3 měsíce či méně. V případě cesty delšího trvání 

se limit zvyšuje na 600 eur na osobu na roční bázi.  

Za účelem zajištění stejné úrovně ochrany, bez ohledu na způsob, kterým se koncový 

klient „stal pojištěným,“ ať již přímo od pojistitele nebo nepřímo za účasti zprostředkovatele, 

působnost IDD pokrývá nejen pojistitele či pojišťovací zprostředkovatele, ale rovněž jiné 

účastníky trhu kteří prodávají pojistné služby v rámci vedlejší činnosti, jako například cestovní 

                                                 

83 Dodatečná zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zprostředkování pojištění 

(přepracované znění) ze dne 3. listopadu 2015. In europarl.europa.eu 2015 [online]. [cit. 2018-04-10]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-

2015-0315+0+DOC+XML+V0//CS. 
84 IDD transposition. FSMA consults again  - this time on „Status-conditions for access to the profession. 

Deloitte Belgie, 12. 7. 2017. In www2.deloitte.com [online]. 2017 [cit. 2018-04-10]. Dostupné z: 

https://www2.deloitte.com/be/en/pages/financial-services/articles/fsi-reg-newsflash-idd-

consultation2.html. 
85 IDD směrnice, čl. 1 odst. 3.  
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agentury nebo autopůjčovny, jestliže nesplní podmínky pro výjimku.86 Důležité je zde slovo 

prodávají, neboť tam, kde je pojištění poskytnuto zdarma, se režim IDD neuplatní.  

I pokud jsou podmínky pro aplikaci výjimky splněny, určitá úroveň ochrany zákazníka 

je nevyhnutelná. IDD zajišťuje plnění určitých základních požadavků, jako je sdělení identity 

doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele, způsob, jakým může být podána stížnost, 

a že jsou brány v potaz požadavky a potřeby zákazníka.87 

IDD zjednodušeně řečeno upravuje činnost účastníků trhu, kteří prodávají pojistné 

služby,88 nikoliv pouze na osoby definované jako vedlejší pojišťovací zprostředkovatele89 

- t.j. osoby, které vykonávají distribuční činnost v pojišťovnictví. IDD chápe distribuční činnost 

v pojišťovnictví materiálně.  Toto je důvod, proč má být právní režim této směrnice aplikován 

i na pojistníky, kteří přijali pojištěné do skupinové pojistné smlouvy za odměnu, pakliže 

jednotlivé členské státy přistoupí k takovému závěru ať již uzákoněním či pouhou interpretací.   

Preambule IDD90 doslovně uvádí: „V případě skupinového pojištění se „zákazníkem“ 

rozumí zástupce skupiny členů, který uzavírá pojistnou smlouvu jménem skupiny členů tam, 

kde nemohou jednotliví členové přijmout individuální rozhodnutí o připojení se, jako je tomu 

například u povinného zaměstnaneckého důchodového systému. Zástupce skupiny by měl 

ihned po zápisu člena do skupinového pojištění tam, kde je to relevantní, poskytnout informační 

dokument o pojistném produktu a informace o výkonu činnosti distributora.“  

Tato formulace vyvolává řadu pochybností. Zástupce skupiny členů je tedy pojistník. 

Kdo je ovšem distributor, o jehož činnosti předkládá tento „zástupce“ informace „členovi?“ 

S ohledem na to, že distribuce je činnost výdělečná, pak oním distributorem musí být ten, kdo 

pojištění distribuoval pojistníkovi za jím provedenou úplatu. Ovšem pokud úplatu provádí 

pojištěný, pak by „zákazník“ ve výše uvedeném smyslu měl dle mého názoru podat informace 

sám o sobě, neboť je distributorem. 

Problematická je rovněž zmínka o povinném zaměstnaneckém důchodovém systému, 

neboť pokud je povinný a zaměstnanec nemůže přijmout individuální rozhodnutí o připojení se 

                                                 

86 IDD, Preambule, čl. 8.  
87 IDD, Preambule, čl. 15. 
88 The Insurance Distribution Directive: Changes to the regulation of insurance intermediaries in the EU, 

Pinsent masons. In out-law.com [online]. [cit. 2018-04-12]. Dostupné z: 

https://www.out-law.com/en/topics/insurance/insurance-brokers-and-intermediaries/the-insurance-

distribution-directive-changes-to-the-regulation-of-insurance-intermediaries-in-the-eu/ 
89 IDD, čl. 2 odst. 4. 
90 IDD, Preambule, čl. 49. 

https://www.out-law.com/en/topics/insurance/insurance-brokers-and-intermediaries/the-insurance-
https://www.out-law.com/en/topics/insurance/insurance-brokers-and-intermediaries/the-insurance-


46 

 

k němu, odpovídá takové pojištění zákonnému systému sociálního zabezpečení, který 

je vyloučen z působnosti91 směrnice Solvency II., a tím pádem i z režimu IDD.  

A contrario pokud se pojištěný rozhoduje o připojení se, resp. o přistoupení k pojistné smlouvě, 

toto pravidlo se neuplatní a zákazníkem je přímo on, zatímco pojistník nikoliv. Otázkou je, zda 

bude v praxi postavení skupinového pojistníka skutečně vnímáno jako postavení 

zprostředkovatele, a tedy zda dojde k přenosu příslušných povinností na něho, či zůstanou 

v odpovědnosti pojišťovny. IDD tedy nehodlá zasahovat do specifik skupinového pojištění 

explicitně, ale materiální pojetí distribuce přináší vcelku jasný závěr. Zajímavé je, že do role 

zákazníka je v případě „automatického“ skupinového pojištění postaven podnikatelský subjekt, 

kterým často bude velká korporace. Některá ustanovení na ochranu zákazníka se tedy vztáhnou 

právě na takovou korporaci. 

Jak je vidět, možnosti interpretace a tedy implementace mohou být značně široké 

a adresáti směrnice nemusejí mít v jejím pochopení vždy jasno.  

V některých zemích je pojistník, který uzavírá skupinovou pojistnou smlouvu za účelem 

pojištění svých klientů, již dnes považován (ať už přímo právními předpisy či jejich 

interpretací) za pojišťovacího zprostředkovatele explicite, musí tudíž mít odpovídající licenci 

či registraci. Na základě smyslu a účelu právní úpravy distribuce pojištění namísto interpretace 

formální se pojištěný ocitá v pozici pojistníka svého druhu, zatímco formální pojistník je 

považován za faktického pojišťovacího zprostředkovatele.  

Vyskytují se i názory, že z hlediska mezinárodního práva soukromého by za pojistníka 

měl být považovaný pojištěný, zatímco formální pojistník jako „organizátor“ skupinového 

pojištění by měl figurovat v roli zprostředkovatele. Toho by bylo možné dosáhnout 

i teleologickou interpretací příslušných právních norem a považovat tak skupinového pojistníka 

za zprostředkovatele, zatímco za pojistníka by byl považován pojištěný.92 Ovšem překážkou 

v přijetí tohoto názoru je dle podle mě skutečnost, že stranou primární pojistné smlouvy je stále 

pojistník, a toto postavení mu dle mého názoru nelze upřít, ledaže by takto nastíněná situace 

byla vnímána pouze z pohledu ochrany spotřebitele, nikoliv z hlediska postavení ve smluvním 

vztahu, zejména pak volby práva. Taková interpretace musí mít rozumné základy, neboť 

pojištěný volbu práva učiněnou pojistníkem nemůže ovlivnit a pouze přistupuje k pojistné 

smlouvě, přičemž projev jeho vůle ani jeho postavení nemohou ovlivnit smluvní podmínky.   

                                                 

91 Směrnice Solvency II., čl. 3. 
92 Franco Ferrari, Stefan Leible. Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in 

Europe. Mnichov: Sellier, 2009, s. 125. 
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Článek 10 se v odstavcích 1. – 3.  zabývá požadavky na vzdělávání pro všechny pracovníky 

přímo zapojené v distribuční činnosti, kteří musejí absolvovat odbornou přípravu v minimálním 

rozsahu 15 hodin ročně.  Tato ustanovení neobsahují vcelku žádnou zapeklitost. Odstavce 4. a 5 

upravují povinnost zprostředkovatelů udržovat pojištění odpovědnosti ve stanovené minimální 

výši. Tato výše se nevztahuje na zprostředkovatele doplňkového pojištění, pro které mají 

členské státy stanovit přiměřené požadavky s ohledem na konkrétní výkon jejich činnosti.  

 

Ustanovení, která si zaslouží bližší vysvětlení, pak jsou uvedeny v čl. 10 odst. 6. 

Směrnice dává členským státům na výběr mezi několika opatřeními, které mají sloužit 

k ochraně zákazníků. Tato opatření mají jednu nebo více těchto forem: 

a) zákonná nebo smluvní ustanovení, podle nichž se na peníze zaplacené zákazníkem 

zprostředkovateli hledí tak, jako kdyby byly zaplaceny podniku, zatímco na peníze zaplacené 

podnikem zprostředkovateli se hledí tak, jako kdyby byly zaplaceny zákazníkovi až tehdy, když 

je zákazník skutečně obdrží; 

b) požadavek na zprostředkovatele, aby trvale disponoval finančními prostředky ve výši 

4 % úhrnu přijatého ročního pojistného, nejméně však 18 750 eur; 

c) požadavek, aby se peníze  zákazníků převáděly prostřednictvím přísně oddělených 

zákaznických účtů a aby se tyto účty nepoužívaly k vracení peněz jiným věřitelům v případě 

úpadku; 

d) požadavek, aby byl vytvořen záruční fond. 

 

Pokud jde o písm. a) závěr je tedy takový, že jakmile zprostředkovatel pojistné obdrží, 

ocitne se toto formálně na účtu pojišťovny. Tj. pokud by například zprostředkovatel neuhradil 

pojistné pojišťovně, přičemž platnost pojištění je vázána na úhradu, zákazníkovi postačí 

prokázat, že pojistné uhradil.  Pokud se jedná o písm. b), členský stát si sice sám může zvolit, 

zda vytvoření takového „rezervního fondu“ uložit, ovšem ve stanovené minimální výši. EIOPA 

je zmocněna k pravidelnému přezkumu této částky, a to v závislosti na evropském indexu 

spotřebitelských cen.93 Slovenský ani Maďarský zákonodárce tuto finanční rezervu 

do vnitrostátního zákonodárství nezavedl, český do současného návrhu zákona ano.94 

                                                 

93 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol. Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 

2018, s. 247. 
94 Návrh zákona o zprostředkování pojištění a zajištění, § 54. In apps.odok.cz [online]. 2018 [cit. 2018-

04-10]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAKEFEG4P. 
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Každopádně vzhledem k tomu, že stát má právo volby, zda tuto povinnost do národní právní 

úpravy promítne, nelze stanovení částky nižší vnímat jako rozporné se směrnicí. Požadavek 

uvedený pod písmenem d) má sloužit k ochraně prostředků klientů před vyvedením pro jiné 

účely, než je platba pojistného. Její použití spolu s variantou dle písm. a) by tedy nebyla 

smysluplná, neboť pakliže je pojistné považováno za uhrazené připsáním na účet 

zprostředkovatele, neměla by oddělená evidence plateb na zákazníka žádný dopad. Varianta 

uvedená pod písm. d) pak má stejný či obdobný smysl jako varianta uvedená pod písm. b). 

Směrnicí IDD není dotčena ani národní právní úprava členských států týkající se 

distribuce pojištění vykonávané pojišťovnami či zprostředkovateli se sídlem ve třetích státech 

a působícími na jeho území na základě zásady volného pohybu služeb, to však za podmínky, 

že je zaručeno stejné zacházení pro všechny osoby, které mohou vykonávat distribuci pojištění 

na trhu takového státu.95 Pokud však daný členský stát správně implementuje směrnici IDD 

a zavede do svého právního řádu jednotná pravidla pro veškeré distributory na svém území, 

budou se pravidly IDD řídit v důsledku všichni. 

 

3.4 Informační požadavky a pravidla výkonu činnosti 

 

Členským státům je uložena povinnost96 zajistit, aby distributoři pojištění nebyli 

odměňováni způsobem, který by byl v rozporu s jejich povinností jednat v nejlepším zájmu 

svých zákazníků, ani takovým způsobem neodměňovali či nehodnotili výkony svých 

zaměstnanců. V odst. 3 tohoto článku se uvádí: „Distributor pojištění nesmí zejména zavést 

žádný mechanismus, který by mohl formou odměn, prodejních cílů či jiným způsobem 

distributora či jeho zaměstnance motivovat k tomu, aby zákazníkům doporučovali konkrétní 

pojistný produkt, pokud by tento distributor pojištění mohl nabídnout i jiný pojistný produkt, 

který by lépe odpovídal potřebám daného zákazníka.“ Jak bude vypadat konkrétní pravidlo 

a jak bude probíhat kontrola plnění takových povinností, bylo ponecháno na diskreci 

jednotlivých členských zemí. Návrh českého zákona o zprostředkování pojištění například 

pouze uvádí, že pravidla odměňování nesmí motivovat k tomu, aby byly zákazníkům 

                                                 

95 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol. – Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 

2018, s. 231. 
96 IDD směrnice, čl. 17. 
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doporučovány konkrétní pojistné produkty na úkor jiných produktů, které by lépe odpovídaly 

potřebám zákazníka, dále se k této problematice nevyjadřuje.97 

 Účel výše zmíněné úpravy je sice jasný a zároveň je veden chvályhodnou myšlenkou, 

ovšem v praxi bude toto pravidlo obtížně aplikovatelné a jeho praktické uplatnění ještě obtížněji 

prokazatelné. Z logiky věci by se toto pravidlo mělo aplikovat pouze v rozsahu aktuální 

nabídky daného distributora, nikoliv v rozsahu veškerého dostupného pojištění. Pokud 

např. doplňkový zprostředkovatel nabízí jen jedno pojištění, neměl by být nucen hledat pro 

zájemce nejvýhodnější pojištění na trhu, posuzovat skutečné potřeby zákazníka a nemohl tak 

nabízet pouze pojistku od jediného pojistitele, se kterým uzavřel smlouvu. Jinými slovy pakliže 

„klasický“ distributor ve formě zprostředkovatele má mít logicky za úkol najít pro klienta 

nejvýhodnější pojistku, těžko lze totéž požadovat po prodejci zboží či služby, který k nim nabízí 

doplňkové pojištění. Možná právě proto byly zavedeny finanční limity 200, resp. 600 eur, 

protože prodej dražšího pojištění se touto cestou nepředpokládá. Doplňkový zprostředkovatel 

by však měl být takových povinnosti zproštěn i v případě, že překročí limity a dostane se 

do režimu směrnice IDD. 

V následujícím čl. 18 je po členských státech požadováno, aby zajistily, že 

zprostředkovatel s dostatečným předstihem před uzavřením pojistné smlouvy sdělí zákazníkovi 

určitý soubor taxativně vyčtených informací. Ačkoliv termín „dostatečný předstih“ nepovažuji 

za vhodný, zejména v kontextu spotřebitelských norem, vyskytuje se tento termín v hojné míře 

i v mnoha právních předpisech České republiky, jako např. v občanském zákoníku, zákoně 

o spotřebitelském úvěru nebo zákoně o platebním styku. Tento termín není nikde blíže 

specifikován. Mám však za to, že v oblasti internetového prodeje může obstát i tvrzení, že za 

onen dostatečný předstih by měl nést odpovědnost právě zákazník, který hodlá smlouvu uzavřít 

– tj. pakliže jsou všechny informace uvedeny na webové stránce, nelze ze stany poskytovatele 

rozumným způsobem zajistit, aby je měl potenciální klient v určitém časovém předstihu. 

Takové řešení by mohlo spočívat jedině v tom, že např. na základě projevení zájmu o pojištění 

na webové stránce budou zaslány do e-mailu určité údaje nutné k uzavření smlouvy, a to třeba 

s odstupem jednoho dne – aby tak byl potenciální zákazník donucen o nabídce přemýšlet 

s dostatečným předstihem, což je nejspíše smyslem normy. V praxi však takovéto konstrukce 

nejspíše nemohou obstát. Dle Rokase98 by předsmluvní informační povinnosti měly být 

                                                 

97 Vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění,  § 48 odst. 1 písm. b).  
98 Marano P., Rokas I., Kochenburger P. The Dematerialized Insurance. Cham: Springer, 2016, s. 19. 
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regulovány rovněž na straně klienta, a to např. stanovením povinnosti odpovídat na jasné 

a jednoznačné otázky pojistitele. 

 

Distributoři pojištění tedy musí zákazníkovi poskytnout následující informace: 

 

a) Zprostředkoval musí poskytnout tyto informace:99  

i) svou totožnost a adresu a skutečnost, že je zprostředkovatelem pojištění, 

ii) zda poskytuje poradenství o prodávaných pojistných produktech, 

iii) postupy uvedené v článku 14, které umožňují zákazníkům a jiným zúčastněným osobám 

podávat stížnosti na zprostředkovatele pojištění, a postupy pro mimosoudní řešení sporů 

uvedené v článku 15, 

iv) rejstřík, v němž je zapsán, a prostředky pro ověření, že je registrován, a 

v) zda zprostředkovatel zastupuje zákazníka nebo jedná na účet či jménem pojišťovny; 

 

b) Pojišťovna musí poskytnout tyto informace: 

i) svou totožnost a adresu a skutečnost, že je pojišťovnou, 

ii) zda poskytuje poradenství o prodávaných pojistných produktech, 

iii) postupy uvedené v článku 14, které umožňují zákazníkům a jiným zúčastněným osobám 

podávat stížnosti na pojišťovny, a postupy pro mimosoudní řešení sporů uvedené v článku 15. 

 

Každý poskytovatel musí tedy uvést svoji totožnost, adresu, údaj o zápisu v příslušném 

rejstříku a skutečnost, zda je zprostředkovatelem pojištění či pojišťovnou, zda poskytuje 

poradenství o nabízených pojistných produktech, a dále poučit zákazníka o postupech pro 

podávání stížností a mimosoudním řešení sporů. Podle Solvency II.100 musí pojišťovna 

informovat pojistníka, který je fyzickou osobou, o způsobu vyřizování stížností ve smluvních 

záležitostech, včetně „případné existence instituce, na kterou se lze se stížnostmi obracet.“ Toto 

se ovšem odlišně týká pouze vztahu pojistitel-pojistník, nikoliv, dle terminologie IDD, vztahu 

distributor-zákazník, nebo komplexně pojistitel-zprostředkovatel-pojistník-pojištěný.  

Zprostředkovatel musí navíc, oproti pojišťovně sdělit „v jakém rejstříku je zapsán a prostředky 

pro ověření, zda je registrován“ a zda zastupuje zákazníka či jedná na účet či jménem 

pojišťovny. Pokud je však pouze zprostředkovatelem doplňkového pojištění, nevztahují se 

                                                 

99 IDD směrnice, článek 18. 
100 Směrnice Solvency II., čl. 183, odst. 1, věta poslední. 
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na něho naopak povinnosti uvedené v bodě ii) a v),101 což je s ohledem na jeho postavení logické 

a správné.  

Pokud jde o prodej pojištění prostřednictvím internetu, je třeba připočítat ještě 

informace, které musejí být poskytnuty v souladu se směrnicí ECD,102 tedy jednotlivé technické 

kroky vedoucí k uzavření smlouvy, sdělení zda je smlouva po jejím uzavření archivována a zda 

je přístupná, technické prostředky pro zjištění a opravu omylů vzniklých při zadávání a jazyky 

nabízené pro uzavření smlouvy. Rovněž je třeba poskytnout spotřebiteli kodexy chování, 

kterým poskytovatel podléhá, včetně toho, kde jsou v elektronické podobě přístupné. Např. 

v české právní úpravě103 se žádný kodex chování nevyskytuje – je ovšem otázkou, jaký 

je skutečný účel tohoto požadavku - zda musí jít o kodex závazný ze zákona či nikoliv (v ČR 

viz například Kodex etiky v pojišťovnictví České asociace pojistitelů). 

Pokud je zákazníkem spotřebitel, další velké množství informací mu musí být sděleno 

na základě směrnice DMD.104 Směrnice IDD samozřejmě nijak neřeší vztah k směrnici DMD – 

je tedy třeba říct, že jí stanovené požadavky nijak nemění, neomezuje ani neruší. Informační 

požadavky dle IDD jsou sice naštěstí stručnější, ovšem musejí být podány speciální formou 

dle prováděcího nařízení. Informační požadavky, které se v obou směrnicích duplikují,  bude  

možné podat v informačním dokumentu dle IDD, o němž bude pojednáno níže. V rozsahu, 

který předepsaný obsah tohoto dokumentu přesáhne, pak budou muset být podány jinou 

formou. DMD uvádí veškeré informační povinnosti v čl. 3 - Informace poskytované spotřebiteli 

před uzavřením smlouvy na dálku. V odst. 1 zaměřeném na poskytovatele jsou kromě 

standardních identifikačních údajů včetně těch o orgánu dohledu požadovány i kostrbatě 

formulované údaje dle písm. c): „Pokud má spotřebitel obchodní vztahy s jiným podnikatelem, 

než je poskytovatel, totožnost tohoto podnikatele, postavení, v němž vystupuje vůči spotřebiteli, 

a geografická adresa pro vztah spotřebitele s tímto podnikatelem.“ Ani anglická verze tohoto 

znění není ke čtenáři přívětivější – je ho ovšem možné vztáhnout na pojišťovnu jako onoho 

jiného podnikatele.  V odst. 2, zaměřeném na finanční služby, jsou pak požadovány hlavní 

znaky finanční služby, cena vč. veškerých poplatků, provizí i případných daní, upozornění 

na volatilní finanční nástroje ovlivňující náklady či hodnotu služby, na další možné daně 

či náklady které nejsou součástí ceny, případné časové omezení platnosti informací, způsob 

plateb a plnění a případné náklady spojené s dálkovou komunikací. Odstavec 3. pak požaduje 

                                                 

101 IDD směrnice, článek 21. 
102 ECD směrnice, článek 10. 
103 Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví, návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění. 
104 DMD směrnice, čl. 3. 



52 

 

informace o odstoupení a jeho podmínkách, případné minimální době trvání, podmínkách 

předčasného ukončení smlouvy vč. smluvních pokut, pokyny k zaslání odstoupení a informace 

o volbě práva. Žádný z požadavků tedy nevyžaduje bližší vysvětlení. Znění směrnice DMD 

považuji za kvalitně a logicky zpracované, přiměřeně stručné a jasné, tedy až na drobné 

zakolísání v čl. 3 odst. 1 písm. c). Problém nastává v okamžiku, jak zde uvedené informační 

požadavky zkombinovat s požadavky IDD a jejího informačního dokumentu, který musí 

obsahovat informace pouze podle IDD. 

3.4.1 Střet zájmů  

Čl. 19 IDD nese název „Střety zájmů a transparentnost“ (anglické znění je pak doslovně 

stejné, systematické zařazení těchto dvou témat do jednoho článku není jasné) a má jednat 

o zamezení vzniku střetu zájmů mezi různými činnostmi na straně distributora a zájmy 

zákazníků.105 Mám ovšem za to, že pokud je střet zájmů nahlížen tak, že je představován 

i odlišností či opačností zájmů, jež jsou v obchodních vztazích inherentní, musí k němu dojít 

prakticky vždy, neboť zájem zákazníka a distributora (ať již je pojistitelem nebo 

zprostředkovatelem) je z podstaty věci rozdílný – opačná situace by byla, pokud 

by zprostředkovatel dostával odměnu od zákazníka, což bych považoval za situaci, kdy lze 

požadavek týkající se zamezení střetu zájmů považovat za oprávněný, a dále v případě splynutí 

pojistníka s distributorem. Pokud je totiž zprostředkovateli placena odměna pojistitelem, těžko 

lze na něm spravedlivě požadovat, aby zvolil produkt skutečně nejvhodnější a nejvýhodnější 

pro zákazníka. Střet zájmů může vzniknout obzvláště v případě skupinového pojištění, a to 

zejména v podmínkách odměňování pojistníka vázaných na škodní průběh. Zprostředkovatel je 

rovněž s dostatečným předstihem povinen informovat zákazníka o tom, zda drží přímo nebo 

nepřímo nejméně 10 % hlasovacích práv nebo kapitálu v pojišťovně, či zda pojišťovna či její 

mateřský podnik má tento podíl na zprostředkovateli.106 Díky této informační povinností má mít 

zákazník možnost odhalit, zda není  případné poradenství ovlivněno majetkovými účastmi. 

Je však pravděpodobné, že drtivou většinu zákazníků taková informace nezajímá a nemá žádný 

vliv na jejich rozhodnutí, přičemž ti, které by zajímala, mohou nahlédnout např. do obchodního 

rejstříku. Zákazník má být dále informován o tom, zda je poradenství nestranné a poskytnuté 

na základě osobní analýzy (kvalita takové analýzy pak stanovena není, takže distributor nejspíše 

snadno zdůvodní kladnou odpověď). Pokud zprostředkovatel vykonává zprostředkovatelskou 

                                                 

105 IDD směrnice, preambule, čl. 39. 
106 IDD směrnice, čl. 19, odst. 1 písm. a). 
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činnost pro určitou pojišťovnu, je třeba uvést její/jejich název. Jestliže zprostředkovatel 

nepracuje pro žádnou pojišťovnu a poradenství neposkytuje na základě výše zmíněné nestranné 

osobní analýzy, musí sdělit názvy pojišťoven se kterými „může vykonávat a vykonává činnost.“ 

Zde patrně nic nebrání uvedení veškerých pojišťoven, jejichž produkt je schopen nabídnout.  

Co již bude zákazníky zajímat více, je sdělení o povaze odměny obdržené za pojistnou 

smlouvu.107 Ta může být představována jakoukoli provizí, poplatkem či jinou platbou, včetně 

všech hospodářských či jiných výhod finanční či nefinanční povahy nebo pobídky nabízené 

nebo poskytnuté ve vztahu k distribuci pojištění. Tato rozšířená definice má pokrýt veškeré 

metody, které jsou způsobilé motivovat určitou osobu k provádění distribuce, což má zamezit 

obcházení pravidel distribuce.108 Toto pravidlo tedy dopadá i na skupinové pojištění a odměny 

pojistníků a dle mého názoru by v důsledku dopadalo i na platby prováděné mezi jinými 

osobami, napojenými na osoby ve zprostředkovatelském vztahu reálně zapojené. Tato 

povinnost se vztahuje i na zprostředkovatele doplňkového pojištění.109 Otázkou je, zda se pod 

nekonkrétní „povahou“ má skrývat konkrétní metoda stanovení, tj. zda má zprostředkovatel 

odměnu počítanou z konkrétního pojištěného, dle objemu či počtu uzavřených smluv atd., nebo 

zda má být dokonce uvedeno jak je odměna počítána.  Pouhé sdělení, že zprostředkovatel obdrží 

odměnu mající finanční povahu, by nejspíš neobstálo. Původní návrh Evropské komise počítal 

dokonce s tím, že bude zákazníkovi vždy sdělována konkrétní výše odměny zprostředkovatele 

(i pokud ji zákazník neplatí), ovšem legislativním procesem s úspěchem neprošel.110 Tento 

návrh dokonce obsahoval požadavek, aby byl zákazník informován o konkrétních obchodních 

cílech, na které je navázána odměna za jejich splnění, vč. její výše (tedy bez vztahu ke konkrétní 

pojistné smlouvě). Troufám si však tvrdit, že zvláště u neživotního pojištění není taková 

informace pro koncového zákazníka příliš zajímavá ani vypovídající a naopak může narušovat 

obchodní tajemství vztahu mezi distributorem a pojišťovnou, přičemž dopad na kvalitu 

konkurenčního prostředí nebyl nijak hodnocen. Možné by koneckonců bylo dovodit i rozpor 

s principem svobody podnikání dle čl. 16 Charty základních práv Evropské unie, neboť jedním 

z prvků svobody podnikání je nepochybně i obchodní tajemství, jehož součástí je i odměna 

obchodního partnera jako informace tajná, mající určitou hodnotu. Dle písm. e) je pak třeba 

                                                 

107 IDD směrnice, čl. 19, odst. 1 písm. d). 
108 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol. Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 

2018, s. 234. 
109 IDD směrnice, čl. 21. 
110 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zprostředkování pojištění, Evropská komise, 10. 7. 

2012, str. 22, 52. In eur-lex.europa.eu [online]. 2012 [cit. 2018-04-10].Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52012PC0360. 
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sdělit, zda odměna spočívá v poplatku, který je odměnou přímo placenou zákazníkem, nebo 

na základě provize zahrnuté v pojistném (tj. předpokládám vč. provize placeného pojišťovnou 

zprostředkovateli, nejen ceně pojistného jako takového, pokud zprostředkovatelský prvek není 

zastoupen), na základě jiného druhu odměny vč. hospodářské výhody jakéhokoli druhu či 

na základě kombinace výše uvedených prvků. Pokud je poplatek hrazen přímo zákazníkem, 

musí být informován o výši poplatku, a pokud to není možné, alespoň o metodě jeho výpočtu.111 

Zejména popis hospodářských výhod považuji za příliš abstraktní pojem, neboť struktura 

vztahů mezi pojišťovnou a konkrétním zprostředkovatelem může být natolik mnohovrstevná, 

že její rozkrytí za účelem sdělení jednoduché informace koncovému zákazníkovi může být 

nadlidským úkolem. Dle mého názoru je informace o struktuře odměny pro zákazníka naprosto 

irelevantní, neboť s poskytnutou službou nemá žádnou souvislost, ledaže by se lišila např. 

u několika nabízených produktů od různých pojišťoven, které zprostředkovatel nabízí 

a zákazník by tak měl možnost srovnání – ovšem takový účel se právě minul odstraněním 

požadavku na sdělení konkretizované odměny ve finální verzi směrnice. Pakliže má být 

informace o struktuře odměny klientovi známa, měla by se vztahovat ke konkrétnímu produktu, 

nikoliv k hospodářským výhodám, které mohou s danou nabídkou souviset. Není neobvyklé, 

aby např. zprostředkovatel zprostředkovával určité pojištění zdarma, obzvláště např. ve fázi 

pilotního projektu majícího za cíl ověření zájmu klientů, přičemž hospodářská výhoda může 

představovat např. protihodnotu za jiný, např. úspěšný obchod zprostředkovatele s pojišťovnou 

a vyplývat z dobrých vztahů vycházejících právě z hospodářských výhod realizovaných 

v průběhu předchozí spolupráce. Hospodářská výhoda jakéhokoli druhu však může být 

poskytnuta i prostřednictvím odlišných osob a tím pádem je velmi těžko zjistitelná. Analýza 

tohoto dopadu by opět měla být předmětem porovnání s institutem obchodního tajemství. 

Rozkrytí struktur odměn totiž dle mého názoru nemůže mít pozitivní dopad na koncového 

zákazníka, přínos této informace nevidím jako opodstatněný.  

 

3.4.2 Poradenství 

Poradenstvím se rozumí poskytování osobních doporučení zákazníkovi na jeho žádost nebo 

z podnětu distributora k jedné nebo více pojistným smlouvám. Jak bude vyloženo níže, osobní 

doporučení je třeba chápat jako doporučení personalizované. Ačkoliv obecně je poradenství 

                                                 

111 Směrnice IDD, čl. 19 odst. 2. 
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třeba vztahovat spíše ke konkrétní pojistné ochraně proti určitému pojistnému nebezpečí, 

přičemž pojistná smlouva se může vztahovat na více pojistných nebezpečí,112 směrnice IDD jej 

vztahuje k cíli, k němuž směřuje, tedy uzavření pojistné smlouvy.   

Podle čl. 20 odst. 1 „upřesní distributor pojištění požadavky a potřeby zákazníka na základě 

informací, které od něj získá, a poskytne mu srozumitelnou formou objektivní informace 

o pojistném produktu, aby mu umožnil učinit informované rozhodnutí.“ V anglickém znění 

je ekvivalentem výrazu slovo „shall specify“, tj. význam v podstatě stejný. Požadavky 

a potřeby zákazníka tedy specifikuje či upřesní distributor, namísto zákazníka samotného – 

tolik k gramatickému výkladu. Účelem ovšem jinými slovy je, nabídnout zákazníkovi pojistný 

produkt takový, který bude odpovídat jeho potřebám a poskytnout mu dostatek údajů, 

na základě nichž se zákazník rozhodne, jaký pojistný produkt využije.  

Dle mého názoru odstavec 1 vyznívá tak, že distributor klientovi poradenství v podstatě 

poskytnout musí, neboť jestliže „upřesní“ jeho potřeby, na základě kterých mu poskytne 

informace tak, aby mu umožnil učinit rozhodnutí, z logického hlediska tak lze stěží učinit, 

aniž by to mělo formu rady. S tím souvisí i možnost, aby členské státy stanovily, 

aby zprostředkovatel, který hodlá poskytovat poradenství na základě nestranné a osobní 

analýzy, měl povinnost poskytnout takové poradenství v případě všech pojistných smluv, 

jejichž sjednání nabízí.113 

Má se za to, že pokud některý distributor poskytuje poradenství bez nestranné a osobní analýzy, 

pracuje pro některou pojišťovnu.114 Ovšem nabízí se otázka, zda když distributor, který je 

na kterékoli pojišťovně nezávislý, klientovi sdělí, že poskytuje sice poradenství, ovšem nikoliv 

na základě nestranné a osobní analýzy, musí radu poskytnout na základě analýzy dostatečně 

velkého počtu pojistných smluv nabízených na trhu, aby měl možnost učinit osobní doporučení 

v souladu s odbornými kritérii ohledně toho, jaká pojistná smlouva odpovídá potřebám 

zákazníka.115 V podstatě nelze vyloučit, že nedostatek zamýšlené profesionality distributora by 

bylo možno skrýt do výše uvedeného „disclaimeru.“ 

Pokud by distributor neradil, ale pouze prodával pojištění, pak by neuváděl žádné další 

informace a nesondoval potřeby zákazníka. S poradenstvím musí být zákazníkovi poskytnuto 

i „osobní doporučení,“ a to včetně „vysvětlení, proč daný produkt nejlépe splňuje jeho 

                                                 

112 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol. Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 

2018, s. 233. 
113 IDD směrnice, preambule, čl. 47. 
114 IDD směrnice, čl. 19 odst. 1, písm. c), pododstavec iii). 
115 IDD směrnice, čl. 20 odst. 3. 
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požadavky a potřeby.116“ Tato povinnost se tedy vztahuje i na poradenství, které není 

poskytováno na základě nestranné a osobní analýzy.   

Mentální rozlišení, zda distributor, resp. osoba za něj jednající, poskytuje radu či nikoliv, bude 

v praxi nejspíše obtížné, a proto lze dle mého názoru a priori dojít k závěru, že doporučení 

poskytováno není, skutečně jen v případě, kdy bude možno koupit bez jakékoli osobní 

komunikace, tj. zejména prostřednictvím internetu. Hranice mezi pouhou nabídkou, např. 

u jednoduchého pojistného produktu, a nabídkou spojenou s radou, bude totiž vždy neostrá. 

Nejedná se o natolik kvalitativně odlišitelnou situaci jako v případě investičního poradenství, 

kterým se však tvůrci IDD směrnice možná do jisté míry inspirovali.117 Stejný vztah vidím mezi 

osobním doporučením a radou samotnou, což lze gramatickým výkladem považovat rovněž 

za totéž – jestliže je rada poskytována jednou osobou osobě jiné, jedná se o doporučení osobní. 

Problém ale ve skutečnosti představuje opět o nesprávný překlad a k výkladu napomůže 

anglická verze směrnice – nejedná se totiž o „osobní doporučení,“ jak uvádí české znění, ale 

o doporučení „personalizované,“ což je zásadní rozdíl. Musí to být tedy doporučení nikoliv 

generické, ale zaměřené na situaci týkající se daného zákazníka.  

Dostatečně velký počet pojistných smluv nabízených na trhu pak bohužel není nijak vymezen, 

a to ani kvalitativně, ani kvantitativně - stejně tak není uvedeno, o jaký trh se jedná, zda se jím 

myslí celý vnitřní trh EU, domácí trh distributora, či hostitelský trh cílového zákazníka.118 Této 

povinnosti se tedy vyhne pouze distributor, které neposkytuje poradenství nestranně a na 

základě osobní analýzy. Mám však za to, že distributor, který nabízí omezené množství 

produktů od omezeného počtu pojišťoven (i pokud nepracuje přímo pro mě), mělo by jeho 

povinností být porovnávat jen takové produkty, které on sám nabízí. Jinak by musel znát nejen 

nabídku pojišťoven, jejichž služby nenabízí, ale musel by např. studovat i jejich pojistné 

podmínky, aby mohl svůj úkol splnit poctivě a řádně. Nicméně tyto požadavky se příliš neliší 

od požadavků dosavadních a je třeba poznamenat, že pojišťovací zprostředkovatelé si 

s porovnáváním produktů příliš hlavu nelámali nikdy.  

 

                                                 

116 IDD směrnice, čl. 20 odst. 1, třetí pododstavec. 
117 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU. 
118 P. Marano, I. Rokas, P. Kochenburger. The Dematerialized Insurance. Cham: Springer, 2016, s. 18. 
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3.4.3 Informační dokument 

Distributor pak, bez ohledu na to, zda poskytl radu či nikoliv, musí poskytnout 

zákazníkovi srozumitelnou formou informace s ohledem na složitost pojištění a typ zákazníka; 

v případě neživotního pojištění pak ve formě standardizovaného informačního dokumentu 

v papírové či jiné trvalé formě (to ostatně odpovídá i požadavkům směrnice DMD119). Ten pak 

musí vytvořit „tvůrce produktu neživotního pojištění“ (v angličtině „manufacturer“),120  jímž 

by měla být pojišťovna (či zprostředkovatel jako spolutvůrce), ovšem proč směrnice operuje 

s takovýmto pojmem, není známo.  

Tento informační dokument o pojistném produktu však obsahuje nejen informace o samotném 

pojištění, ale zejména o parametrech pojistné smlouvy.121 Tj. pokud bude stejné pojištění 

nabízeno prostřednictvím několika smluv s odlišnými parametry, bude nutno vytvořit i více 

variant informačních dokumentů.  

 

Jde tedy dokument, který má obdržet pojištěný zákazník od distributora.  Solvency II. 

naopak upravuje informace poskytované pojišťovnou pojistníkovi, ovšem nikoliv v obdobně 

specifickém formátu. 

Téměř žádný z požadavků na informační dokument není vystižen dostatečně přesně. 

Detaily jsou upraveny až v samostatném prováděcím nařízení.122 Dokument musí být: 

a) samostatný a krátký – rozsah by měl činit dvě strany formátu A4, nesmí však 

v žádném případě přesáhnout tři strany.  

b) přehledný a snadno čitelný, vč. písma čitelné velikosti – ta je upravena dokonce tak 

detailně, že malé písmeno „x“ nesmí být menší než 1,2 mm, což  je však písmo dost malé 

c) pokud byl původně vyhotoven barevně, nesmí ztratit na srozumitelnosti v případě 

černobílé kopie – toto se týká zobrazení konkrétních obrázkových ikon, které jsou prováděcím 

nařízením rovněž předepsány. EIOPA pak vydala vzor tohoto dokumentu.123 

                                                 

119 DMD směrnice, čl. 5 odst. 1. 
120 IDD směrnice, čl. 20, odst. 4 – 6. 
121 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol. Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 

2018, s. 251. 
122 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1469 ze dne 11. srpna 2017, kterým se stanoví standardizovaný 

formát pro informační dokument o pojistném produktu. 
123EIOPA: Vzor informačního dokumentu. In eiopa.europa.eu [online]. 2017 [cit. 2018-04-10]. 

Dostupné na: 
https://eiopa.europa.eu/Publications/Technical%20Standards/Insurance%20Product%20Information%2

0Document.pdf. 
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d) „sepsán nebo v jednom z úředních jazyků používaných v té části členského státu, kde 

je pojistný produkt nabízen, nebo po dohodě spotřebitele s distributorem v jiném jazyce“ – 

podle prováděcího nařízení je pouze třeba použít jazyk jednoduchý a vyhnout se „odbornému 

žargonu“. Dohoda distributora se spotřebitelem o jazyce jiném s prakticky říká mírně řečeno 

o jednostranném „využití“ možnosti např. zaklikávacího políčka, kde klient před nákupem 

pojištění odsouhlasí „dohodu“ o jiném jazyce, jinak nebude moci pokračovat dále. Zvláště při 

online prodeji je toto vysoce pravděpodobná varianta. Informace, že informační dokument musí 

být sepsán v jazyce členského státu, kde je produkt nabízen, může mít vliv i na volbu práva – 

jedná se totiž o trefnější alternativu termínu „zaměření činnosti“, o kterém je pojednáno v části 

4., týkající se volby práva, a který pramení původně z nařízení Brusel I. Otázkou ovšem je, 

v jakém jazyce bude informační dokument vytvořen, pokud distributor pojištění nenabízí 

v žádném státě, ale prostě jej umístí na internet, nebo si jej zákazník sám vyhledá. Je tedy 

možné, že se termín „stát, kde je produkt nabízen124“ bude opět vykládat ve smyslu „stát, 

na který je činnost zaměřena.125“ To je sice možné jedině u spotřebitelských smluv, které kryjí 

rizika umístěná mimo EU, nabízí se však aplikace tohoto termínu a simili. 

Důležité je upozornit také na to, že dohoda o „jiném jazyce“ může být učiněna mezi 

distributorem a spotřebitelem, nikoliv zákazníkem. Pokud tedy zákazník není spotřebitelem, 

z gramatického výkladu vyplývá, že nemá možnost dohodnout se na jiném jazyce, což však, 

dle mého předpokladu, nemůže být záměrem této úpravy. A minori ad maius je tedy třeba 

dovodit, že se bude jednat o kteréhokoli zákazníka. 

e) „přesný a nebýt zavádějící“ – aby však byly informace poskytnuty klientovi skutečně 

takovýmto způsobem, je otázkou, jak komprimovat mnohastránkové pojistné podmínky 

do dokumentu o rozsahu dvou stran. Mám tudíž za to, že tento dokument bude zavádějící 

a nepřesný v drtivé většině případů. Prováděcí nařízení k tomu neuvádí nic. 

f) název „Informační dokument o pojistném produktu“ musí být uveden v horní části 

pravé strany 

g) „obsahovat sdělení, že úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou 

uvedeny v jiných dokumentech.“  

 

Odstavec 8 pak stanoví obsahové náležitosti informačního dokumentu takto: 

a) „informace o druhu pojištění;“ 

                                                 

124 Směrnice IDD, čl. 20 odst. 7, písm. d). 
125 Směrnice Solvency II., čl. 6 odst. 1 písm. b). 
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b) „souhrn pojistného krytí, včetně hlavních pojištěných rizik, výše pojištění, a je-li to 

relevantní, územního rozsahu pojištění a souhrnu výluk z pojištění;“ 

c) „způsoby a doba placení pojistného;“ 

d) „hlavní výluky z pojištění;“ 

e) „povinnosti spojené se sjednáním smlouvy;“ 

f) „povinnosti během trvání smlouvy;“ 

g) „povinnosti v případě uplatnění nároků z pojistné události;“ 

h) „dobu trvání pojištění, včetně data začátku a konce pojištění;“ 

i) „způsoby zániku pojištění.“ 

 

Pokud jde o význam jednotlivých složek, ten je jednoznačný. Zajímavé je ovšem porovnání 

s požadavky prováděcího nařízení,126 které (pro případ, že údaje nelze uvést ve sloupcích), 

požaduje určitou posloupnost obsahových náležitostí, avšak pracuje nejen s odlišnými 

formulacemi, avšak i s odlišným obsahem:  

 

a) „O jaký druh pojištění se jedná?“ 

b) „Co je předmětem pojištění?“ 

c) „Na co se pojištění nevztahuje?“ 

d) „Existují nějaká omezení v pojistném krytí?“ 

e) „Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?“ 

f) „Jaké mám povinnosti?“ 

g) „Kdy a jak provádět platby?“ 

h) „Kdy pojistné krytí začíná a končí?“ 

i) „Jak mohu smlouvu vypovědět?“. 

 

Body a) obou výše citovaných článků se liší pouze formulačně, obdobný obsah má bod 

c) směrnice s bodem g) nařízení, bod d) směrnice s bodem c) nařízení, body e) a f) směrnice 

jsou společně ekvivalentní s obsahem bodu f) nařízení, bod g) směrnice by v podstatě mohl být 

pokryt rovněž bodem f) nařízení, bod h) směrnice odpovídá bodu h) nařízení, bod i) směrnice 

může být částečně reflektován bodem i) nařízení, ovšem obsahově pouze ze strany klienta, nebo 

                                                 

126 Prováděcí nařízení č. 2017/1469, čl. 4. 
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lépe řečeno pojistníka. Bod b) směrnice k žádnému konkrétnímu bodu nařízení vztáhnout nelze, 

nároky na obsah budou nepoměrně více obsáhlé.  

Anglická verze obou právních předpisů pak vykazuje stejné rozpory, takže tentokrát se nemůže 

jednat o nedostatek vzniklý překladem. Prováděcí nařízení je, na rozdíl od IDD směrnice, 

natolik kazuistické a direktivní, že odchýlení se od něho v podstatě nepřipadá v úvahu. Pokud 

by chtěla např. pojišťovna spojit informační dokument s jinými informacemi pro zákazníka, 

které požaduje např. Solvency II. nebo ECD, dopustí se porušení prováděcího nařízení. 

Je pravdou, že pojistné podmínky bývají nekonečně dlouhé a složité, ovšem odchylovat se od 

nich výstižným obrázkovým dokumentem může být zrádné, neboť v jejich složitosti tkví právě 

jejich přesnost. Zajímavé jistě bude řešení sporů spočívajících v rozporech mezi informačním 

dokumentem a pojistnými podmínkami, ke kterým v budoucnu jistě dojde.  

 

Požadavky na informace poskytované před uzavřením smlouvy o neživotním pojištění 

obsahuje rovněž Solvency II., z dnešního hlediska poněkud nesystémově.127 Informační 

povinnosti by bylo vhodné uvádět pouze ve směrnici týkající se distribuce, tedy směrnici IDD. 

Ovšem v době, kdy vznikala Solvency II. tyto informační povinnosti nebylo možné zařadit do 

směrnice IMD, neboť ta se týkala pouze zprostředkovatelů, nikoliv pojistitelů. Proto lze tento 

krok chápat historicky jako vhodný, ovšem návrh IDD měl být se zněním Solvency II. porovnán 

a měly být provedeny změny za účelem zajištění odpovídajícího obsahu obou předpisů. V 

Evropském právu, pravděpodobně s ohledem na složitý legislativní proces a velký počet 

a složitost předpisů, však novelizace nejsou příliš často využívány.  

Solvency II.  logicky zavedla informační povinnosti pouze pro vztah mezi pojišťovnou 

a pojistníkem a stanoví požadavky výlučně na obsah, nikoliv na formu dokumentu, takto:   

Dle článku 183 odst. 1 je pojišťovna před uzavřením pojištění povinna sdělit klientovi, který 

je fyzickou osobou (nikoliv tedy pouze spotřebitelem) informaci o právu rozhodném pro 

smlouvu či možnosti jeho volby, a dále o způsobu vyřizování stížností pojistníků 

v záležitostech smluv, včetně případné existence instituce, na kterou se lze se stížnostmi 

obracet. Tento požadavek tedy odpovídá ve vztahu k pojišťovně požadavku čl. 18 písm. b), bod 

iii směrnice IDD. Prováděcí pravidla pak má v tomto případě stanovit stát, ve kterém se nachází 

riziko.  

                                                 

127 Indra M., Urbanec J., Pojistné rozpravy 34/2017 - Transpozice směrnice IDD – promyšlenější ochrana 

klientů, vyšší profesní nároky a distribuční neutralita regulace, s. 46. In pojistnerozpravy.cz [online]. 2017 

[cit. 2018-04-10]. Dostupné z: https://www.pojistnerozpravy.cz/images/archiv/2017-34/casopis.pdf. 
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Článek 184 odst. 1 říká, že za podmínky, že je neživotní pojištění nabízeno v rámci 

práva usazování nebo volného pohybu služeb, „musí být pojistník před tím, než se k něčemu 

zaváže, uvědomen o tom, ve kterém členském státě se nachází sídlo, případně pobočka, 

se kterou má být smlouva uzavřena.“   Formulace by dle gramatického výkladu mohla 

naznačovat, že pobočka má mít právní subjektivitu, která jí v právních řádech evropských zemí 

přiznána není. Ovšem pravým důvodem této nepřesné formulace je možná závislost zvoleného 

práva právě na sídle pobočky, která pojištění prodává. I toto ustanovení nahrává výkladu, 

že právo ve spotřebitelské smlouvě se může řídit právem země, kde je umístěna provozovna 

poskytovatele pojištění. Formulace „před tím, než se k něčemu zaváže“ pak musí být vykládána 

jako „before any commitment is entered into“ – tedy předpokládám vstup do závazku hlavního, 

míněno pojistné smlouvy, nikoliv například závazku dodat určité materiály, podepsat souhlas 

se zpracováním osobních údajů ap. Údaje dle výše popsaného odst. 1 pak musí být obsaženy 

v „každém dokladu“ vydaném pojistníkovi. Tj. vyložíme-li si toto ustanovení s prováděcím 

nařízením ke směrnici IDD, měly by tyto informace být uvedeny i v informačním dokumentu, 

je-li vydán přímo pojišťovnou pojistníkovi. Ten ovšem má striktně daný obsah a striktně vzato 

jej nelze vůbec rozšířit. Je tedy možné, že normotvůrce opomněl vzít v potaz toto ustanovení 

směrnice Solvency II., přičemž obě směrnice bude co se týče informačních povinností 

k pojistníkovi, třeba vykládat ve vzájemném souladu.  

V čl. 184 odst. 2 je pak stanoveno, že „smlouva nebo jakýkoli jiný doklad prokazující 

krytí spolu s návrhem pojištění, pokud je pro pojistníka závazná, musí uvádět adresu sídla 

a případně pobočky neživotní pojišťovny, která poskytuje krytí.“  Je-li smlouva primárním 

podnětem v této větě, ke které je vztažen přísudek, je možné nabýt dojmu, že by smlouva mohla 

být pro pojistníka nezávazná, ovšem pak již není smlouvou. V anglické verzi je závaznost 

vztažena nikoliv ke smlouvě, ale k návrhu pojištění, což již dává logiku a překlad do českého 

jazyka je opět chybný. Tedy smlouva, jiný doklad nebo pro pojistníka závazný návrh pojištění 

musí obsahovat adresu pojišťovny či její pobočky, která poskytuje pojistné krytí. Jiným 

dokladem může být např. takzvaná kartička pojišťovny, či formální „pojistka“, kterou zákazník 

ukazuje v případech, že nárokuje plnění z pojistného krytí.  

Podstatným ustanovením je rovněž čl. 23 směrnice IDD. Jedná se o článek, který 

opakuje, rozvíjí, ale zároveň i mění pravidla stanovená předchozími články zabývajícími se 

informačními povinnostmi.  

Odstavec první lze považovat za značně nekoncepční, neboť první dvě písmena pouze 

opakují, co již bylo uvedeno výše: V písmeni a) opakuje co je uvedeno v čl. 20 odst. 5, 



62 

 

ale hovoří pouze o papíře, nikoliv o trvalém nosiči dat, k upřesnění článek 23 využívá až 

druhého odstavce. V písmeni b) se opakují požadavky uvedené v čl. 20 odst. 7 písm. b) a e), 

avšak jinými slovy.  

V písmeni c) jsou však změněny požadavky čl. 20 odst. 7 písm. d), dle kterého musí být 

informační dokument, jak uvedeno detailně výše, sepsán buď v úředním jazyce členského státu, 

kde je pojistný produkt nabízen, nebo po dohodě spotřebitele s distributorem v jiném jazyce. 

Otázkou je, jak by měla taková dohoda vypadat, neboť jak je známo, smlouvy mezi podnikateli 

a spotřebiteli bývají představovány pasivním přijetím jednostranně určených podmínek 

prostřednictvím formulářové smlouvy - bez možnosti vyjednávání. Naproti tomu dle čl. 23 

písm. c) již nehovoří o úředním jazyce státu, kde je produkt nabízen, ale o jazyce státu, v němž 

se nachází riziko, nebo členského státu závazku. Jde tedy o návrat k definicím dle Solvency II., 

které se evidentně mají uplatnit i v případě, že se volba práva nebude řídit článkem 7 nařízení 

Řím I. Členským státem, ve kterém se nachází riziko, může být v tomto případě stát, kde se 

nachází pojištěná budova, kde je registrován pojištěný automobil, kde pojistník uzavřel 

pojistnou smlouvu pro krytí rizik na cestách o délce do 4 měsíců, nebo v jiných případech 

umístění bydliště pojistníka či provozovny pojistníka, právnické osoby.128 Pokud je podnikatel 

fyzickou osobou – podnikatelem, měla by se na jeho provozovnu přiměřeně vztáhnout pravidla 

pro provozovnu osoby právnické.  Členským státem závazku je pak stát, ve kterém se nachází 

buď bydliště pojistníka, nebo je-li pojistník právnickou osobou, provozovna, ke které se 

smlouva vztahuje.129 Půjde tedy o místo, kde má zákazník bydliště nebo kde byla uzavřena 

smlouva, pokud jde o cestovní pojištění. Ustanovení čl. 23 tedy obsahuje jiná pravidla 

pro použití jazyka, než čl. 20. Navíc totiž umožňuje použití jazyka dle místa, kde byla uzavřena 

smlouva.  

Pouze písm. d) přináší novou povinnost, tedy poskytovat informace bezplatně, což je jinak 

uvedeno pouze v preambuli.130 

V odstavci druhém jsou pak pouze otupena striktně se tvářící pravidla v odst. 1, tedy 

že informace nemusí být uvedeny pouze na papíře, ale i na jiném trvalém nosiči dat a nebo 

prostřednictvím internetové stránky. Odstavec 3 pak uvádí, že pakliže si ji zákazník vyžádá, 

musí mu být i přes jiné výše uvedené varianty papír s informacemi poskytnut. Toto pravidlo 

si lze v případě online prodejů představit stěží, nehledě na to, že v takovém případě si může 

                                                 

128 Solvency II., oddíl 3, článek 13, bod 13.  
129 Solvency II., oddíl 3, článek 13, bod 14. 
130 IDD směrnice, preambule, čl. 50. 
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každý zákazník dokument např. ve formě pdf snadno vytisknout sám. Normotvůrce na takové 

situace patrně nepomyslel, neboť požádá-li zákazník o bezplatný informační přehled v papírové 

formě zprostředkovatele sídlícího ve vzdálenější lokalitě, vyjde jeho poskytnutí takového 

zprostředkovatele značně draho a může trvat dost dlouho. O doručování či nákladech 

na poštovné se již tato úprava nezmiňuje. 

Čtvrtý odstavec se pak opět vrací k výsadní roli papíru, která mu byla jako médiu pro 

plnění informačních povinností přisouzena.  

Podle písmene a) může být jiný trvalý nosič použit jen v případě, že je to vhodné 

v souvislosti s obchodem uzavíraným mezi distributorem pojištění a zákazníkem. Tento 

požadavek je jistě oprávněný, neboť pokud by zákazník navštívil např. pobočku pojišťovny 

a namísto papírové informace mu byla poskytnuta verze elektronická, nejednalo by se 

o přiměřené řešení. To by ovšem mělo platit i naopak – při online prodejích by měla mít 

přednost forma elektronická. 

Avšak v písm. b), které je vůči písm. a) ve slučovacím poměru, je uvedeno pravidlo, 

dle kterého musela být zákazníkovi dána možnost volby obdržet informace buď na papíře, 

nebo na trvalém nosiči, a zákazník si zvolil tento jiný nosič. Toto pravidlo považuji za naprosto 

nevyhovující dnešní době, tedy zejména podmínkám elektronické distribuce.  

 

3.5 Vázaný a spojený prodej 

Směrnice IDD zavádí v čl. 24 stručná pravidla pro prodej produktů či balíčků, ve kterých 

je kombinováno pojištění a nabídka jiného zboží nebo služby. Odst. 1 je zahájen hypotézou 

„pokud je pojistný produkt nabízen společně s doplňkovým produktem nebo službou“. 

Tj. předpokládá, že hlavním předmětem prodeje bude pojištění, a jiné zboží či služba, které 

budou pořizovány společně, budou jeho doplňkem, nikoliv naopak. Distributor pak musí 

zákazníka informovat, zda může jednotlivé složky balíčku koupit odděleně, a pokud to možné 

je, musí tyto složky náležitě popsat (což je dále rozvedeno v odst. 2),  a to včetně rozúčtování 

nákladů a poplatků ve vazbě na ně. Odst. 3 vychází z opačné hypotézy, tedy „pokud je pojistný 

produkt doplňkem nepojistného zboží nebo služby v rámci balíčku nebo jedné dohody.“ 

V takovém případě musí distributor nabídnout toto nepojistné zboží či službu odděleně – avšak 

s výjimkou týkající se úvěrů na bydlení, platebních účtů a investičních služeb.131 U těchto služeb 

                                                 

131 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních 

nástrojů, příloha I, oddíl A.  



64 

 

je tedy zákazníkovi možné uzavřením pojištění podmínit jejich poskytnutí. Např. u úvěrů 

na bydlení je ovšem vázaný prodej, tedy naopak nutnost uzavřít pojištění, obecně zakázán,132 

pakliže jej jednotlivé členské státy nepovolí. Aplikace tohoto odstavce je vyloučena například 

pro poskytování investičních služeb, smluv o úvěru, nebo platebních služeb, které disponují 

svojí vlastní úpravou.  

Z výkladu a vzájemného srovnání odst. 1 a 3 tedy plyne, že pokud bude pojištění hrát vedlejší 

roli, a bude doplňkem např. k prodeji zájezdu, bude nutno nabídnout obě služby odděleně, 

ovšem pokud bude pojištění hlavní složkou balíčku, bude možné jej nabízet spolu s dalším 

zbožím či službou společně. Otázkou však je, zda a do jaké míry vztáhnout tato pravidla 

na situaci, kdy budou obě složky balíčku více či méně rovnocenné. Trend omezování vázaných 

prodejů posiluje a považuji jej za rozumný, neboť když má zákazník zájem o jednu službu 

či zboží, neměla by mu být vnucena další, o kterou nestál. Zákazník však může dostat možnost 

volby s tím, že spojený prodej dvou produktů bude pro něho levnější, než pokud by je kupoval 

odděleně.  

Ustanovení o vázaném a spojením prodeji jsou dále rozšířena o povinnost jednotlivých států, 

aby upřesnily požadavky a potřeby zákazníka v souvislosti s nabídkou produktů dle odst. 1 a 3 

výše. Anglické znění je v tomto ohledu stejné. Ovšem požadavky a potřeby by si měl určit  

hlavně sám zákazník, nikoliv stát prostřednictvím právní regulace.   

 

3.6 Požadavky na dohled nad produktem a na jeho řízení 

 

V následujícím čl. 25 následuje soubor pravidel, která lze jen těžko považovat za související 

s předmětem směrnice IDD,133 neboť se netýkají distribuce, ale zasahují do vnitřního řídícího 

a kontrolního systému pojišťovny, do tvorby jejího obchodního plánu a vývoje produktů. 

Přestože se na vývoji produktu může podílet zprostředkovatel, s čímž se přímo počítá, 

nepovažuji za správné přenášet na něho odpovědnost za výsledek. Za ten by měla vždy 

odpovídat pojišťovna jako odborný garant jeho kvality, který disponuje patřičnou odbornou 

i materiální výbavou pro vývoj produktu, a na kterou se vztahuje odpovídající regulace. Pouze 

pojišťovna disponuje pojistnými matematiky a specialisty na řízení rizik. Ovšem směrnice IDD, 

                                                 

132 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o 

spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení, článek 12. 
133 IDD směrnice, preambule, čl. 2. 
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jak je pro ni typické, spíše plete dohromady tvorbu produktu samotného, a tvorbu distribučních 

cest či jejich kvality a transparentnosti. Mám za to, že zanesení ustanovení o vývoji a dohledu 

nad produktem do úpravy distribuce pojištění je nevhodné, nesystematické a přenáší 

odpovědnost na subjekty, které na ni nejsou odborně připraveny. Pouze pojišťovna má být 

odpovědná za zavedení dohledu nad produktem vč. průběžného přezkumu v průběhu jeho 

životního cyklu. Tento přezkum spočívá v zohlednění všech možných událostí, které by mohly 

významně ovlivnit potenciální riziko spojené s určeným cílovým trhem. Výsledkem takového 

přezkumu musí být zhodnocení toho, zda pojistný produkt i nadále splňuje potřeby určeného 

cílového trhu a zda je zamýšlená distribuční strategie nadále vhodná.134 To  vše lze samozřejmě 

činit i s přispěním zprostředkovatelů, k čemuž taky v praxi dochází, avšak ačkoliv tomu forma 

znění příslušných ustanovení na první pohled nenapovídá, přece jen je seznatelná snaha 

normotvůrce předejít tzv. mis-sellingu pojistných produktů, tedy v podstatě jejich „zabalení 

do obalu,“ který určitý distributor potřebuje prodat, samozřejmě za účelem maximalizace svého 

zisku. Odpovědnost za výsledný produkt a odpovědnost za jeho správnou distribuci je však dle 

mého názoru třeba důrazně odlišit, s čímž se směrnice IDD bohužel nevypořádala právě 

nejlépe. Dohled nad produktem a úprava jeho řízení by však měly být primárně považovány 

za implementaci základního cíle regulace pojištění, konkrétně ochrany pojistníků a pojištěných  

podle směrnice Solvency II.135 

Z praktického pohledu je třeba říci, že zařazení takových ustanovení do směrnice, která 

upravuje distribuci produktů, není předvídatelné. IMD taková ustanovení z pochopitelných 

důvodů neobsahovala. Např. banky by rovněž neočekávaly od úpravy distribuce 

spotřebitelských úvěrů zásah do jejich řídícího a kontrolního systému a samotné podstaty 

produktů, nadto pokud by řízení produktu mělo být sdíleno např. s finančními poradci. 

Vhodnější by dle mého názoru bylo takový typ regulace zařadit do Solvency II., ovšem jejich 

zařazení do nově vydané směrnice se nejspíš normotvůrci jevilo jako technicky jednodušší, 

což lze považovat za oportunistický přístup. Jedná se tedy o pravidla tržní disciplíny a zásah 

do kontrolních procesů, což jsou jedny ze součástí hlavních pilířů Solvency II. Bohužel nejsou 

dohledatelné žádné články, které by se kriticky vyjadřovaly k tomuto problému.  

                                                 

134 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol. Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 

2018, s. 267. 
135 EIOPA Consultation paper on the proposal for preparatory guidelines on product oversight and 

governance arrangements by insurance undertakings and insurance distributors, EIOPA-CP-15/008, říjen 

2015. In eiopa.europa.eu [online]. 2015 [cit. 2018-04-10]. Dostupné z: 
https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA-CP-15-

008_Consultation%20Paper%20on%20POG%20Guidelines%20for%20insurance%20undertakings%20

and%20insurance%20distributors.pdf 
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Postup schvalování produktu má dle čl. 25 odst. 1 odpovídat povaze pojistného 

produktu, a to vhodným a přiměřeným způsobem. Tento požadavek, neodchylující se 

od principiálně laděného stylu směrnice, však sám o sobě, bez ohledu na možné interpretace, 

nepředstavuje nic neobvyklého, co by pojišťovny nedokázaly odůvodnit v reflexi svých 

stávajících postupů. Ačkoliv je tento postup upřesněn prováděcím nařízením, o kterém bude 

pojednáno níže, nejsou ani v něm stanoveny žádné měřitelné požadavky.  

 

V pododstavci třetím jsou uvedeny požadavky na postup schvalování produktů a řízení 

souvisejících rizik. Pro každý produkt musí být v procesu jeho schvalování stanoven určený 

cílový trh, s nímž musí souviset posouzení veškerých rizik a soulad distribuční strategie s tímto 

cílovým trhem. Cílový trh je blíže popsán v čl. 5 prováděcího nařízení POGR, ovšem dovoluji 

si tvrdit, že není definován. Jak v článku 5, tak dalších ustanovení POGR, je totiž vymezen 

oklikou, a to jako skupina vhodných zákazníků na cílovém trhu. Informace, čím jiným 

než cílovými zákazníky, jež se na něm vyskytují, je tento cílový trh tvořen, tak musejí být 

dovozovány; má však být určen dostatečně podrobně, s přihlédnutím k charakteristikám, 

rizikovému profilu, složitosti a povaze pojistného produktu. Považuji za vhodné, aby tento 

cílový trh byl definován zejm. geograficky, a to ve vztahu k nabídce služeb zaměřené na určitý 

stát či jejich skupinu – to by bylo vhodné zejména pro účely distribuce elektronické, kde 

je geografické zaměření obtížněji kontrolovatelné. V čl. 8 jsou pak uvedeny distribuční kanály, 

které by nepochybně měly být součástí definice cílového trhu dle čl. 5. Rozhodne-li se 

pojišťovna uvést na trh určitý produkt, měla by myslet i na to, kde ho hodlá nabízet, nejen 

komu. To by ovšem nemělo být předmětem výkladu, ale předmětem normy samotné, 

aby dotčené subjekty jasně věděly, jakými pravidly se řídit. V opačném případě bude třeba 

použít k definování cílového trhu běžné marketingové postupy a popsat je v dokumentaci 

vytvořeného produktu, zejména pro účely dohledových kontrol. V nařízení je rovněž zmíněno, 

že může dojít i k prodeji mimo cílový trh.136 Je zde tedy prostor pro účelovou interpretaci, pokud 

bude cílový trh vymezen nevhodně, nebo opatření pro vymezenou distribuci selžou. Vidím zde 

rozpor s pododstavcem třetím čl. 25 odst. 1 IDD, který říká, že musí být přijata přiměřená 

opatření k zajištění toho, aby byl pojistný produkt distribuován na určený cílový trh.  

                                                 

136 nařízení POGR, preambule, čl. 9, věta poslední. 
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Může být jakýkoliv produkt distribuován bez opatření distribuci zajišťujících? Nejspíše nikoliv, 

ovšem konkrétní představy normotvůrce o těchto opatřeních je třeba vykládat 

ve smyslu prováděcího nařízení POGR.  

Dle zmíněného čl. 5 POGR je na trh možno uvádět pouze takové produkty, které „jsou 

slučitelné“ s potřebami, charakteristikami a cíli zákazníků na cílovém trhu. Za tím účelem je 

třeba přihlížet k úrovni informací, které mají zákazníci na takovém cílovém trhu k dispozici, 

a to s ohledem na jejich finanční gramotnost. Dá se tedy předpokládat, že před uvedením 

produktu na trh bude potřeba provádět sociologické výzkumy, jinak nelze zde uvedené 

požadavky splnit. Tvůrce pojistného produktu (zde tedy jak pojišťovna, tak zprostředkovatel) 

budou pak muset disponovat pracovníky, kteří budou mít dostatek dovedností, vědomostí 

a odborných znalostí k tomu, aby pochopili nejen pojistné produkty, ale i cíle a charakteristiky 

zákazníků.  

Dle čl. 6 POGR je třeba produkty testovat jak před uvedením na trh, tak před významnou 

změnou jejich podstaty či cílového trhu. Testování má mít za účel porovnání s potřebami, cíli 

a charakteristikami cílového trhu a má být prováděno kvalitativním způsobem a v případě rizika 

poškozování zákazníků způsobem kvantitativním; mělo by tedy dojít k použití výzkumů 

prováděných mezi zákazníky. Bohužel tyto metody POGR nevymezuje, a proto bude třeba 

sáhnout po obecné, marketingové definici těchto způsobů. Kvalitativní výzkum představuje 

výzkum pozitiv a negativ produktů z jejich podstaty, zatímco kvantitativní výzkum se zaměřuje 

na vnímání produktu spotřebiteli na cílovém trhu.137 Pokud testování prokáže, že produkty 

neodpovídají potřebám, cílům a charakteristikám cílového trhu, nebude možné takový produkt 

uvést na trh (resp. produkt v průběhu jeho života bude potřeba upravit, či z trhu stáhnout). Zde 

vidím jako problematický faktor to, že neexistují žádné právní požadavky na výstup 

marketingových výzkumů a soulad výsledku s realitou – výsledek tedy může odpovídat 

objednávce. Proto takové opatření považuji za nepromyšlené a postrádající smysl. Následující 

čl. 7 pak zavádí povinnost sledování produktů v průběhu jejich životního cyklu, zda opět 

reflektují potřeby, charakteristiky a cíle cílového trhu, a zda se dostávají i mimo cílový trh. 

Toto je pak, dle druhého pododstavce třeba provádět ve stanovených přiměřených intervalech 

s ohledem na jejich velikost, rozsah, dobu trvání, složitost, distribuční kanály a rovněž změny 

právních předpisů, technologický vývoj či změny na trhu. Pokud bude zjištěno, že se vyskytly 

                                                 

137Využití výzkumu trhu v praxi: Seznámení s častými typy výzkumů s naznačením techniky nebo 

výzkumného přístupu, které jsou u daného typu testování používané. In m-journal.cz [online]. [cit. 2018-

04-01]. Dostupné z: http://www.m-journal.cz/cs/marketingovy-vyzkum/vyuziti-vyzkumu-trhu-v-

praxi__s390x5063.html. 



68 

 

okolnosti, které by mohly zákazníka „nepříznivě ovlivnit“  či poškodit, je třeba jim zabránit 

a tato nápravná opatření oznámit distributorům, a dokonce i samotným zákazníkům. 

Dalo by se konstatovat, že uvedené sledování a přezkum produktů každá pojišťovna provádí již 

nyní, ovšem neinformuje o tom zákazníky jindy, než při změně pojistných podmínek. Takový 

výklad předpokládám i do budoucna, neboť se nedá očekávat,  že by bylo zákazníkovi přímo 

a bez dalšího sděleno, že byly zjištěny určité rysy pojistného produktu, které by jej mohly 

nepříznivě ovlivnit. Koneckonců nařízení POGR ani nedefinuje míru závažnosti takových 

„nepříznivých ovlivnění.“ 

Co se týče distribučních kanálů, o těch je pojednáno v čl. 8 POGR. Tvůrci pojistných produktů 

(tedy pojišťovny a případně i zprostředkovatelé jako určení spolutvůrci), musejí vybírat 

distribuční kanály vhodné pro cílový trh a přihlížet k charakteristikám nabízených produktů. 

Tvůrci musejí od sebe odlišným distributorům sdělit jasným, úplným a aktuálním způsobem 

veškeré informace o produktu (vč. jejich rizik, nákladů a okolností umožňujících vyvolat střet 

zájmů na úkor zákazníka), cílovém trhu i doporučené distribuční strategií. Tyto informace mají 

distributorům umožnit porozumět pojistným produktům, cílovému trhu a rovněž zákazníkům – 

aby věděli, pro koho pojistný produkt není vhodný a aby distribuci prováděli v souladu 

s nejlepšími zájmy zákazníků.  

Článek 8, pododstavec čtvrtý, pak zavádí povinnosti, které by dle mého názoru neměly být 

upraveny pouze prováděcím nařízením, ale měly by být předmětem směrnice IDD jako takové. 

Navíc srozumitelnost znění je diskutabilní (anglické znění se však neliší, takže jeho využití 

nepomůže). Je zde uvedeno, že tvůrci pojistných produktů musí sledovat, zda distributoři 

jednají v souladu „s cíli tvůrcem stanoveného postupu schvalování produktu.“  Toto ustanovení 

se dá vyložit tak, že pokud pojišťovna schválila produkt, včetně metod prodeje a cílového trhu, 

je distributor povinen tyto závěry respektovat. Cílem postupu schvalování je dosažení výsledku 

v podobě produktu prodávaného určitým zákazníkům a určitými způsoby. A distributoři 

by měli jednat v souladu s tímto výsledkem, nikoliv se schvalovacím postupem k němu 

vědoucím. Postup schvalování totiž distribuci produktu logicky předchází a znění by, za účelem 

předejití ztráty v časoprostoru, mělo být spíše „s výsledkem schvalovacího postupu“ či ještě 

lépe „se schválenými prodejními metodami a stanoveným cílovým trhem,“ což by odpovídalo 

jak větě druhé, dle které má být pravidelně ověřováno, zda jsou pojistné produkty distribuovány 

na určeném cílovém trhu, tak i požadavku stanovenému v čl. 10 odst. 4 POGR. Monitorovací 

činnosti se nevztahují na obecné regulační požadavky, které musejí distributoři dodržovat, 

ale zjednodušeně řešeno na dodržení pravidel stanovené obchodní strategie. Pokud jsou 
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porušena, tvůrce produktu musí přijmout nápravná opatření. Dle čl. 9 pak tvůrce musí uchovat 

dokumentaci týkající se schváleného produktu pro účely auditu a dohledové činnosti.  

Vraťme se nyní zpět k čl. 25 odst. 1 IDD, jejíž pododstavec čtvrtý uvádí pravidlo, 

že „pojišťovna musí rozumět pojistným produktům, které nabízí nebo uvádí na trh, a pravidelně 

je přezkoumávat, přičemž zohledňuje veškeré události, které by mohly významně ovlivnit 

potenciální riziko spojené s určeným cílovým trhem, aby bylo možné posoudit alespoň to, zda 

pojistný produkt nadále naplňuje potřeby určeného cílového trhu a zda je zamýšlená distribuční 

strategie nadále vhodná.“  Je zajímavé představit si pojišťovnu, která nerozumí svým pojistným 

produktům, nepřezkoumává zda její produkty plní účely cílového trhu a nezohledňuje události, 

které mohou ovlivnit rizika s tím spojená, stejně jako nehodnotí vhodnost svých distribučních 

strategií. Taková pojišťovna by se totiž na trhu dlouho neudržela, pakliže by na trhu neměla 

monopolní postavení či nebyla součást oligopolu. Konkurenční prostředí totiž vylučuje, 

aby pojišťovna takový postup neměla. Směrnice IDD, spolu s nařízením POGR, však 

tuto problematiku nahlíží pouze ve smyslu ochrany spotřebitele.  

Pododstavec pátý doslovně říká: „Pojišťovna a zprostředkovatelé, kteří vytvářejí pojistný 

produkt, poskytují distributorům veškeré příslušné informace o pojistném produktu a postupu 

schvalování produktu, včetně informací o určeném cílovém trhu daného produktu.“ 

I nad tímto pododstavcem je třeba se pozastavit. Pojistný produkt nepochybně může vytvářet 

pojišťovna spolu se zprostředkovatelem, ovšem z jakého důvodu má být informace o postupu 

schvalování produktu sdělována distributorům a kdo se tímto distributorem myslí, není známo 

-  vždyť distributorem se rozumí jak pojišťovna, tak zprostředkovatel.138 Nejspíš se předpokládá, 

že prodejní řetězec bude obsahovat tři prvky – pojišťovnu, zprostředkovatele 

spoluvytvářejícího produkt, a navíc ještě koncového prodejce. Cílový trh bude nepochybně 

předmětem dohody mezi pojišťovnou a distributorem, pakliže se bude jednat o osobu 

od pojišťovny odlišnou, ovšem je třeba položit si otázku, jak bude takový distributor nakládat 

s informací o postupu schvalování produktu a k čemu bude dobrá zákazníkovi. Dle EIOPA139 

„Cílem opatření pro distribuci produktů je zajistit, aby distributor získal od tvůrce všechny 

potřebné informace o pojistném produktu, o procesu schvalování produktu a o cílovém trhu, 

aby rozpoznal zákazníky, kterým je produkt určen, jakož i skupiny zákazníků, pro které produkt 

určen není.“ 

                                                 

138 čl. 2, odst. 1, bod 8 směrnice IDD. 
139 EIOPA, Přípravné obecné pokyny k opatřením pro dohled nad produktem a jeho řízení přijímaným 

pojišťovnami a distributory pojištění, EIOPA-BoS-16/071 CS, str. 9, bod 1.9. In eiopa.europa.eu [online]. 

2016 [cit. 2018-04-15] Dostupné na: https://eiopa.europa.eu/publications/guidelines/cs_pog_gls.pdf. 
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V závěru nařízení POGR jsou pak uvedena pravidla řízení produktu vztahující se 

na distributory. Dle čl. 10 musejí distributoři zavést opatření za účelem získání informací 

o nabízených produktech a jejich pochopení. To vše v míře přiměřené složitosti jejich činnosti 

a nabízeným produktům, vč. s nimi souvisejících rizik.  Distributoři jsou pak povinni zavést 

písemné opatření pro distribuci produktů, který zpřístupní svým pracovníkům. Toto opatření 

má za cíl „předcházet a zmírnit poškozování zákazníků“, „podporovat řádné řešení střetu 

zájmů“ a „zajistit řádné zohlednění cílů, zájmů a charakteristik zákazníků“.  

Distributoři pak musí mít distribuční strategii souladnou se schválenými cestami a cíli prodeje 

tvůrce produktu a musejí zavést i další opatření, tentokrát pro distribuci produktů, která musí 

být aktualizována a v pravidelných intervalech přezkoumávána s ohledem na cílový trh. 

Dle čl. 11 pak distributoři musejí informovat tvůrce produktu a upravovat svou distribuční 

strategii, pokud se ukáže, že produkt není v souladu se zájmy, cíli a charakteristikami cílového 

trhu či existuje riziko nepříznivého ovlivnění zákazníka. Stejně jako tvůrce produktu dle čl. 9, 

musí i distributor uchovávat dokumentaci pro účely auditu či dohledové činnosti.  

Předchozí schvalování produktů a prodejních metod by mělo být jednou z metod prevence 

tzv. mis-sellingu pojistných produktů.140  

 

Směrnice IDD v některých ohledech konkuruje i úpravě provedené Solvency II., zejména 

co se týče schvalování produktů. 

Dle článku 21 odst. 1 Solvency II. „členské státy nevyžadují předchozí schválení nebo 

pravidelné oznamování všeobecných a zvláštních pojistných nebo zajistných podmínek, sazeb 

pojistného nebo zajistného, technických podkladů používaných zejména pro výpočet sazeb 

pojistného nebo zajistného a technických rezerv nebo formulářů a jiných tiskopisů, které hodlá 

pojišťovna nebo zajišťovna používat při svých jednáních s pojistníky.“ Dle článku 154 odst. 1 

Solvency II. „Hostitelský členský stát nesmí přijmout předpisy vyžadující předchozí schválení 

nebo pravidelné oznamování všeobecných a zvláštních pojistných podmínek, sazeb pojistného, 

nebo v případě životního pojištění technických podkladů používaných zejména pro výpočet 

sazeb pojistného a technických rezerv, nebo formulářů a dalších dokladů, které pojišťovna 

hodlá používat při svých jednáních s pojistníky.“ Dle článku 181 odst. 1 Solvency II., který se 

vztahuje na neživotní pojištění, „Členské státy nevyžadují předchozí schválení nebo soustavné 

                                                 

140 R. Šimek - Dokážeme správně rozlišovat a prakticky používat pravidla a principy? 

jinepravo.blogspot.com, 13. 6. 2016. In jinepravo.blogspot.cz [online]. 2016 [cit. 2018-04-15] Dostupné 

na: http://jinepravo.blogspot.cz/2016/06/dokazeme-spravne-rozlisovat-prakticky.html. 
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oznamování všeobecných nebo zvláštních pojistných podmínek, sazebníků pojistného, 

formulářů a jiných tiskopisů, které pojišťovna hodlá používat při svém styku s pojistníky.“ 

V podstatě totéž pak následující článek 182 požaduje pro pojištění životní. Ono schvalování 

má sice být schvalováním vnitřním, v rámci interního rozhodovacího procesu pojišťovny – 

ovšem pakliže je třeba záznamy uchovávat pro účely auditu a dohledové kontroly, vidím zde 

jasný rozpor s čl. 21 odst. 1 Solvency II.  Dá se tedy konstatovat, že nás evropské právo opět 

dovádí k obvyklému gordickému uzlu, který považuji za důsledek zbytečné složitosti 

a rozsáhlosti evropského práva. Pokud by se takovým důsledkům měli evropští zákonodárci 

vyhnout, nezbylo by jim než veškerá ustanovení si pamatovat. To je však možné nahradit 

důslednou analytickou prací při přípravě návrhů právních předpisů, ke kterým jak Evropská 

komise, Evropská rada i Evropský parlament nepochybně má dostatek personálních 

i finančních zdrojů. V posledním, šestém pododstavci již najdeme jen informaci, že „pokud 

distributor pojištění nabízí nebo doporučuje pojistné produkty, které nevytváří, musí mít 

zavedeny vhodné postupy, jimiž získává informace uvedené v pátém pododstavci a seznamuje 

se s vlastnostmi a určeným cílovým trhem každého pojistného produktu.“ 

V čl. 25 odst. 2 je pak uvedeno zmocnění Komise k přijímání aktů za účelem dalšího upřesnění 

zásad stanovených v tomto článku. Evropská komice tohoto zmocnění využila a k čl. 25 vydala 

samostatné prováděcí nařízení141 s přesvědčením, že toto nařízení představuje soudržný rámec 

pro všechny tržní subjekty a záruku rovných podmínek.142 Rétorika preambule cílí hlavně proti 

zlovůli distributorů poškozujících spotřebitele, ovšem zejména neznalostí produktů a potřeb 

zákazníků. Ve skutečnosti ovšem distributoři nabízené produkty i potřeby zákazníků znají, 

ovšem snaží se pochopitelně prodat to, co je výhodné pro ně, což je základním principem 

tržního hospodářství.  I nařízení POGR představuje spíše zesložitění vnitřních postupů 

distributorů než užitečný nástroj ochrany spotřebitele. Dle čl. 3 preambule lze 

„zprostředkovatele považovat za tvůrce pojistného produktu, jestliže se na základě celkové 

analýzy činnosti zprostředkovatele v jednotlivých případech jeví, že zprostředkovatel pojištění 

autonomně rozhoduje o základních znacích a hlavních prvcích pojistného produktu, včetně 

pojistného krytí, nákladů, rizik, cílového trhu nebo práv na náhradu škody nebo záručních 

práv.“ Kdo však takovou analýzu činnosti provádí, zde již uvedeno není. Snad by se mohlo 

jednat o dohledový orgán, u něhož je zprostředkovatel registrován, či dohledový orgán státu, 

                                                 

141 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem 

a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění (POGR). 
142 POGR, Preambule, čl. 1. 
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v němž zprostředkovatel působí, ovšem to jsou pouhé dohady. Zprostředkovatel pojištění navíc 

o „základních znacích a hlavních prvcích“ pojistného produktu nerozhoduje nikdy. Právně 

vzato může být výsledný produkt vždy jen výsledkem konsensu stran, které se na jeho vzniku, 

obsahu a cestách prodeje dohodly. Prakticky vzato i v případě velmi silné vyjednávací pozice 

zprostředkovatele musí být za finální produkt zodpovědná pojišťovna a určit jeho základní rysy 

tak, aby odpovídaly platným právním předpisům a pojistným výpočtům. Toto nemůže 

zprostředkovatel posuzovat nikdy na vlastní zodpovědnost  

I informovaný, proškolený a klientských potřeb znalý zprostředkovatel snadno prodá klientovi 

pojištění obsahující spoustu výluk a úskočných ustanovení, neboť tak činí za provizi 

od pojišťovny. Pakliže by se pravidla vztahovala na prodejce pojištění, kterému klient platí 

za to, aby pro něho nalezl to nejlepší, byla by situace jiná. 

3.7 Implementace do jednotlivých právních řádů 

Termín transpozice byl původně stanoven na 23. únor 2018, což drtivá většina 

členských států nestihla. Na stránkách Evropské komise lze sledovat stav implementace, ovšem 

stránky pravděpodobně nejsou řádně aktualizovány, neboť dle nich kromě Belgie a Estonska 

žádný z členských států odpovídající změny neprovedl.143 Stránky Evropské komise ovšem 

bohužel nejsou průběžně aktualizovány, neboť například Slovensko a Maďarsko směrnici již 

plně implementovaly a odklad její účinnosti neuplatnily.144 145 Polsko směrnici implementovalo 

rovněž, avšak s ohledem na prodloužení lhůty implementace účinnost odložilo.146 

Česká republika byla mezi státy, které včasnou implementaci směrnice nestihly. 

Prozatím byl vydán vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění, který je nyní 

předmětem legislativního procesu – může tedy doznat změn.147 Evropská komise navrhla 

                                                 

143Insurance distribution directive – transposition status. In ec.europa.eu [online]. 2017 [cit. 2018-04-15] 

Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/publications/insurance-distribution-directive-transposition-

status_en. 
144 Novela č. 282/2017 z.z. měnící zákon č. 186/2009 z.z. In slov-lex.sk [online]. 2018 [cit. 2018-04-15] 

Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/282/20180223.html. 
145 Zákon CXLV z roku 2017, kterým se mění zákon o pojišťovnictví a harmonizaci plateb. In 

kozlonyok.hu [online]. 2017 [cit. 2018-04-15] Dostupné na:  

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17184.pdf. 
146Poland almost prepared to delay the application date of the Polish Insurance Distribution Act that 

implements the IDD. In cms-lawnow.com [online]. 2018 [cit. 2018-04-15] Dostupné na: http://www.cms-

lawnow.com/ealerts/2018/02/poland-almost-prepared-to-delay-the-application-date-of-the-polish-

insurance-distribution-act. 
147 Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění, předkladatel Ministerstvo financí. 
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posunutí termínu implementace na 1. říjen 2018.148 Rada dne 14. února 2018 prodloužila lhůtu 

pro provedení do národních právních řádů do 1. července 2018 a datum účinnosti navrhla 

odložit na 1. října 2018. Dne 14. března 2018 byla přijata Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 2018/411, kterou se mění směrnice (EU) 2016/97, pokud jde o lhůtu 

použitelnosti prováděcích opatření členských států – došlo tedy ke schválení výše uvedených 

odkládacích návrhů. Rovněž bylo vydáno nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 

2018/541, které odkládá účinnost prováděcích nařízení. Prodloužení termínů se uplatní 

retroaktivně od 23. února.149   

Směrnice IDD představuje režim minimální harmonizace, a proto jednotlivé členské státy 

mohou zachovat či nově zavést přísnější ustanovení na ochranu zákazníků, jsou-li v souladu 

se směrnicí.150 Pokud jde o Českou republiku, ve vládním návrhu zákona o distribuci pojištění 

a zajištění je již jednoznačně uvedeno, že pojišťovací zprostředkovatel je i ten, kdo jako 

pojistník zprostředkovává možnost stát se pojištěným.151 Tento krok je zdůvodněn 

v Konzultačním materiálu Ministerstva financí takto:152 „Součástí předchozích návrhů 

novelizace zákona č. 38/2004 Sb. byla národní úprava tzv. flotilových pojištění. Směrnice IDD 

tuto oblast neupravuje. Specifikem flotilového pojištění je skutečnost, že dochází 

ke komerčnímu sjednávání (tzv. skupinového) pojištění, ve kterých však klient není 

pojistníkem, ale pouze pojištěným, a na straně druhé sjednavatel tohoto pojištění není 

zprostředkovatelem, ale pojistníkem. Jedná se o takové právní vztahy, kdy pojistník uzavře 

rámcovou pojistnou smlouvu, ke které jednotliví pojištění dále pouze přistupují. Z toho 

vyplývají určité právní následky, které obecně mohou znamenat i užší rozsah ochrany 

spotřebitele. Důvody provozování tohoto obchodního modelu jsou tak nejen ekonomické, ale 

i regulatorní. V praxi je takovým způsobem sjednáváno zejména flotilové pojištění automobilů, 

pojištění ke spotřebitelským či jiným úvěrům či platebním kartám, skupinová úrazová pojištění 

apod.“ 

                                                 

148 New application date for the Insurance Distribution Directive. In ec.europa.eu [online]. 2016 [cit. 

2018-04-15] Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/law/insurance-distribution-directive-2016-97-

eu/upcoming_en 
149 Rada schválila odklad uplatňování pravidel v oblasti pojištění. In consilium.europa.eu [online]. 2018 

[cit. 2018-04-15] Dostupné na: http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-

releases/2018/02/14/insurance-rules-delay-approved-by-council-on-14-february-2018/. 
150 IDD směrnice, preambule, čl. 3. 
151 Vládní návrh zákona o zprostředkování pojištění a zajištění, § 4 odst. 1. 
152 Transpozice směrnice IDD, Konzultační materiál, Ministerstvo financí, Odbor finanční trhy II, 

červen 2016. In mfcr.cz [online]. 2016 [cit. 2018-04-15] Dostupné na: 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Konzultace_2016-07-01_KM-IDD.pdf. 
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Dle mého názoru se jedná o plně výstižný popis úplatného skupinového pojištění, sporná 

je samozřejmě ta část, která uvádí, že IDD skupinové pojištění neupravuje. Upravuje jej sice 

nedostatečně přesně, ovšem účel zahrnout skupinové pojistníky do režimu zprostředkovatelů  

je dle mého názoru zřejmý.  

  Pokud pojistné u jednoho pojištění distribuovaného zprostředkovatelem doplňkového 

pojištění nepřekročí hodnotu 600 eur na poměrném ročním základě, nebo částku 200 eur jestliže 

trvání takového pojištění nepřesahuje dobu 3 měsíců, pak takový zprostředkovatel nepodléhá 

registrační povinnosti.  

Pro srovnání na Slovensku zákon s takto specifickým postavením pojistníka nepočítá, 

avšak i vedlejší pojišťovací zprostředkovatel se musí registrovat, překročí-li pojištění hodnotu 

600 eur ročně či 200 eur na osobu pokud je doplňkem ke službě, jejíž trvání je kratší než tři 

měsíce. Na Slovensku bylo zprostředkování pojištění zahrnuto do zákona č. 186/2009 z.z. 

o finančním zprostředkování a finančním poradenství, a to novelou č. 282/2017 z.z. Zákon 

upravuje zprostředkování pojištění v rámci zprostředkování v sektoru finančního trhu, společně 

např. s obchodníky s cennými papíry.  

V Maďarsku, dle novelizovaného zákona LXXXVIII. z roku 2014, o pojišťovací činnosti,  

platí v podstatě naprosto stejná pravidla jako ve směrnici IDD.  

 

3.8 Vyhodnocení a shrnutí 

Vyhodnocení hypotézy: Nastolená hypotéza se dle mého názoru nepotvrdila, neboť z výše 

uvedené kritické analýzy vyplývají natolik zásadní nedostatky směrnice IDD, že 

ji prokazatelně nelze považovat za jasnou a jí zavedená pravidla za jednoznačná.   

 

Odpověď na výzkumnou otázku: Směrnice IDD dle mého názoru neodpovídá 

účelu stanovení pravidel distribuce pojištění, neboť zasahuje do oblastí, které pod tento 

pojem zahrnout nelze. Ačkoliv je to jedním z jejích cílů, neposkytuje spotřebitelům 

v podstatě žádnou konkrétní ochranu a jejich postavení často zaměňuje s postavením 

jí definovaného zákazníka či vůbec nedefinovaného klienta. Není tedy známo, v kterém 

případě je použití těchto pojmů záměrné, a ve kterém nahodilé. Ačkoliv tato právní 

úprava mohla jednoznačně definovat postavení účastníků skupinového pojištění, bohužel 

tak neučinila.  Zákazníkovi (a někdy rovněž spotřebiteli) pak bude poskytnut informační 

dokument nazvaný jako informace o produktu, zatímco je i „výpisem“ z pojistné smlouvy. 
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Zákazník tak bude zahlcen dalším papírem (či informací na trvalém nosiči), který 

jeho práva nijak nezajistí a zejména může obsahovat informace, které vlivem nuceného 

zjednodušení mohou vyvolávat mylné závěry.   

 

Za největší přínos směrnice IDD považuji její materiální pojetí činnosti distributora, které 

by mělo ukončit spekulace nad tím, kdo je a kdo není distributorem pojištění. Tento výklad 

je tedy třeba vztáhnout i na skupinové pojistníky, kteří kontinuálně a za úplatu přijímají 

pojištěné do rámce pojistných smluv, resp. jim umožňují ke smlouvě přistoupit.  

Smysl zavedení termínu pojistný produkt vidím právě v pojištění v kombinaci s podmínkami 

jeho prodeje, které považuji za důležité zejména ve vztahu k rozlišení, zda je ten, kdo pojistné 

služby nabízí, distributorem či nikoliv, neboť distributor pojištění prodává,153 neposkytuje 

jej bezplatně. Přesto pakliže právní úpravy zavádí nové pojmy, nepochybně by je měla 

definovat. Nelze ovšem pominout, že pojem produkt je v prostředí finančních služeb moderním 

a dnes již zaužívaným termínem. 

S ohledem na režim minimální harmonizace je třeba si uvědomit, že jakékoliv zavedení 

přísnějších podmínek na úrovni konkrétního vnitrostátního práva může zhoršit 

konkurenceschopnost soutěžitelů z takového státu na unijním trhu a proto je třeba dbát na to, 

aby zvýšená ochrana zákazníků vhodně vyvažovala toto omezení konkurenceschopnosti.154  

Není ovšem definováno, kdo je zákazník. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jde 

o evropskému právu vlastní nesprávný překlad či nahodile používanou terminologii, opak 

je pravdou. Směrnice se vztahuje i na ochranu takového zákazníka, který je podnikatelem. 

V některých ustanoveních je totiž přímo uvedeno, že oním zákazníkem může být podnikatel.155 

Ačkoliv se mají některé části směrnice vztahovat jen na ochranu zákazníka, který 

je spotřebitelem, není jasně dáno, které to jsou, ke spotřebiteli jsou výslovně pouze „pravidla 

výkonu činnosti zprostředkovatelů pojištění,“ ovšem bez jakéhokoliv dalšího vymezení,156 

takže je obtížné říci, kdy pravidla výkonu činnosti zprostředkovatelů vlastně platí. 

Směrnice IDD však v některých ohledech konkuruje i úpravě provedené Solvency II., 

zejména co se týče schvalování produktů. 

                                                 

153 Směrnice IDD, čl. 2 odst. 1, bod 3). 
154 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol. Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 

2018, s. 227-228. 
155 Směrnice IDD, preambule, článek 49, dále článek 22, odst. 2, pododstavec poslední, článek 29, odst. 

3, pododstavec poslední, článek 30, odst. 3, pododstavec poslední. 
156 Směrnice IDD, preambule, článek 43. 
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Termín pojistný produkt není směrnicí definován a v textu s ním je nakládáno v podstatě jako 

se zbožím, které je prodáváno – ovšem je třeba jej chápat jako pojistnou službu poskytovanou 

za úplatu157 či soubor takových služeb, a to včetně příslušných smluvních podmínek158 (stejné 

pojištění může být nabízeno za různých smluvních podmínek, různými partnery). V rámci 

tzv. balíčku159 pak tvoří produkt jeho pojistnou součást. 

Dalším nedefinovaným, a přesto hojně používaným pojmem je „zákazník,“ který zahrnuje jak 

spotřebitele, tak „nespotřebitele.“160 Dovozuji, že za zákazníka je třeba považovat toho, 

kdo za pojištění platí (a to může být v důsledku nejen pojistník, ale i pojištěný ze skupinové 

smlouvy).  

Distribucí se rozumí způsob, jakým dochází k obchodu s finanční službou ze strany jejího 

poskytovatele směrem ke klientovi, bez ohledu na to, vykonává-li tento obchod zaměstnanec 

pojišťovny nebo smluvně vázaný zprostředkovatel. Výkon zprostředkovatelské činnosti 

v pojišťovnictví je podnikáním, bez ohledu na to, že se jedná o činnosti vykonávané jménem 

a na účet třetí osoby. 

IDD dle mého názoru však bohužel příliš nerespektuje role a cíle jednotlivých tržních subjektů 

a nereflektuje tržní praxi, přičemž se dle mého názoru mine cílem, jímž má být umenšení újmy, 

která je spotřebiteli v obchodních vztazích činěna. Přinese nejspíš pouze administrativní 

těžkosti a zvýšené náklady na personál a tisk, přičemž zákazník obdrží další papíry obsahující 

spoustu informací, které však pro něho nemusejí být důležité ani zajímavé. S ohledem 

na skutečnost, že IDD pracuje s vágními pojmy, nebude její aplikace do činnosti pojišťoven 

a zprostředkovatelů pravděpodobně znamenat nic jiného, než výklad stávajících procesů 

takovým způsobem, aby znění směrnice vyhověl. Takové informace pak budou vloženy i do 

informačního dokumentu pro zákazníka. Aby se pojišťovací zprostředkovatel, který pojistné 

služby nabízí pouze jako doplněk své hlavní činnosti, nemusel registrovat a plnit další 

povinnosti stanovené směrnicí IDD, je tedy třeba omezit pojistné na 200 eur pro pojištění 

s dobou trvání tří či méně měsíců respektive na 600 eur pro pojištění s dobou trvání více než tří 

měsíců až jeden rok. I zprostředkovatel, na kterého se režim směrnice dle jejího vlastního znění 

nevztahuje, však musí dodržovat podmínky stanovené pro vázaný a spojený prodej 

a zákazníkovi předat standardizovaný informační dokument o pojištění a poskytnout mu 

                                                 

157 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol. Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 

2018, str. 229. 
158 Směrnice IDD, čl. 20 odst. 8. 
159 Směrnice IDD, čl. 24. 
160 Směrnice IDD, preambule, čl. 49. 
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informace o své totožnosti a postupech pro podávání stížností. Zbytek povinností stanovených 

IDD tak bude muset splnit přímo pojistitel, případně ještě další zprostředkovatel, který v řetězci 

figuruje mezi pojišťovnou a zprostředkovatelem doplňkovým.  

Vzhledem k tomu, že informační dokument o pojistném produktu musí být vytvořen v jazyce 

státu, ve kterém distributor pojištění nabízí,161 dostane se na tenký led v případě, že na žádný 

konkrétní stát svou činnost nezaměřuje. Není pochopitelné, proč na jiném místě162 směrnice 

uvádí, že informační přehled má být v úředním jazyce členského státu, v němž se nachází 

riziko, nebo členského státu závazku. V takovém jazyce pak mají být poskytnuty i další obecné 

informace,163 informace zařazené do kategorie „střety zájmů a transparentnost164“ a dále 

informace o pojistných produktech s investiční složkou.165 Ovšem stát, kde je pojistný produkt 

nabízen, se může lišit od státu, kde je umístěno riziko či závazek. A navíc – Solvency II. tyto 

pojmy vztahuje k domicilu pojistníka, kdežto v případě placeného skupinového pojištění může 

být zákazníkem dle výkladu IDD i pojištěný.166 Tj. v důsledku by samotný informační 

dokument měl a mohl být v jazyce země, kde je produkt nabízen, zatímco ostatní informace 

by mohly být poskytnuty v jazyce dle domicilu pojistníka, případně v jazyce státu, kde tento 

pojistník smlouvu uzavřel. Tudíž by koncový zákazník v některých případech musel dostat 

jednotlivé informace v odlišných jazycích. Informační dokument o pojistném produktu totiž 

neobsahuje veškeré informace, které zákazník musí dostat. Je možné se dohodnout i na jiném 

jazyce – ovšem otázkou je, jak má taková dohoda ve vztahu mezi silnější a slabší stranou 

vypadat a zda má k dohodě dojít mezi spotřebitelem a distributorem167 nebo prostě mezi 

stranami.168 Otázkou je, proč vágně formulovaná směrnice disponuje prováděcím nařízením 

týkajícím se informačního dokumentu, který některé otázky řeší velmi pedantsky – jako 

například obrázky ikon nebo zákaz vykřičníků, avšak např. k svobodnosti dohody o jiném 

jazyce mezi spotřebitelem a distributorem se nevyjadřuje vůbec.  

 

Mám za to, že u pojmu „stát, ve kterém je produkt nabízen“ nezbyde než si vypomoci níže 

mnohokrát skloňovaným pojmem „zaměření činnosti,“ který dodnes nenalezl jednoznačné 

vysvětlení. Pokud distributor své služby v žádném konkrétním státě nenabízí, nejspíš má 

                                                 

161 Směrnice IDD, čl. 20, odst. 7, písm. d). 
162 Směrnice IDD, čl. 23, odst. 1, písm. c). 
163 Směrnice IDD, čl. 18. 
164 Směrnice IDD, čl. 19. 
165 Směrnice IDD, čl. 29. 
166 Směrnice IDD, preambule, čl. 49. 
167 Směrnice IDD, čl. 20, odst. 7, písm. d). 
168 Směrnice IDD, čl. 23, odst. 1, písm. c). 
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informace poskytnout s ohledem na terminologii Solvency II. Je však nepochybné, 

že ustanovení zabývající se jazykem jsou vzájemně rozporná a není jasné, které bude mít 

přednost. Nabízí se tedy řešení pro spotřebitele nejhorší, tedy jednostranně vnucená dohoda 

na jazyce dle volby distributora. 

S ohledem na materiální definici distributora169 je možno uzavřít, že pojistník umožňující 

za odměnu koncovému zákazníkovi stát se pojištěným za úplatu bude distributorem 

doplňkového pojištění se všemi povinnostmi s tím souvisejícími, protože je nepochybně 

osobou, která za odměnu zahajuje nebo vykonává distribuci pojištění jako doplňkovou 

činnost.170 

IDD představuje právní úpravu založenou spíše na principech než na konkrétních pravidlech 

činnosti. Znění směrnice je v některých ohledech formulováno takovým způsobem, 

že praktické naplnění jejích požadavků bude pro regulované subjekty náročné, přičemž jak si 

s takovým úkolem poradí, bude do značné míry záviset na formulačních schopnostech 

jednotlivých národních zákonodárců a hlavně interpretačních schopnostech regulatorních 

orgánů. Bohužel interpretace může být značně široká. Velké množství informačních povinností, 

které jsou distributoři povinni plnit ve vztahu k zákazníkovi, může být pro běžného spotřebitele 

matoucí. Ve značném objemu informací snadno přehlédne ty, které jsou pro něho skutečně 

důležité. Nicméně lze se setkat i s názorem, že směrnice IDD představuje úspěšné opatření 

k zajištění nové dimenze transparentnosti pojišťovacích služeb a její rozšíření na celé spektrum 

distribučních kanálů, neboť se jedná o více než jen pravidla tvorby pojistných podmínek, ale 

o stanovení principů organizace distribučních procesů.171 Způsob vymezení doplňkového 

zprostředkovatele, který nemusí plnit stanovené povinnosti, ale pouze v případě, 

že k nabízenému zboží či službám nabízí pouze vybrané druhy pojištění, nepovažuji za vhodný. 

Rovněž smysluplnost požadavků na vzdělávání považuji za diskutabilní, neboť mezi výší 

vzdělání distributora a vhodností služeb nabídnutých zákazníkovi rozhodně nelze spatřovat 

přímou úměru. Lze sice souhlasit s tím, že IDD stanoví celkové principy distribuční činnosti 

a představuje jisté právně-filozofické uchopení této problematiky, ovšem kvalita jejího 

zpracování jako souboru pravidel pro výkon činnosti je dle mého názoru nedostatečná.   

 

                                                 

169 Směrnice IDD, čl. 2, odst. 1, body 3) a 8). 
170 Směrnice IDD, čl. 2 odst. 1, bod 4). 
171 Malinowska, K. - Insurance transparency and protection regime under the Insurance Distribution 

Directive. In piu.org [online]. 2016 [cit. 2018-03-30] dostupné z: https://piu.org.pl/wp-

content/uploads/2017/05/WU-2016-04-06-Malinowska-en.pdf. 
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3.9 Právní úprava de lege ferenda 

Jelikož je směrnice zbrusu novou právní úpravou, představa o její brzké novelizaci by byla 

bohužel naivní a odsouzená k neúspěchu. Pokud se však jednotliví vnitrostátní zákonodárci 

zamyslí nad účelem a smyslem normy, může vést nástin možných úprav vést alespoň k žádoucí 

interpretaci na národní úrovni. 

 

1) Právní úprava dohledu nad produktem by měla být nahrazena dohledem nad cestami 

a způsobem prodeje, tedy prevencí mis-sellingu – způsobu distribuce, kdy je pojištění 

nabízeno účelově a budí jiný obraz o jeho parametrech, než jaké jsou ve skutečnosti. 

Vzhledem k neurčitosti směrnice IDD lze však ve vnitrostátním právu tento nedostatek 

napravit.  

2) Namísto informačního dokumentu by bylo vhodné zjednodušit pojistné podmínky, a to 

u jednotlivých jednoduchých typů pojištění i formou unifikace v podobě standardního 

minimálního rozsahu krytí. Spotřebitel by tak jasně věděl, co minimálně musí být 

pojištěno např. u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla či cestovního pojištění.  

3) Směrnice IDD nemá být zaměřena na zákazníka, ale na spotřebitele. Je-li zákazník 

podnikatelem, natož třeba velkou korporací, je jeho ochrana touto formou naprosto 

zbytečná.  

4) Právní úprava distribuce pojištění by měla unifikovat jednotlivé typy distributorů. 

Úprava jednotlivých členských států je roztříštěná a zbytečně komplikovaná. 

Distributoři by se měli dělit na tři kategorie: 

a) pojišťovna 

b) zprostředkovatel vykonávající činnost za odměnu hrazenou pojišťovnou 

c) zprostředkovatel vykonávající činnost za odměnu hrazenou zákazníkem – ten by 

měl být označen jako „nezávislý pojišťovací zprostředkovatel“  

Pouze zprostředkovatel ad c) by měl být nucen vybírat nejvhodnější produkt pro svého 

zákazníka, který mu za to platí. Pokud zprostředkovatel pracuje pro pojišťovnu, měl by 

mít možnost nabízet to, za co dostane nejlepší provizi.  

 

5) Jednotné pravidlo pro činnost všech distributorů by mohlo znít: Distributor musí při 

nabídce pojištění zohlednit požadavky zákazníka a informace o něm, které má 

k dispozici, na základě čehož mu poskytne personalizovanou nabídku založenou 

na porovnání produktů, které nabízí, spolu s náležitým vysvětlením. Pokud je alespoň 
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část odměny distributora hrazena zákazníkem, je povinen vybrat pro zákazníka 

nejvhodnější a nejvýhodnější produkt s ohledem na informace, které mu zákazník 

poskytl.  

Nabídka by měla reagovat na objektivnější kritéria, jako jsou dostupné informace 

a požadavky zákazníka, než na kritéria principiálně správná, ale těžko zkoumatelná – 

což mohou být právě zákazníkovy potřeby. Co když zákazník špatně popíše své potřeby, 

kterým musí nabídka odpovídat? 

 

6) Distributor je podnikatelským subjektem, a proto by údaje vztahující k jeho identifikaci 

neměly být matoucí a vyvolávat dojem, že nejde o podnikatele – jméno a bydliště by 

mělo být nahrazeno obchodním jménem (názvem) a sídlem.  

 

7) Distribuce pojištění by mohla být definována jako prodej pojištění, distributor by byl 

ten, kdo ho prodává. Odpadly by spory týkající se skupinového pojištění a rozdělení 

role pojistníka a pojištěného.  

 

8) Cílový trh by měl být definován zejm. geograficky ve vztahu k zaměření nabídky služeb 

– aby bylo jasné a následně hodnotitelné, zda je produkt prodáván pouze zákazníkům 

z určitých zemí, nebo zákazníkům kdekoli na společném trhu či mimo něj. 

 

9) Měla by být vypuštěno omezení doplňkového pojištění s ohledem na krytá rizika, 

omezení dle ceny považuji za dostačující. Nevidím rozumný důvod, proč by jako 

doplňkové mohlo být nabízeno pojištění cestovní nebo pojištění proti poškození 

výrobku, zatímco např. pojištění asistenčních služeb či právní ochrany nikoliv.  

 

10) Informační dokument by měl být určen pouze pro spotřebitele. Dle mého názoru by měl 

obsahovat toto: 

a) označení pojistitele, pojistníka, pojištěného a případného zprostředkovatele 

b) specifikace příslušných pojistných podmínek 

c) právo, kterým se řídí smluvní podmínky a soudní příslušnost 

d) jak se uzavírá smlouva 

e) kdy pojistná ochrana začíná a kdy končí 

f) kdy, popřípadě jak často je třeba provádět platby, bankovní spojení 
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g) územní platnost krytí 

h) krytá rizika s odkazem na konkrétní ustanovení pojistných podmínek 

i) odkaz na ustanovení pojistných podmínek, kde jsou výluky z pojištění  

j) odkaz na ustanovení pojistných podmínek, kde jsou smluvní pokuty a poplatky  

k) kontaktní telefon a e-mail pro vysvětlení detailů 

l) jak lze ukončit smlouvu 

Tento seznam by mohl nahradit celé prováděcí nařízení č. 2017/1469. 

Za úvahu by dle mého názoru stálo zahrnout do tohoto dokumentu veškeré další 

informace, které musí zákazník obdržet dle jiných právních předpisů, a to samozřejmě 

ve vztahu ke konkrétnímu produktu. Pravidla distribuce by měla dle mého názoru 

všechny takové požadavky shrnovat, nikoliv zavádět informační dokument, který 

poskytne jen část informací. 

 

11) Informační dokument by měl být poskytnut na papíře, pokud si zákazník sjednává 

pojištění v kanceláři distributora. Pokud je pojištění sjednáváno na dálku, má mít 

informační dokument formu trvalého nosiče informací v elektronické podobě – 

tj. nejlépe ve formátu pdf. Poskytnutí papírového dokumentu by tedy mělo být omezeno 

pouze na prodeje mimo internet. 

 

Jak bylo poznamenáno v úvodu, úvahy de lege ferenda je momentálně třeba směřovat spíše 

k implementaci do jednotlivých právních řádů a hledat takový výklad jednotlivých 

ustanovení IDD, který umožní rozumné provedení vnitrostátním právem. Zákonodárce by 

se při implementaci neměl bát přemýšlet o smyslu a účelu jednotlivých ustanovení 

samostatně i v souvislostech, neboť tím může dojít k narovnání „pokroucených formulací,“ 

které byly špatně napsány, avšak s dobrým úmyslem. To samé platí samozřejmě 

o překladech – špatný český překlad směrnice nemusí být tupě přepsán do zákona, ale díky 

právní korektuře provedené na základě porovnávání jazykových verzí vhodně proveden. 

V mnoha případech postačí nazývat věci a osoby pravými, a hlavně konzistentními jmény. 

Ačkoliv český návrh zákona je v době obhajoby této práce možná již schválen, jeho 

novelizaci v průběhu nadcházejících let nelze na rozdíl od novelizace směrnice IDD 

považovat za nepravděpodobnou. Té pochopitelně musí předcházet seriózní bádání 

zaměřené nejen na text normy, ale i její praktické dopady.  
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4. Použitelné právo  

4.1 Výchozí situace 

 

Tuto část jsem nazval použitelné právo, neboť termín volba práva představuje pouze část 

problému.  Podle zásad mezinárodního práva soukromého by volba práva měla mít přednost 

před ostatními způsoby určení. Dle směrnice Solvency II. je pojišťovna před uzavřením pojistné 

smlouvy neživotního pojištění povinna informovat pojistníka o rozhodném právu v případě 

nemožnosti výběru, a tam kde možnost výběru existuje, o rozhodném právu, které navrhuje 

pojistitel.172 Ovšem právě v obou relevantních případech, tedy smlouvách pojistných 

a spotřebitelských, platí omezení ve prospěch spotřebitele či pojistníka. I pokud je zvoleno 

právo odlišné od domovského práva spotřebitele, uplatní se některá pravidla tohoto 

domovského práva. 

Základním prvkem práva Evropské unie, které určuje možnosti volby práva na smluvní 

vztahy, je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (nařízení Řím I). S ohledem na chybějící 

judikaturu k otázce zaměření činnosti na určitý národní trh však vycházím z rozhodovací praxe 

ESD týkající se určení soudní příslušnosti, založené na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění původního nařízení 

č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2001 – tedy tzv. nařízení Brusel I. bis), které obsahuje stejné 

terminologické pojmy jako Řím I., zejména pojem zaměření činnosti. S ohledem na pojistné 

vztahy hledám východiska rovněž ve směrnici Solvency II., která je stěžejní pro určení místa, 

kde je umístěno riziko.  

Na rozdíl od Římské úmluvy, které podle čl. 1 odst. 3 vylučovala ze své působnosti pojistné 

smlouvy kryjící rizika na území států EHP, nařízení Řím I. se této úpravy zhostilo. Je výhodou, 

že kolizní úprava již není rozmístěna v různých směrnicích z oblasti pojišťovnictví, 

ale konzistentně v nařízení Řím I., které představuje komplexní úpravu volby práva 

a neponechává členským státům žádný prostor pro autonomní pravidla.173 I nadále se však 

nejedná o dostatečně přehlednou normu. V obecné rovině nařízení Řím I. převzalo úpravu 

                                                 

172 Směrnice Solvency II., čl. 183 odst. 1. 
173 Bogdan M., Concise Introduction to EU Private International Law, Second Edition. Groningen: Europa 

Law Publishing, 2012, s. 118. 
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zakotvenou Římskou úmluvou, avšak způsobem, který zavazuje nejen jednotlivé státy v rámci 

zákonodárství  a soudního výkladu, ale zejména přímo tržní subjekty samotné. Působí tedy erga 

omnes.  

Je třeba zdůraznit, že právo určené na základě nařízení Řím I. se použije bez ohledu na to, zda je 

právem některého z členských států, či nikoliv.174 Největší slabinou nařízení Řím I. je bohužel 

to, že hromadná rizika umístěná mimo EU jsou vyloučena z rámce článku 7. Na tyto smlouvy 

se tedy uplatní standardní pravidla výběru práva dle článku 3 a 4, ale zejména budou tyto 

smlouvy předmětem omezení pro spotřebitelské smlouvy dle čl. 6.175 Vyloučení článku 7 je tedy 

právní nekonzistentností, která může velkou část pojistníků zbavit náležité ochrany. Bylo 

by tedy žádoucí i pro smlouvy kryjící rizika mimo EU zavést jednotný režim a vyhnout se tak 

nutnosti vykládat pojem „zaměření činnosti“ na určitý stát. 

Pokud jde o spotřebitelské pojistné právo, do soukromoprávních vztahů vstupují pravidla 

veřejnoprávní regulace. Výběr rozhodného práva v pojistných vztazích není, a u spotřebitelů 

to platí obzvláště, plně na svobodné vůli stran. V pojišťovnictví se prakticky nelze setkat se 

situací, kdy by ve smlouvě s mezinárodním prvkem chyběla volba práva. Často se však 

setkáváme se situací, kdy může být volba práva považována za neplatnou. Do oblasti 

mezinárodního práva soukromého zasahují veřejnoprávní omezení daná zejména nařízením 

Řím I. a směrnicí Solvency II., ale rovněž vnitrostátními právními úpravami, cílenými zejména 

na ochranu spotřebitele – zde může jít např. o jazykové požadavky na komunikaci či smluvní 

dokumenty. Veřejnoprávní předpisy, či soukromoprávní předpisy s veřejnoprávními prvky  

aplikované v mezinárodním právu soukromém se označují jako imperativní či nutně použitelné 

předpisy.176 Ačkoliv neupravují práva a povinnosti účastníků soukromoprávních vztahů 

a nesouvisejí s volbou práva, může jejich aplikace mít důsledky pro práva a povinnosti stran – 

ať už jde o platnost či závaznost jednotlivých ujednání či nemožnost plnění. Nejedná se tedy 

o kogentní normy jednotlivých národních právních řádů, které by bylo možné volbou jiného 

práva, ale o normy, které se uplatní bez ohledu na právní řádem jímž se řídí soukromoprávní 

vztah s mezinárodním prvkem. Porušení jimi stanovených pravidel může být správním 

deliktem.  

Podle čl. 9 nařízení Řím I. jsou imperativní ustanovení taková, jejichž dodržování je pro stát 

při ochraně jeho veřejných zájmů zásadní do té míry, že vyžaduje jejich použití na jakoukoli 

                                                 

174 Nařízení Řím I., článek 2. 
175 Marano P., Rokas I., Kochenburger P. The Dematerialized Insurance. Cham: Springer, 2016, s.467 
176 Růžička K., Finanční předpisy v mezinárodním právu soukromém, in Pocta prof. JUDr. Milanu 

Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám. Praha: Leges, 2009, s. 343 – 346.  
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situaci, která spadá do jejich působnosti, bez ohledu na právo, které by se jinak na smlouvu 

podle nařízení aplikovalo.  

Pro Dánsko, na které se nařízení Řím I. nevztahuje, se uplatní původní Římská konvence. 

Ta uvádí, že použije-li se na jejím základě právo určité země, lze použít imperativní ustanovení 

práva jiné země, s níž věcné okolnosti úzce souvisí, v rozsahu, v jakém musí být podle práva 

této jiné země imperativní ustanovení použita bez ohledu na právo, které je jinak pro smlouvu 

rozhodné.  

Nařízení Řím I. obsahuje ve svém článku 6 omezení volby práva pro spotřebitelské smlouvy. 

V článku 7 pak omezení volby práva pro pojistné smlouvy, ovšem bez ohledu na spotřebitele. 

Článek 32 preambule tohoto nařízení pak uvádí, že článek 6 „by se neměl“ použít (v anglické 

verzi should not apply) v kontextu pojistných a přepravních smluv, neboť specifická ustanovení 

pro tyto typy smluv by měla zajistit odpovídající úroveň ochrany cestujících a pojistníků.  

Není známo, proč byl použit podmiňovací způsob, který jako by naznačoval, že vyloučení 

aplikace článku 6 na pojistné a přepravní smlouvy není absolutní. Jakoby normotvůrce váhal. 

Skutečnost je nepochybně taková, že článek 6 se vztahuje právě na takové pojistné smlouvy, 

které jsou z režimu článku 7 vyloučeny – ten se totiž vztahuje pouze na ty hromadné pojistné 

smlouvy, které kryjí rizika výlučně  na území členských států.  

Tato část se zabývá volbou práva ve smluvních vztazích. Zdrojem pro její zpracování 

je zejména nařízení Řím I. a směrnice Solvency II., avšak s ohledem na nedostatek relevantní 

rozhodovací praxe hledám oporu v nařízení Brusel I. a judikatuře ESD k určení soudní 

příslušnosti, neboť je zde vykládán stěžejní pojem „zaměření činnosti,“ aplikovatelný nejen 

na určení soudní příslušnosti, ale i na volbu práva. Dále jsou zde zohledněna i příslušná 

ustanovení směrnice ECD, a s ohledem na výklad pojmu „místo, kde bylo pojištění sjednáno.“ 

Systematika této části vychází z výkladů jednotlivých právních pojmů, na základě kterých může 

být učiněna volba práva.  

 

Hypotéza: Nařízení Řím I. spolu se směrnicí Solvency II. tvoří jasná pravidla volby práva 

ve vztahu k pojistným smlouvám uzavíraným online. 

Výzkumná otázka: Jsou možnosti a hranice volby práva pro online prodej pojištění jasně 

určeny?  
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4.2 Umístění rizika 

Pokud se jedná o hromadné riziko umístěné v EU, použitelné právo bude třeba určit v souladu 

s čl. 7 odst. 3 – 6 Nařízení Řím I. Tato ustanovení omezují možnosti stran ve výběru 

aplikovatelného práva; vycházejí zejména z principu práva pojistníka na ochranu jeho 

domovským právem, pakliže se svobodně nerozhodl pro právo jiné. Ovšem v takovém případě 

to musí umožňovat právě národní právo takového pojistníka, neboť platnost výběru práva musí 

být posuzována podle právního řádu státu, ve kterém je riziko umístěno.177 Pokud jde o typy 

pojištění, která jsou v praxi nejčastěji uzavírána online na mezinárodní bázi, bude zásadním 

zejména čl. 7 odst. 3. Následující čl. 7 odst. 4 totiž upravuje pravidla pro povinné pojištění 

a uvádí, že členské státy mohou stanovit omezení výběru práva spolu s nutností vyhovět 

požadavkům státu, který takové pojištění ukládá.  

Nařízení Řím I. požaduje specifický geografický vztah se státem, jehož právo bylo 

zvoleno, pouze u dvou typů smluv – jedním z nich je smlouva o přepravě, druhým pojistné 

smlouvy pokrývající hromadná rizika.178 Čl. 7 odst. 3 nařízení Řím I., upravuje pravidla volby 

práva pro pojistné smlouvy pokrývající hromadná rizika, tedy veškerá jiná než ta, která jsou 

definována jako rizika velká. Hromadná rizika mohou zahrnovat řadu situací od těch, kdy je 

pojistitel usazen na území EU až po ty, kdy tomu tak není, neboť je toto místo neuchopitelné 

jako v případě internetového pojišťovnictví.179 Důvodem zahrnutí konkrétních rizik mezi velká 

rizika byla jejich ekonomická relevance a vyjednávací síla pojistníka.180 Vztahují se na ně tedy 

specifická pravidla ochrany slabší strany a spadají mezi ně i rizika spotřebitelská. Dříve byla 

hromadná rizika dokonce definována jako všechny případy, ve kterých je spatřována větší 

potřeba ochrany spotřebitele.181 V takových případech tedy může být stranami zvolen právní 

řád určité země dle těchto podmínek:  

a) právo jakéhokoli členského státu, v němž se nachází riziko v okamžiku uzavření 

smlouvy; 

b) právo země, v níž má pojistník své obvyklé bydliště; 

                                                 

177 Lowry, J., Rawlings, P.J., Merkin, R. Insurance Law: Doctrines and principles. Bloomsbury Publishing 

PLC, 3rd edition, 2012, s. 388-389. 
178 Symeonides, S. C. Codifying Choice of Law around the world: An international comparative analysis. 

Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 119. 
179 Rozehnalová, N., Valdhans, J., Drličková, K., Kyselovská, T. Mezinárodní právo soukromé Evropské 

unie. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 95. 
180 Seatzu, F. Insurance in private international law: A European Perspecitve. Portland: Hart Publishing, 

2003, s. 133. 
181 Direct insurance other than life assurance: Freedom to provide services. In eur-lex.europa.eu 

[online]. 2011 [cit. 2018-04-15] Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l24028a. 
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c) v případě životního pojištění právo členského státu, jehož je pojistník státním příslušníkem; 

d) v případě pojistných smluv kryjících rizika omezená na události, k nimž došlo v jednom 

členském státě, a to v jiném, než je členský stát, v němž se riziko nachází, právo tohoto 

státu; 

e) v případě pojistníka se smlouvou spadající pod tento odstavec, který provozuje 

profesionální nebo podnikatelskou činnost nebo vykonává svobodné povolání a pojistná 

smlouva kryje dvě či více rizik vztahujících se k této činnosti a nacházejících se 

v různých členských státech, právo kteréhokoli z těchto členských států nebo právo země, 

v níž má pojistník své obvyklé bydliště. 

 

Článek 7.3 stanoví mezi jinými základní předpoklad aplikace práva členského státu, ve kterém 

má pojistník své obvyklé bydliště - avšak pokud toto právo dovoluje volbu práva jiného, strany 

si ho mohou zvolit. Tuto variantu je tedy vhodné brát v potaz při přípravě smluv určených 

pro konkrétní národní trhy. S ohledem na čl. 7 odst. 5 se pak smlouva kryjící rizika nacházející 

se ve více než jednom členském státě považuje (pro účely odst. 3 pododstavce 3 a odstavce 4) 

za složenou z několika smluv, z nichž se každá týká pouze jednoho členského státu. Je tedy 

možné, aby se smlouva řídila právním řádem několika států.182 To by se tedy týkalo například 

pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Pokud pojistná smlouva hromadného 

rizika pokrývá více rizik, z nichž alespoň jedno je umístěno v členském státě a alespoň jedno 

v nečlenském státě, zvláštní pravidla pro pojistné smlouvy se uplatní pouze na rizika umístěná 

v některém z členských států.183  

Článek 7 odst. 3 tedy představuje omezenou kolizní volbu práva v několika variantách. 

Varianta uvedená pod písmenem a) se bez dalšího kontextu může jevit jako jasné pravidlo, 

pakliže by bylo vykládáno gramaticky a bez souvislosti s dalšími právními normami – o tom, 

jak tuto variantu aplikovat, bude tedy pojednáno níže v souvislosti s definicí umístění rizika 

uvedeného v Solvency II., která je pro výklad klíčová, a jejíž pravidla nařízení Řím I. přijímá184 

prostřednictvím článku 7 odst. 6, jenž se odkazuje na unijní právní úpravu, kterou Solvency II. 

nahradila.   

                                                 

182 Symeonides, S. C. Codifying Choice of Law around the world: An international comparative analysis. 

Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 228. 
183 Nařízení Řím I., Preambule, čl. 33 
184 Stone, P., EU Private International Law: Third Edition, Edward Elgar Publishing, 2014, s. 362 
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Varianta uvedená pod písmenem b) může být co se správného výkladu rovněž zrádná, 

neboť český překlad originálního anglického „habitual residence“ se dá považovat za nepřesný, 

jako tomu u překladu právních předpisů EU bývá často, neboť jsou překládány více méně 

nahodilou formou závislou na libovůli překladatele (v různých právních předpisech je termín 

„habitual residence“ překládán různě). Ačkoliv v evropských institucích pracují právníci 

z jednotlivých členských zemí, není bohužel známo, že by překlady procházely právní 

korekturou za účelem minimalizace překladových rozporů co do účelu a smyslu původního 

textu.  

Hraničním určovatelem je prakticky vzato místo, kde spotřebitel žije, nebo kde má 

podnikatel skutečné sídlo. K výkladu termínu místo obvyklého pobytu se v souvislosti 

s interpretací nařízení Brusel IIa  vyjádřil Nejvyšší soud ČR, který uzavřel, že právě důraz 

na zkoumání konkrétních skutkových okolností v každém jednotlivém případě vystihuje 

povahu obvyklého bydliště, které je konceptem skutkovým (faktickým), nikoliv právním, jako 

je tomu např. u trvalého bydliště, majícího evidenční charakter. Příhodnější než obvyklé 

bydliště dle překladu v Úředním věstníku - by proto byl výraz obvyklý pobyt , neboť lépe 

vystihuje autonomní povahu tohoto ukazatele, na rozdíl od vnitrostátním právem užívaným 

a zažitým termínem bydliště , u něhož se předpokládá úmysl se na určitém místě trvale zdržovat 

(srov. např. jiné jazykové verze, anglický habitual residence, německý gewöhnliches 

Aufenthalt, francouzský résidence habituelle, či slovenský obvyklý pobyt ). Obvyklý pobyt tak 

představuje místo, v němž má osoba těžiště svého života.185 Vycházeje z tohoto závěru lze tedy 

mít za to, že se jedná o místo, kde dotčená osoba stabilně žije a má zde sociální vazby.  

Lze však předpokládat, že s ohledem na vývoj společenských vztahů může mít mnoho 

osob takovýto vztah k více místům, a proto se nabízí varianta vztáhnout tento obvyklý pobyt 

k trvalému bydlišti. Pojistitelům se rovněž nabízí varianta přikročit k požadavku, aby pojištěná 

osoba např. v žádosti o pojištění (ať již se bude jednat o návrh pojistné smlouvy či jinou formu 

dle postavení konkrétní osoby) uvedla místo „obvyklého pobytu“ namísto zažitého trvalého 

bydliště, a na toto sdělení následně spoléhat. 

Uzavření smlouvy online sice mění postavení stran, ale nikoliv obsah smlouvy 

vč. určení pobytu – tj. při určení obvyklého pobytu bude v praxi třeba vycházet z údaje, který 

klient uvede ve smlouvě.186 

                                                 

185 Usnesení NS ČR sp. zn. 30 Cdo 2244/2011 ze dne 27.09.2011. 
186 Seatzu, F., Insurance in private international law: A European Perspecitve. Portland: Hart Publishing, 

2003, str. 245. 
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Mám tedy za to, že ať již klient uvede pro účely uzavření smlouvy jakkoliv jinak 

definovanou adresu, bude ji možno posuzovat jako onen  údaj o „obvyklém pobytu.“  

Varianta uvedená pod písmenem c) je pak jasným pravidlem týkajícím se životního 

pojištění, u kterého problémy řešené touto prací nevznikají. I pokud by pojistník měl např. dvojí 

občanství pak postačí, aby jedním z nich bylo právě občanství státu, dle jehož práva pojistnou 

smlouvu uzavírá.  

Varianta uvedená pod písmenem d) bude aplikovatelná pouze v případě, že se pojištění 

vztahuje pouze na jediný stát, a to odlišný od státu, kde je formálně, tedy dle definice uvedené 

níže, umístěno riziko. Toto ustanovení však může v případě porovnání gramatického 

a teleologického výkladu vyvolávat nejasnosti, neboť představuje aplikaci práva určitého státu 

na rizika omezená na události vzniklé na území státu jiného, v němž se riziko fakticky nachází, 

ale dle formální definice nikoliv (tomu pak odpovídá i znění příslušných ustanovení Solvency 

II). Riziko by se i dle formální definice mělo nacházet právě tam, kde se nachází ve skutečnosti 

– přihodí-li se pojistná událost v určité zemi, pro cestu do níž je pojištěný pojištěn, je tato 

důsledkem realizovaného rizika pokrytého pojistnou smlouvou.  Normotvůrce ovšem přisoudil 

místu, kde se nachází riziko, takto nelogickou definici nejspíše právě z důvodu ochrany 

spotřebitele, neboť k prosazení záměru aplikace práva domovské země spotřebitele v danou 

chvíli nedokázal najít vhodnější řešení.    

Varianta uvedená pod písmenem e) říká, že lze aplikovat právo jakéhokoli státu, 

ve kterém pojistník vykonává svou obchodní aktivitu, pakliže jde o pojištění obchodních aktivit 

pojistníka. Variantně může být zvoleno opět právo země, v níž má pojistník své obvyklé 

bydliště, neboli v anglickém znění habitual residence  – tedy i místo sídla podnikatele (tzv. 

místo ústřední správy v době uzavření smlouvy187). Cílem této varianty bylo zejména pojištění 

podnikatelských aktivit v jednotlivých zemích, kde pojistník vyvíjí činnost. Pojistník by tak 

tuto variantu mohl využít v případě, že uzavře skupinové pojištění svého druhu pro své klienty 

v určité zemi, ovšem plnění v případě pojistné události obdrží on sám. Nemuselo by to být 

právo země, kde tito klienti mají pobyt či sídlo, ale i právo jakékoli země, kde pojistník podniká.  

Zejména s ohledem na ochranu spotřebitele a s ohledem na to, že skupinová pojistná smlouva 

primárně nekryje riziko podnikatelské činnosti, ale riziko klienta jako pojištěného, 

lze předpokládat, že by soudy nebyl akceptován výklad,  kdy by pojistník v případě 

skupinového pojištění použil právo některé země, v níž podniká, a jejíž právní řád je z jeho 

                                                 

187 Nařízení Řím I., čl. 19. 
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pohledu výhodný pro režim pojistné smlouvy, ve které koncový zákazník figuruje jen 

jako „člen“ pojistné smlouvy, tedy jako pojištěný. Zároveň však tuto variantu nelze 

jednoznačně vyloučit za využití výkladu, že přeneseně je kryto i podnikatelské riziko pojistníka 

jako strany pojistné smlouvy chránící koncového klienta, neboť takový klient využil službu 

pojistníka právě s ohledem na to, že je chráněn např. v situaci, kdy z určitých důvodů jsoucích 

předmětem pojistné ochrany, nemohl plnit podmínky jiného právního vztahu s pojistníkem, 

např. zaplatit za jeho služby – a tím je kryto podnikatelské riziko pojistníka. Jedině takto lze 

vysvětlit, proč se některé skupinové smlouvy řídí právem, které nesouvisí ani se sídlem 

pojistníka, ani se sídlem pojistitele. Je však třeba poznamenat, že soudní akceptace této 

konstrukce je značně nepravděpodobná, alespoň  v případě platícího pojištěného, a slouží tedy 

jen pro ilustraci nebo jako argument pro obranu v situaci, když se pojistitel či skupinový 

pojistník dostane do úzkých a je napaden z důvodů nesprávné (a tedy nezákonné) volby práva, 

která je v současnosti docela častým jevem. V případě skupinového pojištění placeného 

pojistníkem a sloužícího k ochraně jeho klientů a tím i snížení jeho podnikatelských rizik, však 

tato varianta dle mého názoru šanci na úspěch mít může.  

 

Zaměřím-li se na volbu práva státu, kde je „umístěno riziko“, mohli bychom snadno 

dojít sice k logickému, ale z hlediska právní úpravy mylnému závěru, že se může jednat o právo 

země, ve které se vyskytne pojistná událost krytá pojistnou smlouvou, což by jistě byla varianta 

vítaná stranou, která je podnikatelem. V případě, kdy chceme zvolit právo státu, kde je umístěno 

riziko, jsme nuceni vycházet z definice uvedené v Oddíle 3, článku 13, pod bodem 13 nařízení 

Solvency II: 

„členským státem, ve kterém se nachází riziko“ se rozumí kterýkoli: 

a) členský stát, ve kterém se nachází majetek, pokud se pojištění vztahuje buď na budovy, nebo 

na budovy a jejich obsah, pokud je obsah kryt stejnou pojistnou smlouvou; 

b) členský stát registrace, pokud se pojištění vztahuje na vozidla jakéhokoli typu; 

c) členský stát, ve kterém pojistník uzavřel pojistnou smlouvu, pokud se jedná o pojistné 

smlouvy na dobu maximálně čtyř měsíců, které kryjí rizika na cestách nebo 

o dovolených, bez ohledu na odvětví; 

d) ve všech případech, které nejsou výslovně zahrnuty v písmenech a), b) nebo c), členský stát, 

ve kterém se nachází: 
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i) bydliště pojistníka, nebo 

ii)      je-li pojistník právnickou osobou, provozovna pojistníka, ke které se smlouva   

vztahuje; 
 

 

Nejdříve je tedy opět, jako v předchozím případě, třeba rozkrýt legislativní definice, a to 

na základě pravděpodobného úmyslu zákonodárce. 

Varianta uvedená pod písmenem a) představuje jasné pravidlo, které další výklad 

nevyžaduje a týká se vztahů, jež nejsou předmětem této práce. 

Varianta uvedená pod písmenem b) týkající se pojištění automobilů je rovněž jasným 

pravidlem. 

Varianta uvedená pod písmenem c), která je pro předmět této práce zásadní, pak 

s ohledem na kontext moderní doby výkladové problémy působí. Bohužel i přesto, že Solvency 

II. vznikla v roce 2009, tedy v době, kdy byl již online obchod s pojistnými službami značně 

rozvinut, zákonodárce se rozhodl jít cestou vycházející z klasických, tedy zejm. „papírových“ 

právních vztahů. S ohledem na předpoklad, že se zabýváme smluvními vztahy realizujícími se 

v on-line prostoru, může být členský stát, ve kterém pojistník uzavřel pojistnou smlouvu často 

nezjistitelný. Navíc, jak již bylo uvedeno výše v komentáři k příslušným ustanovením Řím I., 

opět je zde nevhodně definován pojem „kde se nachází riziko“ – neboť se nachází právě v zemi, 

odkud pojištěný cestuje a nikoliv v zemi, do které cestuje, přičemž právě na tuto cestu se 

pojistil. To se týká zejména B2C smluv, kdy je pojistníkem koncový klient, který pojistnou 

smlouvu uzavře online. Pro zjištění státu, kde k tomu došlo, by bylo třeba reálně dosledovat 

umístění zařízení (počítače, tabletu či mobilního telefonu), ve kterém klient klikl na tlačítko 

„uzavřít smlouvu“. Toto je technicky nemožné, neboť např. IP adresa má nulovou vypovídací 

hodnotu a lze snadno měnit.  

Varianta uvedená pod písmenem d) pak představuje zbytkovou definici, kterou lze 

aplikovat pouze v případech, na které nelze vztáhnout varianty uvedené pod písmeny a) – c). 

Co se týče pojistných smluv kryjících rizika na cestách nebo o dovolených, je tuto variantu 

možno aplikovat pouze u smluv s dobou trvání více než čtyř měsíců.  Bohužel ani pojem „rizika 

na cestách nebo o dovolených“ nepředstavuje koncepční řešení. Dovolená je většinou spojena 

s cestou, pakliže je na dobu takovéto dovolené sjednáno pojištění. Pokud dovolená není spojena 

s cestou a pojištěný zůstává doma, pojištění si pochopitelně nesjednává. Cesta ve výše 

uvedeném smyslu pak představuje jakýkoliv pohyb pojištěného, ať již pěšky, autem, 

či letadlem. Není zde tedy však uvedeno, že by se jednalo pouze o cestu zahraniční. 
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Na některých trzích, jako např. v Rakousku, se cestovní pojištění sjednává i na cesty v rámci 

Rakouska, např. do horských oblastí. V České republice lze tvrdit, že pojištění související 

s cestováním se sjednává pouze za účelem cest zahraničních, neboť zdravotní potíže na cestách 

v rámci republiky jsou bezezbytku kryty veřejným  zdravotním pojištěním, případné následky 

úrazů jsou pak řešeny pojištěním úrazovým či životním a proti riziku ztráty či poškození 

zavazadel, zpoždění spojů ap. nebývá zvykem se pojistit s tím, že zejména u ztráty zavazadel 

či jiných tzv. vnesených předmětů je běžným způsobem řešení uplatnění nároku přímo 

u zodpovědné osoby. Co vše spadá mezi rizika na cestách nebo o dovolených není známo. Není 

tedy jasné, vycházeje z gramatického výkladu, zda se jedná pouze o rizika vyskytnuvší se 

v období od zahájení do ukončení cesty, nebo zda se toto pravidlo vztahuje například 

i na pojištění storna zájezdu. Mám ovšem za to, že smyslem a účelem normy bude vztáhnout 

tuto variantu na veškeré pojišťovací služby s cestováním související, a to jak s cestováním 

vnitrozemským, tak mezinárodním. Takový výklad podporuje česká právní úprava,188 která říká, 

se jedná o pojistnou smlouvu na dobu 4 a méně měsíců, která se týká pojistných rizik spojených 

s cestováním bez ohledu na pojistné odvětví. V kontextu českého práva je tedy výklad jasný – 

jakmile pojištění souvisí s cestováním a je uzavřeno na  4 a méně měsíců, je třeba aplikovat 

režim dle písmene c). 

Bod i.) týkající se fyzické osoby pak na rozdíl od výše uvedeného a komentovaného 

umístění rizika  jasně uvádí, že pro účel zjištění místa, kde se nachází riziko, se bydlištěm 

rozumí pouze bydliště fyzické osoby. Toto bydliště by sice z logiky věci mohlo a mělo 

odpovídat obvyklému pobytu dle závěru Nejvyššího soudu ČR uvedeného výše, ovšem 

na tomto závěru nelze s jistotou stavět. Může se jednat o bydliště pojistníka ve smyslu 

registrovaného trvalého bydliště, a to bez ohledu na fakt, že zde žádné „těžiště života“ nemá. 

Tato dichotomie může mít význam např. v situaci, kdy kupříkladu občan Ukrajiny má trvalé 

bydliště na území ČR, zejména z důvodu výdělečné činnosti a legalizace pobytu, avšak veškeré 

sociální vazby a nezřídka i majetek má na Ukrajině. Na tyto nuance již předmětná právní úprava 

nepomýšlí, ovšem v reálném životě můžou být nastíněné aspekty rozhodující pro posouzení 

právem dovolené volby práva.  

Bod ii.) týkající se osoby právnické pak vztahuje možnost volby práva k „provozovně,“ 

ke které se smlouva vztahuje. Onou provozovnou se dle definice uvedené v čl. Oddílu 3, čl. 13, 

bodu 12 Solvency II. míní sídlo nebo pobočka podniku (v originále termín „Undertaking“, tedy 

                                                 

188 § 3 odst. 2 písm. m) bod 3. zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 
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v tomto případě nelze žehrat na nevhodnost českého překladu). V čl. 13 odst. 1 je pak 

definována pojišťovna (Insurance undertaking), a to jako podnik poskytující přímé životní nebo 

neživotní pojištění, kterému bylo vydáno povolení v souladu s článkem 14, tedy pojišťovací 

licence. Solvency II. pak dále definuje již jen  „mateřský podnik“, „dceřiný podnik“, „finanční 

podnik“ atd. odkazem na směrnici Rady č. 83/349/EHS. Lze tedy s jistotou uzavřít, že podnik 

zde představuje podnikající osobu ve smyslu § 420 a násl. NOZ, nikoliv podnik jako věc 

hromadnou. Podnik je v evropsko-právním kontextu definován v čl. 1 Nařízení o blokových 

výjimkách - Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu 

na jeho právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné 

a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, 

která běžně vykonávají hospodářskou činnost.  

Můžeme tudíž vycházet ze závěru, že onou provozovnou může být jak pojišťovna 

samotná, tak i organizační složka zahraniční pojišťovny (tedy výše zmíněné sídlo pobočky). 

Má-li tedy například německá pojišťovna českou organizační složku, může v případě 

spadajícím pod režim písm. d) bod ii. dle mého názoru aplikovat právo České republiky.  

 

Nařízení Solvency II. pak v Oddíle 3, článku 13, pod bodem 14 definuje ještě tzv. 

členský stát závazku, jímž se rozumí členský stát, ve kterém se nachází: 

a) bydliště pojistníka, nebo 

b)         je-li pojistník právnickou osobou, provozovna pojistníka, ke které se smlouva     

vztahuje; 

Ovšem tento stát závazku na volbu práva nemá vliv, protože je jejím následkem, nikoliv 

příčinou. Pakliže pojistník své bydliště změní, změní se s ním i stát závazku – ovšem volba 

práva je činěna pouze v začátku smluvního vztahu.  Svou roli v tomto kontextu hraje pouze 

s ohledem na úpravu aplikace definice obecného zájmu, který nesmí být narušován dle  pravidel 

konkrétního národního práva. Termín členský stát závazku je tedy použitelný pro aspekty 

daňové a regulatorní. Členský stát, ve kterém se nachází riziko nebo členský stát závazku, nesmí 

bránit pojistníkovi v uzavření smlouvy s pojišťovnou, které bylo vydáno povolení za podmínek 

článku 14, pokud toto uzavření smlouvy není v rozporu s právními předpisy chránícími obecný 

zájem platnými v členském státu, ve kterém se nachází riziko, nebo v členském státu závazku.189 

                                                 

189 Článek 180, Solvency II. 
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Vezmeme-li tedy v potaz skupinovou pojistnou smlouvu, která v České republice prozatím 

nepodléhá žádným právním restrikcím, a která je uzavřena v České republice, pak je dle mého 

názoru volba českého práva nezpochybnitelná a v souladu s českou i evropskou právní úpravou.  

Stejně tak bude u skupinové pojistné smlouvy platná volba práva České republiky, 

pakliže je stranou takové pojistné smlouvy např. česká cestovní agentura, nebo český prodejce 

letenek (míněno subjekt se sídlem v ČR, zapsaný v českém obchodním rejstříku).  

Ovšem i pokud je pojistníkem koncový klient – spotřebitel, nelze vyloučit použitelnost 

varianty, že se právní režim smlouvy může řídit místem, kde je umístěna provozovna pojistitele. 

Dá se však předpokládat, že pokud by se spotřebitel-pojistník domáhal určení, že má-li se právní 

režim smlouvy řídit místem, kde smlouvu uzavřel s tím, že se prokazatelně zdržoval v zemi 

svého obvyklého pobytu, soudy mu dají za pravdu. Ovšem pomocný argument by mohl být 

dovozen ze situace, kdy by se tento spotřebitel nacházel v době uzavření smlouvy v cizině – 

tam už by logika volby práva dle sídla pojistitele byla více obhajitelná a nebylo by nutné 

aplikovat právo státu, ve kterém má pojistník obvyklé bydliště. Aplikace práva státu, 

kde má pojistník obvyklé bydliště, je totiž pro pojistitele velice problematická a proto hledají 

cesty, jak zvolit jednotné právo pro všechny pojistné smlouvy, jež bude se svými klienty 

uzavírat.  

 

4.3 Místo uzavření pojistné smlouvy 

S ohledem na předchozí výklad je nasnadě věnovat zvláštní kapitolu místu uzavření 

pojistné smlouvy, která je pro řešení dané problematiky rozhodující. Jak bylo uvedeno výše, 

volba práva může být mj. učiněna dle místa, kde pojistník uzavřel pojistnou smlouvu. Originální 

anglické znění Solvency II.190 pak pracuje s lidovějším termínem „where the policy holder took 

out the policy.“ Zdánlivě nepatrný rozdíl však může vyvolávat odlišné závěry v gramatickém 

výkladu a je otázkou, zda český překlad vznikl nahodile, či cíleně. Nelze totiž vyloučit variantu, 

že zejména v některých právních řádech bude za pojistníka považován i pojištěný figurující 

v pojistné smlouvě pouze jako „pojištěný člen“, zatímco formálním pojistníkem je podnik, 

který mu poskytuje pojištění jako vedlejší službu – tento naopak může být považován 

za pojišťovacího zprostředkovatele. Zatímco dle českého překladu se tedy volba práva řídí 

místem, kde byla smlouva uzavřena, dle anglického textu místem, kde si pojistník vzal pojistku, 

což je asi nejpřesnější možný překlad termínu „take out the policy“ – tj. v některých případech 

                                                 

190 Solvency II., čl. 13, odst. 13. 
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se může teoreticky jednat o místo, kde pojištěný „vstoupil“ do skupinové pojistné smlouvy, 

aniž by smlouvu uzavíral. Mám však za to, že by postavení pojistníka a pojištěného nemělo být 

zaměňováno a formální role by jim měly zůstat.  

Bohužel znění vztahující umístění rizika ke členskému státu, kde pojistník pojistku 

uzavřel, bylo převzato z předchozí právní úpravy vzniklé v období, kdy žádné uzavírání smluv 

online neexistovalo, neboť neexistoval ani internet jako takový,191 tedy bez ohledu na vývoj 

informační společnosti.  

Ještě před přijetím Solvency II bylo vyjadřováno znepokojení nad aplikací pravidel 

volby práva, která se odvolává na „skutečná“ místa, jako bydliště či obvyklý pobyt fyzických 

osob nebo hlavní místo podnikání podnikatele na smlouvy uzavřené přes internet.192 

Ačkoliv se evropská právní regulace pojišťovnictví výslovně neodvolává 

na odpovídající právní úpravu elektronického obchodu, rovněž ji nevylučuje. Směrnice 

o elektronickém ochodu žádným způsobem neovlivňuje volbu práva, a to ani ve vztahu 

ke spotřebitelským smlouvám; volba práva pouze nesmí mít za následek zbavení spotřebitele 

práva na ochranu zajištěnou závaznými pravidly členského státu, ve kterém má spotřebitel již 

zmíněné obvyklé bydliště,  vztahujícími se na smluvní závazky.193 Volba práva tedy zůstává 

nedotčena.  

 Potřebujeme tedy najít spojující faktor mezi termínem „stát, kde pojistník uzavřel 

pojistku“ a jasně geograficky určeným místem. Přitom se nemůžeme spoléhat například na IP 

adresu, ze které byla pojistka uzavřena, protože IP adresy lze snadno měnit – i laik to zvládne 

za použití specializovaných internetových stránek či programů.  IP adresa nepředstavuje „tvrdá 

data“ spolehlivě určující místo, kde klient sedí při odesílání příslušného formuláře, čímž dává 

najevo, že chce být pojištěn. Jak již bylo uvedeno výše, Solvency II. jako relativně mladá právní 

úprava bohužel nereflektuje dnešní realitu, a proto je třeba najít řešení v jiném aplikovatelném 

právním předpise. Mohlo by se zdát, že bydliště pojistníka je dostatečným určujícím faktorem 

pro volbu práva, ale na straně druhé je třeba poznamenat, že volba práva dle bydliště pojistníka 

(za kterého v některých zemích může být považován i pojištěný jako „člen“ pojistné smlouvy) 

je pro pojistitele nežádoucí, neboť není možné, aby se každá smlouva řídila jiným právem – 

                                                 

191 Druhá směrnice Rady č. 88/357/EHS z 22. června 1988 o o koordinaci právních a správních předpisů 

týkajících se přímého pojištění jiného než životního, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného 

výkonu volného pohybu služeb a kterou se mění směrnice 73/239/EHS, Článek 2 (d). 
192 Seatzu, F., Insurance in Private International Law: An European Perspective. Portland: Hart 

Publishing, 2003, s. 257-258. 
193 Směrnice ECD, Preambule, čl. 55. 
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vytvořit tolik druhů smluv nebo verzi jedinou vyhovující všem právním řádům, je téměř 

nemožné.   

Odpověď na otázku, jak na pozadí evropské právní regulace platně zvolit režim jediného 

právního řádu bez ohledu na to, kde žijí či se zdržují pojistníci – spotřebitelé, dává směrnice 

o elektronickém obchodu (ECD) do jejíhož režimu online prodej pojištění spotřebitelům spadá. 

Účelem této směrnice je vytvořit obecný právní rámec pro umožnění poskytování jakéhokoliv 

zboží či služeb přes internet.194 Je možné ji použít v rozsahu, který není upraven speciální právní 

úpravou vztahující se k pojišťovnictví – a tou je právě oblast elektronického obchodu.  

Tj. co do geografického určení místa, kde je smlouva uzavřena, aplikaci Směrnice 

o elektronickém obchodu nic nebrání.  Směrnice o elektronickém obchodu říká, že místo, kde je 

poskytovatel služby usazen má být určeno v souladu s judikaturou Soudního dvora, podle níž 

pojem usazení zahrnuje účinný výkon hospodářské činnosti prostřednictvím stálé provozovny 

po neurčitou dobu. Tento požadavek je splněn i v případě, že je společnost založena na dobu 

určitou. Místem usazení společnosti  poskytující služby prostřednictvím internetových stránek 

na internetu není místo, kde jsou internetové stránky přístupné, ale místo, kde společnost 

vykonává svou hospodářskou činnost. V případech, kdy má poskytovatel několik míst usazení, 

je důležité určit, z kterého místa usazení je daná služba poskytována. V případech, kdy 

je obtížné určit z několika míst usazení místo, ze kterého je daná služba poskytována, je místem 

usazení místo, kde  má poskytovatel pro danou službu středisko činností (v anglickém znění 

je uvedeno „the place where the provider has the centre of his activities relating to this 

particular service“).195 

Vycházeje z citace uvedené výše lze dojít k závěru, že pakliže pojistník uzavře pojistnou 

smlouvu prostřednictvím webového formuláře, pak pojištění uzavře v členském státě, kde 

je umístěna provozovna poskytovatele pojištění.  Místem, kde je podnik poskytovatele pojištění 

umístěn, tak může být členský stát, ve kterém má sídlo pojišťovna či její organizační složka 

(tj. organizační složka zahraniční osoby).  

Takové určení by se mohlo ukázat jako nepoužitelné v případě, kdy by byla transakce 

uzavírána prostřednictvím e-mailové zprávy. Zpráva obsahující objednávku totiž neposkytuje 

informace o geografickém umístění webového serveru, na kterém je e-mailová služba 

provozována, což navíc nekoresponduje s fyzickou přítomností spotřebitele když zadává 

                                                 

194 Marano P., Rokas I., Kochenburger P. The Dematerialized Insurance. Cham: Springer, 2016, s.200. 
195 Směrnice ECD, Preambule, čl. 19. 
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objednávku služeb. Takový spotřebitel může mít rovněž e-mailovou adresu založenou 

na serveru umístěném v jiné zemi, než kde bydlí.196 

Usazeným poskytovatelem je poskytovatel, který účinně vykonává prostřednictvím 

stálého zařízení po neurčitou dobu hospodářskou činnost; existence a používání technických 

prostředků a technologií nezbytných k poskytování služby nevytváří samy o sobě usazení 

poskytovatele;197 Český překlad zde opět zvolil nevhodný termín „stálé zařízení“, jehož 

gramatický výklad může evokovat cokoliv, jen ne původní termín „fixed establishment“, který 

pochopitelně představuje stálou provozovnu. Stálé zařízení pak lze snadno vykládat jako nějaký 

hardware, server umístěný v určité zemi, což je výklad přesně opačný, než je žádoucí. Evropská 

komise již v roce 2000 uvedla,198 že tímto „establishmentem“ se myslí sídlo poskytovatele 

pojišťovacích služeb nebo jeho pobočky a nikoliv místem, kde jsou umístěny technologické 

prostředky určené k poskytování služeb. 

V preambuli Směrnice o elektronickém obchodu se dále uvádí, že tato směrnice spolu 

s budoucí směrnicí Evropského parlamentu a Rady o prodeji finančních služeb spotřebitelům 

na dálku přispívá k vytvoření právního rámce pro poskytování finančních služeb on-line. Tato 

směrnice nemá vliv na budoucí podněty v oblasti finančních služeb, zejména pokud jde 

o harmonizaci pravidel jednání v této oblasti. Možnost členských států omezit za určitých 

okolností volný pohyb služeb informační společnosti za účelem ochrany spotřebitele vytvořená 

touto směrnicí se rovněž vztahuje na opatření v oblasti finančních služeb, zejména na opatření 

na ochranu investorů.199 

K tomu je třeba poznamenat, že „Směrnice o uvádění finančních služeb pro spotřebitele 

na trh na dálku“ je dnes již platnou  a účinnou právní normou. Tato směrnice by měla být 

uplatňována v souladu se směrnicí ECD, která se vztahuje výhradně na transakce v oblasti 

své působnosti.200 

 

Ve směrnici o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku se pouze uvádí, 

že spotřebiteli musí být před uzavřením smlouvy poskytnutá informace o jakékoliv smluvní 

                                                 

196 Seatzu, F.: Insurance in private international law: A European Perspecitve. Portland: Hart Publishing, 

2003, s. 245. 
197 Směrnice ECD, Preambule, čl. 2 c). 
198 Insurance: Commission clarifies concepts of freedom to provide services and general good. IP/00/122 

Brussels, 8 February 2000. In europa.ez [online]. 2000 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-00-122_en.htm. 
199 Směrnice ECD, preambule, čl. 27. 
200 Směrnice DMD, preambule, čl. 6. 
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doložce o rozhodném právu smlouvy uzavřené na dálku a/nebo o příslušném soudu.201 Pokud 

jde o volný pohyb služeb informační společnosti, jejich volný pohyb nemůže být omezován, 

ledaže, pominu-li ochranu veřejného pořádku, zdraví, obrany a veřejné bezpečnosti, by tak bylo 

činěno z důvodu ochrany spotřebitelů vč. investorů.202 Poskytování pojištění příslušnou 

přílohou vyloučeno není.  

Dále je zde uvedeno, že členské státy přijmou opatření potřebná k zajištění toho, 

aby spotřebitel nebyl zbaven ochrany poskytované touto směrnicí tím, že by za rozhodné právo 

smlouvy bylo vybráno právo třetí země, pokud má smlouva úzký vztah k území jednoho nebo 

více členských států.203 Aby byl smysl tohoto ustanovení jasný, je opět vhodnější sáhnout 

po anglické jazykové verzi, která říká „Member States shall take the measures needed to ensure 

that the consumer does not lose the protection granted by this Directive by virtue of the choice 

of the law of a non-member country as the law applicable to the contract, if this contract has 

a close link with the territory of one or more Member States.“  

Česká verze by tedy mohla snadno navodit dojem, že pokud existuje úzký vztah 

smlouvy k jednomu či více členským státům, spotřebitel by byl zbaven ochrany dané touto 

směrnicí tím, že by jako rozhodné právo bylo zvoleno právo jakékoli třetí země – tedy i jiného 

členského státu než je stát, k němuž má smlouva úzký vztah. Anglická verze však staví najisto, 

že zbavením spotřebitele předmětné ochrany by byla pouze volba práva státu, který není členem 

EU.  Tedy pokud je zvoleno právo jiného než domovského státu EU, směrnice požaduje, 

aby členské státy zajistily ochranu na úrovni stanovené touto směrnicí.  Požadavek na takto 

zajištěnou ochranu se opakuje v mnoha unijních předpisech a jednotlivé státy pak pro takový 

případ stanoví režim ochrany dle svých domácích právních řádů, avšak často i pro případ, 

že je zvoleno právo jiného členského státu, nejen státu třetího, tedy nečlenského. Taková 

ochrana spotřebitele je pak využívána i v mnoha právních řádech mimo EU.204 Je tedy třeba 

počítat s tím, že na spotřebitele z různých zemí se může vztahovat různě silná i různě široká 

ochrana.  

Pakliže se místo, kde je umístěna provozovna poskytovatele služeb, nachází v rámci 

EU, lze volbu jeho práva považovat za legitimní (ovšem stále v limitech národní ochrany 

spotřebitele každého státu) – pro což svědčí i skutečnost, že smyslem komentovaného 

                                                 

201 Směrnice DMD, čl. 3 odst. 3, písm. f). 
202 Směrnice ECD, čl. 3. 
203 Směrnice DMD, čl. 13, odst. 2. 
204 Symeonides, S. C. Codifying Choice of Law around the world: An international comparative analysis. 

Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 295-296. 
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ustanovení je dodržování standardu ochrany spotřebitele zajištěného napříč všemi právními 

řády EU.  Toto ustanovení by se mohlo stát překážkou v případě, kdy by pojišťovna usazená 

na území EU hodlala se spotřebitelem uzavřít pojistnou smlouvu podle práva nečlenské země 

EU – ovšem za předpokladu, že by taková smlouva měla  úzký vztah k území jednoho nebo 

více členských států – tj. pokud by takový spotřebitel cestoval mimo EU, lze mít za to, 

že by uzavření pojistné smlouvy dle práva nečlenské země nebylo s výše uvedenou regulací 

v rozporu, pakliže by úzký vztah nebyl dovozen z místa pobytu pojistníka.  

Přestože závěry uvedené v této kapitole mají oporu v platném evropském právu, nelze 

vyloučit, že v případě sporu vyvodí Evropský soudní dvůr jiné závěry, které tuto interpretaci 

posoudí jako nepřijatelnou a bude trvat na aplikaci práva země, kde má pojistník (spotřebitel) 

svůj obvyklý pobyt. Jak bude poukázáno níže, prozatímní judikatura v této oblasti není ještě 

rozvinuta a závěry jsou více než opatrné, což platí i pro stanoviska evropských orgánů. Pokud 

je však pojištění prodáváno online, tedy v prostoru neohraničeném hranicemi států, je třeba 

považovat určení místa prodeje podle místa usazení pojistitele či jeho pobočky za legitimní 

a souladné s evropským právem upravujícím elektronický obchod.205 Nelze ovšem vyloučit, 

že může být taková volba práva provedená pojistitelem považována za obcházení zákona 

v mezinárodním právu soukromém.206 

 

4.4 Zaměření činnosti na území určitého státu 

Pokud jde o pravidla volby práva v závislosti na zaměření činnosti na území určitého 

státu, ta jsou aplikovatelná pouze na takovou spotřebitelskou pojistnou smlouvu, která kryje 

rizika nacházející se mimo území EU – volba práva je tedy určena článkem 6 nařízení Řím I.207  

S ohledem na znění článku 7 odst. 1, které vylučuje aplikaci celého čl. 7 na pojistné 

smlouvy kryjící hromadná rizika umístěná mimo EU, lze říci, že takové smlouvy budou 

předmětem obecných pravidel určení práva dle čl. 3 a 4. Tato pravidla jsou nepochybně 

aplikovatelná v případech, kde pojistník při získání pojištění jedná v rámci své obchodní 

činnosti (tedy i ten, který sjednává skupinovou pojistnou smlouvu).  Pokud pojistník jedná jako 

spotřebitel, aplikuje se zde čl. 6 vztahující se na ochranu spotřebitele spolu s mandatorními 

                                                 

205 Směrnice ECD, zejména čl. 5, 6 a 10. 
206 viz např. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, s. 7 

In docplayer.cz [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z:http://docplayer.cz/5989413-Duvodova-zprava-

k-zakonu-c-91-2012-sb-o-mezinarodnim-pravu-soukromem-nakladatelstvi-anag.html. 
207 Lowry, J., Rawlings, P.J., Merkin, R. Insurance Law: Doctrines and principles: Oxford: Bloomsbury 

Publishing PLC, 3rd edition, 2012, s. 385. 
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pravidly ochrany slabší strany dle práva takto určeného státu. Není však bohužel zcela jasné, 

zda článek 32 preambule vylučuje aplikaci článku 6 v rámci jedné pojistné smlouvy pouze 

na rizika uvnitř EU, nebo se vztahuje na smlouvu celou, kryjící rizika uvnitř i vně EU zároveň.208 

Pokud kryje pojistná smlouva více rizik, „z nichž alespoň jedno se nachází v členském státě 

a alespoň jedno se nachází ve třetí zemi, měla by se zvláštní pravidla pro pojistné smlouvy 

v tomto nařízení vztahovat pouze na riziko nebo rizika nacházející se v příslušném členském 

státě nebo členských státech.209“  Je tedy otázkou, jaké jsou možnosti volby práva pro pojistnou 

smlouvu, která kryje jak rizika uvnitř EU, tak i vně EU. Jednak s ohledem na to, že právo bude 

třeba zvolit pro celou smlouvu a nikoliv pro její část, a dále proto, že speciální pravidla článku 

7 chránící pouze pojistníka a nikoliv přímo spotřebitele jsou volnější, mám za to, že bude-li 

stranou takové smlouvy spotřebitel, uplatní se striktnější pravidla dle článku 6.   

 

Aby bylo v případě aplikace článku 6 možno určit, zda a do jaké míry může či musí být 

nabízení a prodej pojistných služeb v prostředí internetu regulováno právním řádem určitého 

státu, je třeba vycházet z interpretace pojmu zaměření činnosti, myšleno činnosti podnikatelské, 

na trh určité země. Tento termín však své uplatnění najde nejen v otázkách volba práva 

u spotřebitelských smluv, ale rovněž při posuzování, zda je některý poskytovatel služeb trvale 

přítomen na trhu určitého státu, o čemž je pojednáno v části druhé výše.  

Definovat zaměření činnosti na stát, kde spotřebitel žije, či na více států včetně tohoto, 

se může ukázat velmi složitým, je-li prostředkem výkonu této činnosti internet. Je rovněž složité 

určit, kde má spotřebitel obvyklý pobyt, neboť jej může mít i ve více státech najednou.210  

Pravidlo uvedené v čl. 6 tedy jako lex specialis pro spotřebitelské vztahy deroguje 

obecná pravidla volby práva v případě, že stranou smlouvy je spotřebitel a podnikatelská 

činnost je zaměřena na jeho domovskou zemi, a to za podmínky, že pojistná smlouva kryje 

rizika rovněž mimo EU. Automaticky se aplikují i imperativní pravidla dle článku 9.211 

Specifická pravidla stanovená v čl. 6 pro spotřebitele a v čl. 7 pro pojistníka tedy představují 

vynětí z obecných podmínek čl. 3 a 4.212 Pokud je pojistná smlouva uzavřená spotřebitelem 

a ostatní požadavky článku 6 jsou splněny, bude tento vztah předmětem restriktivních pravidel 

                                                 

208 Stone, P., EU Private International Law, Third Edition. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014,    

s. 359. 
209 Nařízení Řím I., preambule, čl. 33. 
210 Seatzu, F. Insurance in Private International Law: An European Perspective. Portland: Hart Publishing, 

2003, s. 246. 
211 Řím I., článek 9. 
212 Marano P., Rokas I., Kochenburger P. The Dematerialized Insurance. Cham: Springer, 2016, s.404. 
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pro spotřebitelské smlouvy.213  Pokud „zaměření“ nebude prokázáno, volba práva je omezena 

pouze obecnými podmínkami zmíněnými výše. 

Článek 7 odst. 3 stanoví, že pokud členské státy v případech uvedených v odstavcích a), 

b) nebo e) poskytují větší míru volnosti při volbě rozhodného práva pro pojistné smlouvy, 

mohou smluvní strany této volnosti využít. Zvolené hmotné právo je však omezeno tím, 

že předmětná kolizní norma zohledňuje pravidla určená právním řádem, který by se použil, 

kdyby k volbě práva nedošlo. Pravidla ochrany spotřebitele jeho domovského státu tak 

nemohou být vyloučena a fungují jako pojistka zajišťující standard hodnot stanovený národním 

právem. Toto pravidlo není aplikovatelné na spotřebitelské smlouvy – avšak může být 

pravděpodobně aplikováno na skupinové smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a jeho 

obchodním partnerem. 

 

Pojmem zaměření činnosti se prozatím v oblasti určení právního řádu vztahujícího se 

na smluvní vztahy žádné soudní rozhodnutí s normativní právní silou nezabývalo.  Proto mám 

za to, že je třeba vycházet z dostupného výkladu k nařízení Brusel I., neboť zde ESD své závěry 

již vyslovil. Formulace zaměření činnosti je totiž v obou nařízeních shodná pouze s tím 

rozdílem, že Řím I. používá termín „země“ (country) a Brusel I. termín „členský stát“ (member 

state). Uvedená diskrepance se tedy vyskytuje jak v české, tak anglické verzi, nicméně smysl 

zůstává stejný.  

Ačkoliv je nařízení Řím I. staršího data než nařízení Brusel I., Evropský soudní dvůr 

ve své judikatuře zaujal stanovisko pouze k soudní příslušnosti. S ohledem na výraz „zaměření 

činnosti“, který je použit v obou nařízeních shodně, je tato judikatura do jisté míry použitelná 

i na volbu práva smluvních vztahů. Kvůli principu právní jistoty v EU by měla tato terminologie 

být vykládána jednotně, ovšem s důrazem na odlišnost regulovaných právních vztahů.  

Termín zaměření činnosti se objevil v obou nařízeních bez jakéhokoli kontextu 

či odůvodnění, co vlastně znamená. Jediným rozsudkem, který jej interpretoval, bylo 

rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci C-585/08, jehož závěry jsou značně vágní – 

není však jasné, čím byla tato vágnost motivována – tedy zda byla záměrně ponechána možnost 

širšího výkladu do budoucna, či zda se ESD obával učinit striktnější závěry aby v důsledku 

nezapříčinil nezamýšlená omezení trhu,  která by se později mohla jevit jako nežádoucí. 

                                                 

213 Marano P., Rokas I., Kochenburger P. The Dematerialized Insurance. Cham: Springer, 2016, s.467. 
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Za účelem srovnání je vhodné poznamenat, že než vstoupilo nařízení Řím I. v účinnost, 

byly předmětné vztahy upraveny Římskou konvencí, která byla v tomto ohledu založena 

na “zvláštním zvacím pravidle” ze strany podnikatele vůči spotřebiteli. Spotřebitel musel učinit 

kroky nezbytné pro uzavření smlouvy v takto dotčeném státě. Je však s podivem, že nařízení 

Řím I., které vstoupilo v platnost v době rozvinutého online obchodování, tento společenský 

vývoj ve svém textu nezohledňuje, ačkoliv to údajně mělo být smyslem nové úpravy spolu 

se zvýšením ochrany spotřebitele, jak je uvedeno v rozhodnutí C-585/08, Pammer a Alpenof.  

Podle čl. 7 Preambule nařízení Řím I. by věcná působnost a ustanovení tohoto nařízení 

měly být v souladu s nařízením Brusel I.  

Preambule dále říká, že  obzvláště u spotřebitelských smluv by měla kolizní norma 

umožnit snížit náklady na urovnání sporů, jež jsou často nízké hodnoty, a zohlednit vývoj 

technologií umožňujících prodej na dálku. Soulad s nařízením Brusel I. vyžaduje na jednu 

stranu, aby byl učiněn odkaz na pojem „zaměření činnosti“ jakožto podmínku pro použití normy 

na ochranu spotřebitele a na druhou stranu, aby tento pojem byl shodně vyložen v nařízení 

Brusel I. i v tomto nařízení, přičemž je třeba brát v úvahu, že společné prohlášení Rady 

a Komise k článku 15 nařízení Brusel I. (v původním verzi) stanoví, že „pro použití čl. 15 

odst. 1 písm. c) nestačí, aby podnik zaměřil své činnosti na členský stát, v němž má spotřebitel 

bydliště, nebo na více států, mezi nimiž je i tento členský stát, je rovněž třeba, aby smlouva 

předtím byla uzavřena v rámci těchto činností“. Toto prohlášení rovněž uvádí, že „pouhá 

skutečnost, že internetové stránky jsou přístupné, nepostačuje k tomu, aby se použil článek 15, 

je rovněž třeba, aby tyto internetové stránky vybízely k uzavírání smluv na dálku a aby předtím 

skutečně byla nějaká smlouva jakýmikoli prostředky uzavřena na dálku. V tomto ohledu jazyk 

nebo použitá měna na internetových stránkách nejsou podstatným faktorem.214 V nařízení 

Brusel I. bis je úprava původního článku 15 zařazena v článku 17.  

 

Nařízení Řím I. obsahuje limity volby práva pro spotřebitelské smluvní závazkové 

vztahy v Čl. 6 odst. 1:  

„Aniž jsou dotčeny články 5 a 7, smlouva uzavřená fyzickou osobou za účelem, který se netýká 

její profesionální nebo podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“), s jinou osobou, která 

jedná v rámci výkonu své profesionální nebo podnikatelské činnosti (dále jen „obchodník“), 

se řídí právem země, v níž má spotřebitel obvyklé bydliště, pokud: 

                                                 

214 Nařízení Řím I., Preambule, čl. 24. 
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a)  obchodník provozuje svou profesionální nebo podnikatelskou činnost v zemi, kde má 

spotřebitel své obvyklé bydliště, nebo 

b)  se jakýmkoli způsobem taková činnost na tuto zemi nebo na několik zemí včetně této 

země zaměřuje 

a smlouva spadá do rozsahu této činnosti.“ 

 

Neaplikuje-li se článek 7, tedy speciální ustanovení upravující pojistné smlouvy, které kryjí 

rizika pouze na území členských států, pak přichází na řadu právě článek 6. 

  

Nařízení Brusel I. bis (stejně jako původní nařízení Brusel I.) obsahuje následující 

pravidlo pro určení soudní příslušnosti ve spotřebitelských smlouvách v oddíle 4, čl. 17: 

„1.   Ve věcech týkajících se smlouvy uzavřené spotřebitelem pro účel, který se netýká 

jeho profesionální nebo podnikatelské činnosti, se příslušnost určuje podle tohoto oddílu, aniž 

jsou dotčeny článek 6 a čl. 5 bod 7: 

a) jedná-li se o koupi movitých věcí na splátky; 

b) jedná-li se o půjčku návratnou ve splátkách nebo o jiný úvěrový obchod určený k financování 

koupě takových movitých věcí, nebo 

c) ve všech ostatních případech, kdy byla smlouva uzavřena s osobou, která provozuje 

profesionální nebo podnikatelské činnosti v členském státě, v němž má spotřebitel bydliště, 

nebo pokud se jakýmkoli způsobem taková činnost na tento členský stát nebo na několik 

členských států včetně tohoto členského státu zaměřuje, a smlouva spadá do rozsahu těchto 

činností. 

2.   Nemá-li smluvní partner spotřebitele bydliště v některém členském státě, avšak má 

v některém členském státě pobočku, zastoupení nebo jinou provozovnu, je s ním při sporech 

vyplývajících z jejich provozu jednáno tak, jako by měl bydliště v tomto členském státě. 

3.   Tento oddíl se nevztahuje na přepravní smlouvy, kromě případu, kdy smlouva 

poskytuje kombinaci dopravy a ubytování zahrnutou v ceně.“ 

Je třeba podotknout, že český překlad opět vykazuje zásadní nedostatky. V bodě 2 výše 

se uvádí „nemá-li smluvní partner spotřebitele bydliště v některém členském státě“, což by 

mohlo naznačit, že se jedná o smluvního partnera, který je sám fyzickou osobou 

nepodnikatelem. Podnikatel má totiž vždy sídlo, a anglická verze správně uvádí „party who 

is not domiciled in a Member State.“ 
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Dalším problémem je, že nařízení Brusel I. bis neobsahuje žádný článek 5 bod 7, 

na který se čl. 17 bod 1. odkazuje. Jedná se opět o chybný překlad do českého jazyka. Anglické 

znění totiž uvádí „point 5 of Article 7“ a správné znění by tedy mělo být článek 7 bod 5. Tento 

se pak týká možnosti žalovat pobočku, zastoupení či jinou provozovnu ve státě. Český překlad 

bohužel pojem bydliště používá na více místech, nepochybně je však třeba jej vykládat 

ve smyslu usazení, které odpovídá anglickému pojmu domicile, a vztáhne se tak i na sídla 

podnikatelů. 

Oblast upravená nařízením Řím I. tak dodnes, i navzdory překotnému rozvoji 

„nadnárodních internetových prodejů“, svou judikatorní reflexi nenalezla. Výklad pojmu 

zaměření činností je však velmi důležitý, pokud se tak děje právě v prostředí internetu. Tento 

pojem  byl interpretován  judikaturou Soudního dvora Evropské unie pro účely určení soudní 

příslušnosti. Tato judikatura je sice, za použití argumentu a simili, aplikovatelná  pro určení 

práva rozhodného pro smluvní závazkové vztahy, avšak do budoucna nelze vyloučit názorový 

posun na půdě ESD – neboť lze mít za to, že určení soudní příslušnosti mimo místo obvyklého 

pobytu spotřebitele je větším zásahem do jeho práv, než pouhý režim smlouvy ovládaný právem 

jiného státu. Konkrétně je nejbližším judikátem, který může být na danou problematiku 

aplikovatelný, rozhodnutí vztahující se k určení soudní příslušnosti, avšak s ohledem na právní 

vztahy vzniknuvší v prostředí internetu.  

 

Jedná se rozhodnutí ve spojených věcech - C‑585/08 Peter Pammer v Reederei Karl 

Schlüter GmbH & Co KG a C‑144/09 Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller, které 

se zabývalo výkladem výše zmíněného článku 15 odst. 1 písm. c) nařízení Brusel I., dle kterého 

se příslušnost ve spotřebitelských smlouvách (mimo prodeje movitých věcí na splátky či úvěry) 

řídí v případech, kdy byla smlouva uzavřena s osobou, která provozuje profesionální nebo 

podnikatelské činnosti v členském státě, na jehož území má spotřebitel bydliště, nebo pokud 

se jakýmkoli způsobem taková činnost na tento členský stát nebo na několik členských států 

včetně tohoto členského státu zaměřuje, a smlouva spadá do rozsahu těchto činností.215  

Rozhodnutí ESD bohužel nedostálo očekáváním a nepodalo jasnou odpověď ani 

v oblasti soudní příslušnosti – jeho závěry jsou poměrně vágní a nejednoznačné. Užitečným 

vodítkem pro nalezení kýženého řešení tak může být rovněž stanovisko ze dne 18. května 2010, 

které k věci podala generální advokátka Verica Trstenjak:216 

                                                 

215 Nařízení Brusel I., článek 15 odst. 1, písm. c). 
216 Stanovisko generální advokátky - Trstenjak - 18 května 2010. EUR-Lex - 62008CC0585.  
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V rámci analýzy rozsahu výkladu pojmu „zaměření činnosti“ je třeba se vyjádřit 

ke dvěma otázkám. Zaprvé je třeba odpovědět na otázku, zda pouhá dostupnost internetové 

stránky postačuje pro zaměření činnosti. Zadruhé je třeba zkoumat, zda je při výkladu tohoto 

pojmu nutné rozlišovat mezi tzv. interaktivními internetovými stránkami a pasivními 

internetovými stránkami. Interaktivní internetové stránky umožňují přímé uzavření smlouvy 

prostřednictvím internetu, zatímco pasivní internetové stránky je neumožňují.217 

Generální advokátka dále dochází k logickému závěru prostřednictvím gramatického 

výkladu, který ovšem ESD bohužel nereflektoval: 

Na základě terminologického výkladu je možné konstatovat, že obvyklý význam pojmu 

„zaměření činnosti na členský stát nebo více členských států“ je takový, že podnikatel aktivně 

usiluje o to, aby s ním spotřebitelé mající bydliště v takovém členském státě nebo takových 

členských státech uzavírali smlouvy. Je tedy třeba aktivního jednání podnikatele, jehož cílem 

a výsledkem je získání zákazníků pocházejících z jiných členských států. Výklad, podle kterého 

přístup k internetové stránce postačí pro to, aby činnost byla zaměřena na členský stát, 

ve kterém má spotřebitel bydliště, by ve skutečnosti zbavil uvedený pojem veškerého smyslu. 

Z obvyklého významu pojmu „zaměření činnosti“ je tak možné dovodit, že pouhá dostupnost 

internetové stránky nepostačuje k tomu, aby podnikatel zaměřil svou činnost na členský stát, 

ve kterém má spotřebitel bydliště. Terminologický výklad zároveň neodkrývá žádnou 

skutečnost na podporu názoru, že při výkladu uvedeného pojmu postačí rozlišovat mezi 

internetovými stránkami interaktivními a internetovými stránkami pasivními, protože znění 

uvedeného článku různé druhy internetových stránek nezmiňuje.218 

 

Pro upřesnění je vhodné doplnit, že anglická verze textu pracuje s pojmem „literal 

interpretation“ odpovídající spíše pojmu gramatický výklad, nežli výklad terminologický, který 

je teorii práva cizí. Bohužel v tomto závěru opět nacházím otazník spočívající v rozdílu mezi 

„pasivní“ a „interaktivní" webovou stránkou. Vždyť interaktivní webová stránka, tedy ta která 

nejspíše umožňuje vyplnit návrh či žádost o uzavření smlouvy, ještě nemusí představovat 

směřování aktivit do země, kde je dostupná, či zaměření na tamější klienty. Naopak webová 

stránka pasivní, tedy neumožňující osobě, která si ji prohlíží, nijak aktivně jednat a tím 

se právně zavazovat, může obsahovat např. výzvu k uzavření smlouvy jinou formou. 

                                                 

217 Stanovisko generální advokátky Trstenjak ze dne 18. května 2010, čl. 61. 
218 Stanovisko generální advokátky Trstenjak ze dne 18. května 2010, čl. 63. 
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Dále se zabývá výkladem teleologickým: 

V rámci teleologického výkladu pojmu zaměření činnosti je třeba poměřovat zájem 

spotřebitele, který chce dosáhnout příslušnosti soudu v místě svého bydliště, se zájmem 

podnikatele, který se snaží vyhnout tomu, aby takový soud byl příslušný, pokud se úmyslně 

nerozhodl zaměřit svou činnost na takový členský stát nebo provozovat svou činnost v tomto 

státu. Předmětem uvedeného článku je tak zajistit spotřebiteli zvláštní pravidlo o příslušnosti, 

pokud má spotřebitelská smlouva dostatečnou spojitost se členským státem, ve kterém má 

spotřebitel své bydliště. V rámci výkladu uvedeného článku je zároveň třeba umožnit, aby 

podnikatel unikl možnosti, že bude aktivně a pasivně legitimován ve členském státě bydliště 

spotřebitele i přesto, že nezaměřuje svou činnost na stát bydliště spotřebitele, a nezaloží 

tak nezbytnou spojitost s tímto členským státem. Pokud by zákonodárce chtěl dosáhnout toho, 

aby příslušnost byla určována na základě zvláštních pravidel pro spotřebitelské smlouvy již 

na základě skutečnosti, že internetová stránka je dostupná na internetu, nestanovil by jako 

podmínku použití uvedených ustanovení zaměření činnosti, ale naopak pouhou existenci 

internetové stránky. V důsledku toho je tak na základě teleologického výkladu možné dospět 

k závěru, že pouhá dostupnost internetové stránky nepostačuje pro zaměření činnosti.219 

I z teleologického výkladu tak vychází logický závěr, že podnikatel by měl mít možnost 

„uniknout“ možnosti aktivní a pasivní legitimace určené bydlištěm spotřebitele, ovšem 

evidentně pouze v případě, kdy možnost uzavření smlouvy se spotřebitelem s určité země není 

vůbec předpokládána. Z citovaného textu se dá vyvodit, že i generální advokátka považuje 

za zaměření činnosti pouhé připuštění, že by spotřebitel z určité země s podnikatelem smlouvu 

uzavřít mohl. 

Generální advokátka se dále zabývá i frekvencí uzavírání smluv se spotřebiteli 

z určitého země:  

Pokud podnikatel uzavírá běžně smlouvy na dálku se spotřebiteli z konkrétního 

členského státu, není pochyb o tom, že svou činnost na takový členský stát zaměřuje. Odpověď 

na tuto otázku bude obtížnější, pokud podnikatel uzavřel smlouvu pouze s jediným 

spotřebitelem z jiného členského státu. Obecně, uzavření smlouvy s jediným spotřebitelem 

z daného členského státu samo o sobě – a nezávisle na ostatních kritériích – nepostačuje pro 

zaměření činnosti na takový členský stát.220 

                                                 

219 Stanovisko generální advokátky Trstenjak ze dne 18. května 2010, čl. 64. 
220 Stanovisko generální advokátky Trstenjak ze dne 18. května 2010, čl. 80. 



106 

 

S tímto závěrem by bylo možné souhlasit, protože z opakovaného uzavírání smluv 

s osobami z určité země lze vyvodit, že se podnikatel na tuto zemi zaměřuje, ovšem otázkou je, 

zda se nejedná o záměnu příčiny a následku. Podnikatel přece může cílit svou nabídku 

na určitou zemi, a přitom zde uzavřít obchod jediný nebo žádný, zatímco uzavření několika 

obchodů s osobami z určité země neznamená, že podnikatel byl na takovou zemi zaměřen – 

v online obchodě toto platí dvojnásob.   

 

Dne 7. prosince 2010 Soudní dvůr Evropské unie vydal rozsudek ve spojených věcech  

Pammer a Alpenhof.221 Rozsudek zahrnoval výklad článku 15 odst. 1 písm. c) Nařízení Brusel 

I. Ve věci Pammer došlo ke sporu mezi Peterem Pammerem, občanem Rakouska, a Rejdařstvím 

Karl Schlüter, společností registrovanou v Německu a zabývající se nákladní lodní dopravou. 

Peter Pammer uzavřel prostřednictvím internetových stránek zprostředkovatele Internationale 

Frachtschiffreisen Pfeiffer GmbH, opět německou společností, s rejdařstvím smlouvu, jejímž 

předmětem byla cesta z Terstu na dálný východ. Po příjezdu do Terstu se mu nelíbilo plavidlo, 

na kterém měl plavbu absolvovat, odmítl se nalodit a požadoval vrácení celé zaplacené ceny 

z důvodu údajného porušení smluvních podmínek druhou stranou. Plavidlo podle něj 

nesplňovalo popis, který mu společnost zaslala. Byla mu však vrácena pouze část peněz, a proto 

Pammer podal žalobu u Rakouského soudu. Rejdařství však namítalo, že Rakouským soudům 

nepřísluší v této věci rozhodovat, protože tato společnost nevyvíjí na Rakouském území žádné 

obchodní aktivity. Prvoinstanční soud (okresní soud Krems an der Donau) tuto námitku zamítl, 

přestože soud vyslovil svoji příslušnost k řešení věci, neboť cestovní smlouva byla smlouvou 

spotřebitelskou. Odvolací soud prohlásil, že rakouské soudy nejsou příslušné k rozhodnutí věci 

a odmítl posouzení cestovní smlouvy jako spotřebitelské. 

 

Rakouský Nejvyšší soud následně rozhodl o přerušení řízení a obrátil se na ESD 

s žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, která zněla takto:  

 

“Je skutečnost, že webová stránka zprostředkovatele může být využita na internetu 

dostatečná k odůvodnění, že činnost byla zaměřena na členský stát pobytu spotřebitele 

ve smyslu čl. 15 odst. 1 písm. c) Nařízení Brusel I?”  

                                                 

221 Rozsudek Soudního dvora (Velkého senátu) ze 7. prosince 2010 ve spojených věcech C-585/08 a C-

144/09 Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (C-585/08) a Hotel Alpenhof GesmbH 

v Oliver Heller (C-144/09). Dále jen “Rozsudek Pammer a Alpenhof.” 
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Ve druhé věci došlo ke sporu mezi rakouskou společností Hotel Alpenhof, a Oliverem 

Hellerem, občanem Německa. Oliver Heller si rezervoval hotel prostřednictvím e-mailu, 

rezervaci potvrdil a do hotelu přijel. Objevil však vady na vybavení hotelu, a proto odjel 

bez zaplacení účtu. Hotel Alpenhof následně podal žalobu o zaplacení u rakouského soudu, 

Heller však vznesl námitku, že jako spotřebitel může být žalován pouze v členském státu svého 

pobytu, tedy u německého soudu.  

Zemský soud v Salzburgu odmítl žalobu, která k němu byla podána s tím, že rakouský 

soud není k jejímu projednání příslušný. Hotel Alpenhof se odvolal k Nejvyššímu soudu, který 

přerušil řízení a obrátil se na ESD se žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce tohoto znění:  

“Je skutečnost, že webová stránka strany, se kterou spotřebitel uzavřel smlouvu, může 

být využita na internetu, dostatečná k odůvodnění závěru, že činnost je “zaměřena” ve smyslu 

čl. 15(1)(c)  Nařízení Brusel I?“  

 

Kvůli podobnosti mezi oběma věcmi je ESD spojil dohromady - zásadní otázkou 

pro oba případy je posouzení kritérií, na základě kterých je činnost prezentovaná na webové 

stránce považována za “zaměřenou“ na určitý členský stát a jestli je dostatečným důvodem 

skutečnost, že mohou být zobrazeny na internetu. Například pokud spotřebitel najde webovou 

stránku nějaké společnosti dostupnou z jeho domovské země a objedná si nějaké zboží, je to již 

důvodem, aby se na takového spotřebitele vztahovala ochrana?  

Je třeba předeslat, že termín „zaměřovat svoji činnost“, resp. v anglickém znění 

„to direct activities,“ se v nařízení Řím I. i Brusel I. objevil jakéhokoli širšího kontextu 

či zdůvodnění.  

 

ESD pouze konstatoval, že nařízení Brusel I neobsahuje definici pojmu „činnost 

‚zaměřená na‘ členský stát, na jehož území má spotřebitel své bydliště,“ který je uveden v jeho 

čl. 15 odst. 1 písm. c). Uvedený pojem, stejně jako pojmy článku 13 Bruselské úmluvy, který 

uvedený článek 15 nahradil, musí být vykládány autonomně, a to především s přihlédnutím 

k systematice a cílům nařízení za účelem zajištění jeho plného účinku.222  

                                                 

222 Rozsudek Pammer a Alpenhof, bod 55. 
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Jak uvedla generální advokátka ve svém stanovisku, úmyslem legislativy Evropské unie 

nebylo považovat pouhou existenci webové stránky za podstatu “zaměření” daných činností. 

Rovněž to, zda je webová stránka interaktivní nebo pasivní nemůže být rozhodujícím prvkem.  

Na základě společného prohlášení Rady a Komise k přijetí Nařízení Brusel I., pouhá 

skutečnost, že internetové stránky jsou přístupné, nepostačuje k tomu, aby se uplatnil čl. 15 

odst. I písm. c) nařízení Brusel I.223  

Výše uvedené závěry jsou logické a nelze proti nim nic namítat. Ovšem hned 

v následujícím článku je již vývod ESD do značné míry diskutabilní a k logickému řešení 

problémů nepřispívá – říká totiž, že podnikatel musí projevit svou vůli navázat obchodní vztahy 

se spotřebiteli z jednoho nebo více členských států, mezi kterými je i členský stát, na jehož 

území má spotřebitel své bydliště.224 

Pokud se zaměřím pouze na výklad toho, co obnáší a jaké může mít důsledky projev 

vůle směřující k navázání obchodního vztahu s osobou (tedy konkrétně spotřebitelem) 

z určitého státu, lze snadno nabýt dojmu, že lze nejen teoreticky, ale zejména v konkrétních 

případech, snadno nalézt řešení bez větších problémů.  Tento dojem však může být do značné 

míry mylný, a to díky postoji příslušných orgánů, které za projev vůle považují jednání značně 

širšího smyslu, hraničící dokonce s jednáním omisivním.  

Rakouské soudy, které vznesly předběžnou otázku k ESD, tedy neměly jasno ani v tom, 

zda dokonce pouze existence webové stránky, která může být dostupná kdekoliv na světě, 

nepředstavuje ono geografické zaměření činnosti.  

Generální advokátka pak ve svém stanovisku uvedla, že projev vůle musí být 

dostatečným důkazem, že podnikatel předpokládal, že bude obchodovat se spotřebitelem 

usazeným v jiném členském státě a došla rovněž k závěru, že takový předpoklad je splněn, když 

je webová stránka prezentována v určitém jazyce, který může být změněn. Taková volba již 

může znamenat, že tento podnikatel směřuje své obchodní aktivity rovněž do jiných členských 

států a vědomě tak prezentuje záměr uzavírat smlouvy se spotřebiteli z jiných členských zemí.  

ESD v předmětném rozsudku uzavřel, že “Mezi indicie, které umožňují určit, zda 

je činnost „zaměřena na“ členský stát, na jehož území má spotřebitel své bydliště, patří všechny 

výslovné projevy vůle oslovit zákazníky z takového členského státu.225” Dá se říci, že zde máme 

uvedeno jasné pravidlo, na kterém by se při výkladu, a snad i de lege ferenda, dalo stavět, 

                                                 

223 Rozsudek Pammer a Alpenhof, bod 74. 
224 Rozsudek Pammer a Alpenhof, bod 75. 
225 Rozsudek Pammer a Alpenhof, bod 80. 
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ovšem český překlad „výslovný projev vůle“ je opět nepřesný a může vést k zavádějícím 

důsledkům. 

V dalším článku české verze citovaného rozsudku je místo pojmu „výslovný projev 

vůle“ použit pojem „zjevný projev vůle“, což opět svědčí o nahodilosti českého překladu 

a podporuje nutnost používat při výkladu anglickou verzi právních předpisů EU, neboť zde je 

jednotně použit pojem „clear expression of the intention“, tedy jasné vyjádření úmyslu. Co však 

je a není jasné, musí být vždy předmětem výkladu. Naproti tomu pojem výslovný projev vůle 

by byl vyložitelný daleko snadněji. ESD k věci dále uvádí toto, zde je již slovo „zjevný projev 

vůle“ přiléhavějším překladem: 

„Mezi zjevné projevy takové vůle podnikatele náleží uvedení skutečnosti, že nabízí své 

služby nebo zboží v jednom či více jmenovitě určených členských státech. Stejně je tomu 

v případě vynaložení nákladů na službu sponzorovaných odkazů u provozovatele internetového 

vyhledávače za účelem usnadnění přístupu spotřebitelů s bydlištěm v různých členských 

státech na stránku podnikatele, které rovněž prokazuje existenci takové vůle.226“ 

Závěr tedy obsahuje dvě pravidla – první je jasné beze zbytku – pokud někdo uvede skutečnost, 

že nabízí své služby v určité zemi, jedná se o naprosto jasný, tedy výslovný projev vůle. Pokud 

jde o pravidlo druhé, pak faktor spočívající ve vynaložení nákladů na sponzorované odkazy 

(tedy v praxi zejména Google Ads) ve vazbě na bydliště spotřebitelů v různých členských 

státech, to  již právní jistotu do značné míry boří. Přijmeme-li použitelnost této konstrukce, pak 

by bylo vhodné vycházet nikoliv z přístupu na stránku podnikatele z různých členských států, 

kde spotřebitel bydliště mít může, ale právě z takového členského státu, kde byla reklama 

výslovně objednána, a kde má shodně bydliště i tento spotřebitel, kterému se reklama právě 

v takovém státě zobrazila.  Použijeme-li pravidlo stávající, pak může být reklama zaměřena 

na všechny spotřebitele, kteří si prohlíželi internetové stránky v jediném členském státě, kde 

byla reklama objednána. Tj. například přijede-li turista z Irska nebo Lucemburska do České 

republiky, kde použijí vyhledávač Google a kliknou na reklamu koupenou pouze pro české 

zákazníky, mohou i tito spotřebitelé působit jako cílová skupina, ačkoliv takový záměr vůbec 

nebyl. Dle mého názoru se tedy jedná o pravidlo nevhodně formulované, působící jako 

vytvořené bez ohledu na realitu fungování Google Ads a obdobných služeb.  

Postoupím-li v předmětném rozsudku k dalšímu bodu, lze konstatovat, že zde se již ESD 

odchyluje od snahy vytvořit jasné výkladové vodítko a vlastně boří smysl celého rozsudku. 

                                                 

226 Rozsudek Pammer a Alpenhof, bod 81. 
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V podstatě říká, že z důvodu ochrany spotřebitele žádné jasné pravidlo neexistuje. Takový 

závěr má logiku pouze z toho důvodu, že ochrana spotřebitele si v kontextu práva EU 

a převládajících myšlenkových proudů v této oblasti, s principem právní jistoty a důvěry 

v právo jednoduše nerozumí.  

Nicméně označení činnosti za činnost „zaměřenou na“ jiné členské státy nezávisí výlučně 

na existenci tak zjevných indicií.  

Evropský parlament ve svém legislativním usnesení týkajícím se návrhu nařízení Řím I. nepřijal 

znění, podle kterého by podnikatel musel „cíleně zaměřovat svou činnost podstatným 

způsobem“ na jiné členské státy nebo na více zemí, včetně členského státu, na jehož území má 

spotřebitel své bydliště. Důsledkem takového znění by totiž bylo oslabení ochrany spotřebitele 

tím, že by byl vyžadován důkaz vůle podnikatele vyvíjet v takových jiných členských státech 

činnost v určitém rozsahu.227 

Jinými slovy dispozice, kdy podnikatelův záměr prodat svoji službu či zboží v určité zemi není 

prokázán, může mít přesto za následek sankci spočívající v aplikaci práva takové země. 

Podnikatel, na něhož má mít takovýto závěr dopad, pak tuto sankci těžko může vnímat pouze 

v rovině právní teorie.   

ESD dále podává demonstrativní výklad spojujících faktorů, které mohou představovat 

důkazní prostředky zaměření činnosti na členský stát, kde má spotřebitel obvyklé  bydliště. 

V anglickém znění jsou popsány jako „matters capable of construing evidence“, český překlad 

uvádí „indicie umožňující se domnívat“. Tyto se poněkud nesystematicky objevují v několika 

článcích rozsudku opakovaně. Jedná se o tyto faktory228: 

- mezinárodní povaha dotčené činnosti, jako např. některé činnosti cestovního ruchu 

- uvedení telefonického spojení s mezinárodní předvolbou 

- použití jiného jména domény prvního řádu, než je doména členského státu, ve kterém 

má podnikatel sídlo, například „.de“, nebo použití takových neutrálních jmen domén 

prvního řádu, jako je například „.com“ nebo „.eu“ 

- popis cesty do místa poskytování služeb s počátkem v jednom či více členských státech 

- uvedení mezinárodní klientely složené ze zákazníků s bydlišti v jiných členských 

státech, zejména formou uvedení ocenění takových zákazníků.    

                                                 

227 Rozsudek Pammer a Alpenhof, bod 82. 
228 Rozsudek Pammer a Alpenhof, bod 83 a 93. 
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- použití jiného jazyka nebo jiné měny, než jsou jazyk nebo měna, které jsou obvykle 

používány v členském státě, ve kterém má podnikatel sídlo s možností provést rezervaci 

a potvrdit ji v tomto jiném jazyce 

- vynaložení nákladů na službu sponzorovaných odkazů na internetu s cílem usnadnit 

spotřebitelům s bydlištěm v jiných členských státech přístup na stránku podnikatele 

nebo jeho zprostředkovatele, použití jiného jména domény prvního řádu, než je doména 

členského státu, ve kterém má podnikatel sídlo 

 

Tyto spojující faktory jako důkazní prostředky svého druhu pak mohou jednotlivě, nebo 

ve vzájemné souvislosti „usvědčit“ podnikatele z toho, že zaměřil svoji podnikatelskou činnost 

na určitý členský stát.  

Jedná-li se o „mezinárodní povahu dotčené činnosti,  jako např. některé činnosti cestovního 

ruchu,“ zde již ESD neuvádí, se kterým právním řádem by měl mít takový spojující faktor 

souvislost – otázkou tedy je, zda si tento bod vykládat tak, že pokud podnikatel nabízí služby 

cestovního ruchu, musí brát v úvahu možnost aplikace veškerých právních řádů napříč 

Evropskou unií.  

Pokud jde o uvedení telefonického spojení s mezinárodní předvolbou, pak je třeba podotknout, 

že mezinárodní  předvolbu má každé telefonní číslo a značné procento podnikatelů jej v tomto 

formátu uvádí, i pokud nabízí služby čistě lokálního rázu. Mezinárodní předvolbu přece 

potřebuje použít i „domácí“ zákazník, pakliže na číslo volá ze zahraničí. Z tohoto  pravidla tedy 

nevyplývá logika, jakou se ESD při jeho tvorbě řídil. 

Použití jiné domény prvního řádu, tedy tzv. „top-level domain“, než je doména členského státu, 

ve kterém má podnikatel sídlo nebo použití neutrálních domén pak opět nevytváří žádný 

smysluplný závěr, a to zejména v případě domén neutrálních. Vždyť uvedenou doménu „.com“, 

nebo například „.eu“ či „.org“ používá spousta podnikatelů bez jakéhokoliv prokazatelného 

záměru nabízet služby v nějaké konkrétní zemi. Je pravda, že pokud např. český podnikatel 

vytvoří stránky na národní doméně „.sk“, je možné předpokládat, že chce své služby nabízet 

na Slovensku – potud je toto pravidlo logické. Pokud ovšem použije doménu „.com“ či „.eu“, 

je závěr, že chce záměrně nabízet služby po celém světě, resp. celé EU, skutečně pochybný.  

Popis cesty do místa poskytování služeb s počátkem v jednom či více členských státech může 

být rovněž zavádějícím pravidlem – vždyť např. český majitel hotelu v Chorvatsku může 

na svých internetových stránkách či v propagačních materiálech uvádět popis cesty právě 

do chorvatského letoviska, aniž by měl v plánu oslovit chorvatskou klientelu.  
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Uvedení mezinárodní klientely – tedy ve formě reference – může skutečně znamenat, 

že podnikatel má zájem o klientelu z takové země – znamená to však, že má zájem o klienty 

pouze z takového členského státu, nebo snad ze všech členských států (aby se nedopouštěl 

diskriminace)? Lze však spatřovat diskriminaci v tom, že by např. česká klinika zabývající se 

zákroky plastické chirurgie neměla zájem o klienty z Velké Británie z toho důvodu, že se obává 

tamního odlišného právního systému a nákladů na případné spory, které se v této oblasti mohou 

často vyskytnout a jejich důsledky mohou být velmi nákladné? Vždyť v důsledku může být 

aplikace takových pravidel v rozporu se zájmy spotřebitelů, kteří by chtěli službu v dané zemi 

využít.  

Jedná-li se o spojující faktor v podobě použití jiného jazyka nebo jiné měny, než jsou jazyk 

nebo měna, které jsou obvykle používány v členském státě, ve kterém má podnikatel sídlo,  

nelze se vyhnout myšlence, že takový závěr je poněkud krátkozraký, neboť pokud by např. 

jakýkoli český podnikatel měl své stránky v angličtině, znamená to, že se zaměřuje 

na zákazníky z Velké Británie a Irska, a je tedy “ohrožen” možností, že bude muset počítat 

s aplikací práva těchto dvou zemí, stejně jako v případě Němčiny, která je používána 

v Německu, Rakousku a Švýcarsku (a případně ještě Jižním Tyrolsku, na které se některé 

rakouské pojišťovny skutečně zaměřují cíleně, jiné však nikoliv). Nehledě na to, že angličtina 

je úředním jazykem celé EU. Ovšem pakliže by webová stránka takového podnikatele byla 

rovněž např. ve Španělštině či Francouzštině, byl by nucen počítat s aplikací práva všech zemí, 

kde se tyto jazyky používají, ačkoliv např. dané jazyky zvolil pouze s ohledem na to, že jsou 

to světové jazyky, kterými se domluví mnoho lidí po celém světě s tím, že reálně cílí např. 

pouze např. na zákazníky v Maroku, Senegalu nebo prakticky celé jižní Americe. Uvádí-li 

takový podnikatel cenu v eurech, znamená to, že nabízí své služby obyvatelům celé eurozóny? 

Vždyť tuto cenovou indikaci mohl použít třeba z důvodu vyloučení kurzových rozdílů v takové 

měně, která je pro jeho podnikání stěžejní, a jejíž hodnota je všeobecně známa. 

Pokud jde o vynaložení nákladů na službu sponzorovaných odkazů na internetu s cílem 

usnadnit spotřebitelům s bydlištěm v jiných členských státech přístup na stránku podnikatele, 

není bohužel konkretizováno k jakým členským státům se má vztahovat, tedy zda pouze k těm, 

na které reklama prokazatelně cílí  nebo všem, kde je odkaz dostupný, a dále zda se vztahuje 

ke spotřebitelům, kteří se v takových zemích pouze vyskytují a kliknou na daný odkaz, nebo 

zda zde musí mít obvyklé bydliště. 

Shrneme-li všechny prvky tohoto demonstrativního výčtu, snadno dojdeme k závěru, že žádný 

z nich, snad kromě národní top-level domény, nemůže představovat spolehlivý důkazní 
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prostředek odpovídající např. nalezenému otisku prstu pachatele, kamerovému záznamu 

přítomnosti určité osoby na určitém místě, či třeba podepsané smlouvě s ověřeným podpisem. 

Pokud si totiž v konkrétním případě představím podnikatele, který má internetové stránky 

na doméně „.com“, má uvedeno telefonní číslo s mezinárodní předvolbou, internetové stránky 

v angličtině a cenu zboží v eurech, nelze ještě mít za to, že cílí např. na irského spotřebitele. 

Pokud na tuto stránku např. v důsledku vlastního vyhledávání na internetu vstoupí a objedná 

zboží či službu jakýkoli občan členského státu EU, je toto důvod aplikace práva domoviny 

tohoto klienta a lze dotčenému podnikateli přičíst, že zaměřil svou činnost na členský stát 

takového zákazníka? Z hlediska elementární logiky nikoliv, z hlediska judikatury ESD bohužel 

ano. Naopak je možné, že pokud někdo provozuje stránky na doméně „.cz,“ bude cílit na trh 

jakéhokoliv jiného státu. 

Výklad týkající se jazyka či měny je pak třeba brát v úvahu s přihlédnutím k faktu, 

že předmětné rozhodnutí ESD se zabývalo určením soudní příslušnosti mezi osobami 

usazenými v Německu a Rakousku, kde je stejný úřední jazyk i stejná měna. V čl. 82 je pak 

uvedeno, že „použitý jazyk nebo měna pak nepředstavují podstatné faktory pro účely 

posouzení, zda je činnost zaměřena na jeden či více členských států. Tak je tomu totiž tehdy, 

pokud odpovídají jazykům obvykle používaným v členském státě, ze kterého podnikatel 

provozuje svou činnost, a měně takového členského státu. Pokud naopak internetová stránka 

umožňuje, aby spotřebitelé používali jiný jazyk nebo jinou měnu, než je uvedený jazyk 

nebo měna, mohou být tento jiný jazyk nebo jiná měna vzaty v úvahu a představovat indicii, 

která umožňuje mít za to, že činnost podnikatele je zaměřena na jiné členské státy.229“ 

Hned v následujícím článku pak ESD uvádí toto:  

Naproti tomu pouhá dostupnost internetové stránky podnikatele nebo jeho zprostředkovatelské 

společnosti v členském státě, na jehož území má spotřebitel bydliště, nepostačuje. Stejně 

je tomu v případě uvedení elektronické adresy, jakož i dalších kontaktních údajů nebo v případě 

využití jazyka nebo měny, které jsou obvykle používány v členském státě, ve kterém má 

podnikatel sídlo.230 

Jeden z mála jasných závěrů předmětného rozsudku je tedy poslední uvedený, ačkoli 

málokterému člověku průměrného rozumu (použijeme-li oblíbený termín českého občanského 

zákoníku) by přišlo na mysl, že např. pouhá dostupnost internetové stránky v některé zemi, 

                                                 

229 Rozsudek Pammer a Alpenhof, bod 84. 
230 Rozsudek Pammer a Alpenhof, bod 94. 
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či uvedení její měny, může mít za následek aplikaci práva takové země. Takový výklad by byl 

jistě extrémní a mám za to, že i bez posouzení provedeného ESD jej lze z logiky věci vyloučit. 

Při použití závěrů citovaných a komentovaných výše je třeba vycházet z toho, že byly vytvořeny 

v případě, kdy byla řešena příslušnost soudů. Ačkoliv nařízení Brusel I. používá termín 

„zaměřovat činnost“ stejně jako nařízení Řím I., nelze předvídat, zda by ESD závěry rozhodnutí 

Pammer a Alpenhof  aplikoval obdobně i na otázku volby práva. Je nezpochybnitelným faktem, 

že evropské soudnictví vykládá právní předpisy ve prospěch spotřebitelů do té míry, 

že je ohrožena právní jistota podnikatelů, ale i spotřebitelů samotných.  Jestliže však 

pro podnikatele představuje problém soudní spor v cizí zemi, stále se nejedná o tak zásadní 

dopad, jako kdyby měl počítat s aplikací cizích právních řádů na své smluvní vztahy. Pokud má 

být totiž soudem příslušným k řešení sporu mezi podnikatelem a spotřebitelem obecný soud 

dle místa obvyklého pobytu spotřebitele, zdá se být z hlediska možnosti přístupu k soudu 

logický a správný závěr, že soud má proběhnout v zemi, kde spotřebitel žije, a to zejména 

z důvodu jeho předpokládané slabší pozice, zejména ekonomické. Pro podnikatele následně 

není tak nesnadné najmout si v takové zemi advokáta za účelem hájení svých zájmů 

v konkrétním sporu. Koneckonců náklady sporu ponese v každém případě strana, která 

v něm bude neúspěšná. Pokud by se však uvedené závěry měly aplikovat i na volbu práva 

ovládajícího smluvní vztah, byla by zátěž pro podnikatele neúměrná, neboť by v důsledku 

musel podrobit veškeré smluvní materiály i obchodní plán právní analýze dle právního řádu 

každého členského státu EU, aby následně vytvořil obchodní podmínky vyhovující všem těmto 

právním řádům, nebo jednotlivě každému zvlášť. Takový požadavek by mohl mít za následek 

zablokování reálných možností vykonávat podnikatelskou činnost a popření principu svobody 

poskytování služeb. Pokud by se však podnikatelé z obavy před zahraniční právní úpravou 

rozhodli spotřebitelům z některých zemí své služby nenabízet, mohli by tím porušit zákaz 

diskriminace zákazníků, který zakotvuje Směrnice o službách na vnitřním trhu.231  

Svoboda poskytování služeb obtěžkaná břemenem v podobě rozsudku Pammer a Alpenhof 

a zároveň zákazem neposkytnout služby spotřebitelům z některých zemích,  je však svobodou 

neúnosnou, nebo spíše nesvobodou. Právě zejména v oblasti cestovních služeb a v oblasti 

cestovního pojištění se podnikatelé potýkají se značnou právní nejistotou, přičemž často 

porušují právní předpisy nikoliv záměrně, ale protože jim nerozumí. Mám tedy za to, že volba 

                                                 

231 Směrnice č.  2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, čl. 20. 
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práva smluvních vztahů na základě místa, kam je činnost směřována, je ve světle 

nejednoznačných závěrů rozsudku Pammer a Alpenhof nevhodnou variantou.  

Důkazní prostředky ve formě spojujících faktorů jsou problematické, vágní a jejich 

aplikovatelnost jak na řešenou soudní příslušnost, tak na možnost volby smluvního práva, 

na kterou by se aplikoval podle podobnosti, je přinejmenším sporná. Ze znění Preambule 

Nařízení Řím I. lze však dovodit, že pojem zaměření činnosti by měl být vykládán obdobně 

jako v rozsudku Pammer a Alpenhof. Lze předpokládat, že tento rozsudek by na volbu práva 

byl aplikován pouze přiměřeně, neboť vykládá stejný pojem – je ovšem třeba zdůraznit, 

že volba práva není volbou soudního fóra, a tudíž lze doufat, že judikatura ve věcech volby 

práva bude k podnikatelům tolerantnější. 

Za zmínku stojí ještě stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci k návrhu nařízení 

Řím I. Dle něho se řešené pravidlo aplikuje za podmínky, že smlouva byla uzavřena s osobou, 

které vykonává živnost či jinou výdělečnou činnost v členském státě, ve kterém má spotřebitel 

své obvyklé bydliště, nebo jakýmikoliv prostředky zaměřuje svou činnost na tento členský stát 

nebo na více států včetně tohoto členského státu, a smlouva spadá do rozsahu takových činností, 

ledaže tento podnikatel nevěděl, kde měl spotřebitel obvyklé bydliště a tato neznalost nebyla 

přičitatelná jeho nedbalosti.232 

Pokud by bylo do budoucna přijato pravidlo, že podnikatel musí zaměřovat činnost 

podstatným způsobem na určitou zemi, aby se aplikovalo její právo a „vyvinit“ se může 

v případě, že nevěděl, resp. nemohl či nepotřeboval vědět, kde má spotřebitel bydliště, bylo by 

takové pravidlo na volbu práva smluvních vztahů vzniklých v on-line prostředí přiléhavé, neboť 

velké množství podnikatelů svou činnost na žádné konkrétní země nezaměřuje, avšak 

jsou ochotni vstoupit do smluvních vztahů s kýmkoliv, bez ohledu na zemi, kde má bydliště. 

Otázkou v takovém případě ovšem je, zda neznalost bydliště takového spotřebitele lze 

považovat za nedbalost ze strany podnikatele, neboť v některých případech není znalost 

bydliště spotřebitele potřebná pro plnění smluvních vztahů. Spotřebitel by měl nést 

odpovědnost za sdělení svého bydliště, např. při učinění online objednávky.  

                                                 

232 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2007 o návrhu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). In eur.lex.europa.eu 

[online]. 2007 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.2008.297.01.0018.01.CES&toc=OJ:C:2008:297E:TOC#CE20082

97CS.01014902. 
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Stanovisko CEIOPS k aplikaci směrnice IMD z roku 2009 uvádí, že pokud je obsah 

webové stránky pojišťovacího zprostředkovatele obecný a je pouze v jazyce členského státu 

zprostředkovatele, pokud není určen určité skupině klientů nebo klientům v určitých zemích, 

potom nemůže být činnost zprostředkovatele považována za aktivní usilování o tyto klienty 

a proto nemůže být považována za realizaci úmyslu poskytnout služby v zemích, kde jsou tito 

klienti usazení. Pokud je zprostředkovatel kontaktován těmito klienty, nebude to považováno 

za výkon svobody poskytování služeb v zemích takových klientů.233 Ačkoliv se výše uvedený 

závěr týká čl. 6 směrnice IMD s podtitulem Oznamování o usazení a poskytování služeb 

v jiných členských státech, ze znění směrnice IDD neplyne důvod, proč by se tento výklad 

nadále neměl uplatnit. 

Prokázat zda určitý poskytovatel služby skutečně směřuje na určitý lokální trh však 

může být velmi obtížné, neboť definice tohoto směřování prakticky neexistuje a dovodit se dá 

pouze za pomoci tzv. spojujících faktorů – tj. důkazních prostředků ve formě spojnic mezi 

nabídkou produktu a „cílem dopadu“ této nabídky.  

Např. mnoho internetových stránek nabízejících letenky poskytuje rovněž pojišťovací 

služby. Většina z nich necílí na žádný konkrétní lokální trh, ale mohou být jednoduše nalezeny 

na internetu a jsou dostupné z drtivé většiny států světa, do kterých takový prodejce nabízí svůj 

primární produkt – letenku. Není tedy snadné vyloučit možný závěr, že pouhá dostupnost 

nabídky letenky z nějaké země představuje cílení na její trh, které by mělo dopad právě 

na regulaci sekundární nabídky pojištění. Bude-li určujícím faktorem nabídka primárního 

produktu a případná reklama na ni, pak by prodejcům letenek, kteří by v té které zemi byli 

považováni za distributory pojištění, vznikl problém představující možnou nutnost použití 

jazyka takové země, resp. všech zemí, kde tyto letenky může prodat, pakliže si je klienti 

nevyhledali sami, ale klikli například na nějaký odkaz. Reklama na internetu je však často 

viditelná v prohlížeči bez ohledu na zemi, ve které se uživatel nachází. Otázka, zda se lze výše 

uvedenému dopadu vyhnout použitím skupinové pojistné smlouvy, pak již musí být řešena 

v kontextu konkrétního právního řádu, a to zejména s ohledem na to, že soudy jsou často 

vynalézavé a dopřejí spotřebitelům i ochranu, která z právních předpisů přímo neplyne. Nic by 

ovšem nemělo ohrozit volbu práva smlouvy mezi pojistitelem a pojistníkem, alespoň 

                                                 

233 The IMD and other intermediaries related issues- practical solutions and examples. CEIOPS-DOC-

19/09 june 2009. In eiopa.europa.eu [online]. 2009 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: 

https://eiopa.europa.eu/CEIOPS-Archive/Documents/Reports/CEIOPS-IMD-Practical-solutions-and-

examples.pdf. 
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to prozatím není možné dovozovat. A to i přesto, že na základě směrnice IDD může být 

pojistník považován za zprostředkovatele. Nabízí se však závěr, že v případě skupinové 

pojistné smlouvy koncovému klientovi nelze bránit v přistoupení k podmínkám smlouvy již 

uzavřené dle práva země odlišné od země jeho pobytu jinými subjekty – pojistitelem 

a prodejcem letenek. Takový klient – spotřebitel pak pouze nesmí být zbaven ochrany zajištěné 

jeho domovským právním řádem. Limity takové ochrany pak lze opět posoudit pouze 

v kontextu konkrétní pojistné smlouvy. 

 

4.5 Vyhodnocení a shrnutí 

 

Vyhodnocení hypotézy: Nastolená hypotéza se dle mého názoru nepotvrdila, neboť právní 

úprava nařízení Řím I. a směrnice Solvency II. neposkytuje komplexní řešení volby práva 

v pojistných vztazích online. Je nutno pracovat s pojmy „zaměření činnosti“ a „místo, 

kde si pojistník sjednal pojištění,“ nad jejichž smyslem lze v případě internetové 

distribuce pojištění pouze spekulovat.   

 

Odpověď na výzkumnou otázku: Možnosti volby práva nejsou jasně určeny, neboť právní 

úprava je složitá a nereflektuje internetový prodej.  

Jestliže určitý poskytovatel nabízí své služby na internetu bez zaměření na určitý členský 

stát, není schopen předvídat, jakým právem by se měla řídit pojistná smlouva, neboť 

okruh pojistníků je neomezený a právo by se dle výkladu předmětných dvou předpisů 

muselo řídit bydlištěm pojistníka nebo místem, kde si pojistku sjednal.  Pokud jde o místo, 

kde si pojistník pojištění sjednal prostřednictvím internetu, je třeba za účelem nalezení 

prakticky použitelného výkladu sáhnout po směrnici ECD a vycházet z předpokladu, 

že tímto místem může být i to, kde je fyzicky umístěna provozovna internetového 

pojistitele, jež službu nabízí. Tato domněnka však může být vyvrácena a pravděpodobně 

na ni nelze spoléhat. Pokud je pojistníkem spotřebitel, právo se musí řídit místem jeho 

obvyklého pobytu, je-li na jeho domovskou zemi nabídka služeb zaměřena. Zaměření 

činnosti však nebylo dosud jasně definováno a nelze tedy říci, že pokud někdo aktivně 

nenabízí služby v určité zemi, nebude taková činnost přesto označena jako zaměření 

služeb, třeba jen proto, že použije jazyk, který je v takové zemi rovněž užíván. 
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Volba práva je výsledkem dohody, kterou činí primární (pojistník) a sekundární 

(pojistitel) účastník smlouvy. V případě skupinového pojištění mívá pojistník reálnou 

vyjednávací sílu, a proto se jedná skutečně o dohodu rovnocenných smluvních stran. Účastník 

terciální, tedy pojištěný, který ke smlouvě aktivně přistupuje a platí pojistné, volbu práva nemá, 

pouze akceptuje nabídnuté podmínky. 

 

Pokud smlouva kryje pouze rizika na území EU, může se kromě místa bydliště 

pojistníka řídit ještě místem, kde si tento pojistku sjednal – mám za to, že to může být i místo, 

kde je umístěna pobočka internetového pojistitele, jež službu nabízí. Odpadají zde tedy potíže 

s hodnocením „zaměření činnosti“ a uplatní se článek 7, který je speciální právní úpravou 

pojistných smluv. Ochrana spotřebitele dle článku 6 se neuplatní. 

  

Pokud smlouva kryje rizika i mimo území EU, uplatní se ochrana spotřebitele dle článku 

6 v případě, že je nabídka služeb zaměřena na zemi, ve které spotřebitel žije.  Speciální úprava 

pro pojistné smlouvy dle článku 7 se neuplatní. Pokud ale spotřebitel službu aktivně vyhledá, 

resp. nebude prokázán úmysl druhé strany nabízet zboží v zemi tohoto spotřebitele, článek 6 

se neuplatní a volba práva se řídí dle čl. 3 a 4.234 Zaměření je definováno pomocí spojovacích 

faktorů, které nabídku pojištění „vtahují“ do režimu práva určité země – nejvýznamnějšími 

z nich jsou reklama a použitý jazyk. Je však možné, že do této problematiky vnese světlo právě 

směrnice IDD, neboť ta již pracuje s jednoduchým termínem „členským stát, kde je pojistný 

produkt nabízen.“ V jazyce této země je třeba vypracovat informační dokument.235   

 

V případě skupinové pojistné smlouvy, kde je primární stranou smlouvy pojistník, 

se článek 6 neuplatní, avšak koncový zákazník - spotřebitel bude požívat ochrany 

dle mandatorních pravidel státu svého obvyklého pobytu.  

 

Při výkladu pojmu „smlouvy, které kryjí rizika nacházející se na území členských států“ je sice 

třeba vzít v potaz formální definici umístění rizika,236 ovšem zde se hovoří o „krytí rizik 

na území členských států.“ Pokud si sjednávám pojistku proto, aby mne chránila mimo území 

členských států, pak kryje rizika mimo území členských států, přestože se riziko, kvůli 

                                                 

234 Nařízení Řím I., článek 6 odst. 3. 
235 Směrnice IDD, čl. 20, odst. 7, písm. d). 
236 Směrnice Solvency II., čl. 13 odst. 13. 
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nešťastné definici „nachází“ v České republice v době uzavření smlouvy, protože jsem 

zde smlouvu uzavřel, resp. zde mám bydliště.  O platnosti této dichotomie svědčí znění článku 

7 odst. 3 písm. d). 

Pokud si tedy sjednám pojistnou smlouvu, která má krýt rizika při cestě do USA, volba 

práva se může řídit buď bydlištěm pojistníka237 nebo umístěním rizika v okamžiku uzavření 

smlouvy,238 což bude opět místo bydliště pojistníka,239 či případně země, kde jsem si pojistku 

sjednal (a to případně i na internetu),  pokud je pojištění maximálně na dobu čtyř měsíců.240 

Ovšem kryta jsou nepochybně rizika mimo území členských států EU, a proto pokud 

se francouzská pojišťovna zejména prostřednictvím reklamy zaměřuje na prodej služeb v České 

republice, jsem chráněn článkem 6 nařízení Řím I. a smlouva se může řídit výhradně českým 

právem.  Pokud bych si tuto francouzskou pojišťovnu sám vyhledal na internetu a cestoval 

do USA na maximálně čtyři měsíce, může se volba práva řídit francouzským právem, neboť 

ve Francii jsem si pojistku sjednal. Místem sjednání totiž může být i to, kde je umístěna 

provozovna pojistitele, a to i takového, který své služby nabízí online. Místo v jeho pobočce 

si pojistku přijdu uzavřít na jeho webové stránky, které představují „online kancelář.“ 

Jestliže budu cestovat namísto do USA do Španělska, za stejné situace nejsem chráněn článkem 

6 nařízení Řím I., ale pouze článkem 7, a tím pádem nemám právo, aby se má pojistná smlouva 

řídila českým právem, i když francouzská pojišťovna aktivně nabízí služby na českém trhu – 

budu se muset smířit i s právem francouzským, neboť jsem si smlouvu přes internet sjednal 

de facto ve Francii, kde se nacházelo riziko v okamžiku uzavření smlouvy; platí tedy to samé, 

jako bych si pojišťovnu sám vyhledal. 

 

Mám tedy za to, že pokud si osoba s obvyklým pobytem v EU sjedná pojištění, které kryje  

rizika nejen na území EU, ale i mimo něj, či výlučně mimo něj, článek 6 nařízení Řím I. 

se na volbu práva vztahuje. Tj. pokud spotřebitel uzavře cestovní smlouvu platnou pouze 

na území EU, článek 6 se neaplikuje; pokud uzavře cestovní smlouvu, která se kromě EU 

vztahuje např. i na území Černé Hory, Albánie nebo Ruska, pak se článek 6 aplikuje. V případě, 

kdy některá pojišťovna nabízí cestovní pojištění, které je omezeno např. na geografickou oblast 

Evropy, musí si uvědomit, že limity volby práva mohou být z nějakého normotvůrcem 

předvídaného důvodu užší. Otázkou ovšem je, zda by do budoucna, pakliže tedy nedojde 

                                                 

237 Nařízení Řím I., čl. 7 odst. 3, písm. b). 
238 Nařízení Řím I., čl. 7, odst. 3, písm. a). 
239 Směrnice Solvency II. čl. 13 odst. 13 písm. d). 
240 Směrnice Solvency II. čl. 13 odst. 13 písm. c). 



120 

 

k větším a užitečnějším změnám, nebylo vhodné vztáhnout pravidlo dle čl. 7 odst. 5 i na další 

než zde vymezené pojistné smlouvy -  tedy považovat takovou smlouvu za skládající se ze dvou 

smluv, z nichž jedna kryje rizika na území EU, a druhá mimo něj.   

 

Zvláštní situaci pak ještě představuje článek 6 odst. 4, který vylučuje pravidla volby 

práva dle místa, kde je podnikatelská činnost provozována či kam je zaměřena na smlouvy, 

na základě nichž mají být spotřebiteli poskytnuty služby výlučně v zemi odlišné od země jeho 

obvyklého bydliště. Muselo by se tedy jednat o pojistnou smlouvu, na základě které nebude 

žádné plnění poskytnuto v ČR. 

U pojištění vozidel a budov je riziko logicky umístěno tam, kde budova stojí či kde 

je automobil registrován, proto lze zvolit buď právo této země, nebo právo země, kde má 

pojistník obvyklé bydliště, tedy místo, kde zjednodušeně řečeno stabilně žije. U těchto typů 

pojištění se nemůže uplatnit čl. 6 nařízení Řím I., neboť tento článek pokrývá jen část 

spotřebitelských smluv, a to takových, které vykazují určitou vazbu na stát spotřebitelova 

bydliště.241  Pojištění se vztahuje nikoliv k osobě tohoto spotřebitele, ale k věcem – 

tedy automobilu či budově. 

 

Pro volbu práva je relevantní pouze obvyklé bydliště pojistníka v okamžiku uzavření 

smlouvy, tj. nelze než souhlasit s názorem, že se změnou bydliště se nebude měnit právo 

aplikovatelné na pojistnou smlouvu.242 

V případě skupinové pojistné smlouvy je klientem pojistník, který je podnikatelem. 

V případě smluv sjednaných nejvýše na čtyři měsíce je možno zvolit právo státu, ve kterém 

byla pojistná smlouva uzavřena, tedy stejně jako u spotřebitele. Dále je možno právo volit podle 

sídla provozovny pojistníka, ke které se smlouva vztahuje. S ohledem na skutečnost, 

že Solvency II. výslovně nepočítá s fyzickou osobou podnikatelem, lze mít za to, že se 

u takového podnikatele aplikuje místo sídla jeho podnikání, resp. provozovny, stejně jako 

u podnikající osoby právnické.  

                                                 

241 Beaumont, P.R., McElavy, P.E. Anton´s International Private Law, 3. vydání. W. Green: Edinburgh, 

2011, s.528. 
242 Malinowska, K. Consumer protection in e-insurance in European Union law. In Piu.org.pl [online], 

2014 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: 

https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/4%202014/WU%2042014%2004%20en%20malinowska.

pdf. 

 

https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/4%202014/WU%2042014%2004%20en%20malinowska.pdf
https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/4%202014/WU%2042014%2004%20en%20malinowska.pdf
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Za určitých okolností by i pro skupinovou smlouvu měla být využitelná varianta  volby 

práva státu, ve kterém pojistník vyvíjí podnikatelskou činnost s tím, že pojistná smlouva kryje 

minimálně dvě rizika vztahující se k této činnosti a nacházející se v různých členských státech.  

Obecně pak připadá v úvahu ještě právo jediného státu, na jehož území je omezeno 

pojistné krytí, avšak formálně se v něm riziko nenachází. Tato varianta je však limitována právě 

tím, že by se krytí mělo vztahovat na území právě jednoho členského státu, tj. nikoli více států. 

Legální definice, kterou lze zjednodušeně formulovat jako možnost aplikace práva 

jednoho státu, v němž pojistná smlouva kryje rizika, avšak ve kterém není umístěno riziko, 

představuje z gramatického hlediska nesmysl. Ovšem s ohledem na význam, který této definici 

právo EU dalo, jednalo by se o právo státu, do kterého klient cestuje. Ovšem státu jednoho 

jediného – což vyplývá z gramatického výkladu české i anglické verze. Vezmu-li v potaz znění 

německé, omezení na jeden jediný stát z něho nevyplývá. Pokud by tedy klient cestoval do více 

zemí, či přes více zemí, není možná vyloučeno zvolit právo kteréhokoli z nich. Lze ovšem 

předpokládat, že taková možnost není adekvátní jak pro klienta, tak pro pojistitele. Neboť 

pokud se jedná o cestovní pojištění, neměla by cílová země být zemí takovou, kde se klient 

hodlá trvale zdržovat a tedy znát zdejší zákony a mít zájem se jimi řídit – v takovém případě 

by v oné zemi měl mít standardní sociální a zdravotní pojištění. Pokud někteří klienti nákladnou 

účast na sociálním a zdravotním v pojištění v takové cílové zemi obcházejí opakovaným 

sjednáváním cestovního pojištění, není to jistě společensky žádoucí varianta.  

U smluv delšího trvání se již aplikaci práva země bydliště spotřebitele nelze vyhnout, 

jedná se o volbu legislativou EU nepochybně preferovanou. Tento režim dovoluje vyšší úroveň 

ochrany pojistníků. Uznává, že zákazníci pojišťující menší rizika pravděpodobně nemají zdroje 

k tomu, aby se zabývali zahraničním právem. Takoví zákazníci mají pravděpodobně lepší 

znalost práva země, ve které žijí, nebo ve které je umístěno riziko.243 

Nepovažuji za udržitelnou situaci, aby se volba práva řídila současnou nesourodou kombinací 

různých prvků. Vezmeme-li v potaz stejnou pojistnou smlouvu, která má dvě varianty, z nichž 

jedna kryje rizika ve všech státech Evropy, zatímco druhá kryje rizika pouze v EU, jsou limity 

volby práva řešeny odlišně: 

                                                 

243 Expert Group on European Insurance Contract Law Meeting of 15-16 May 2013 DISCUSSION 

PAPER 21: DIFFERENCES IN INSURANCE CONTRACT LAWS AND THE EXISTING EU LEGAL 

FRAMEWORK. In web.actuaries.ie [online]. 2013 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: 

https://web.actuaries.ie/sites/default/files/erm-

resources/differences_in_insurance_contract_laws_and_the_existing_eu_legal_framework.pdf 
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Článek 6 nařízení Řím I. se vztahuje na smlouvy kryjící rizika mimo EU a pokud je nabídka 

pojistných služeb blíže neurčeným způsobem zaměřena na členský stát, ve kterém spotřebitel 

žije, musí se smlouva řídit národním právem tohoto státu. Naopak pokud se ono zaměření 

neprokáže, není výběr práva jakkoliv omezen. 

Článek 7 se vztahuje na smlouvy kryjící rizika uvnitř EU. Volba práva se zde řídí dle pojistníka, 

bez ohledu na to, zda je spotřebitelem či nikoliv. Primárně místem jeho obvyklého pobytu, 

ovšem tento termín je třeba vykládat i jako místo, kde podnikající pojistník vykonává činnost. 

Sekundárně pak místem, kde je umístěno riziko v okamžiku uzavření smlouvy. Toto riziko 

je opět umístěno tam, kde pojistník žije či podniká. Ovšem v případě cestovního pojištění 

sjednaného na čtyři měsíce či méně se riziko nachází tam, kde pojistník smlouvu uzavřel 

(nehledě na to, že tam kde pojistník uzavřel cestovní pojištění, se riziko v drtivé většině případů 

reálně nacházet nebude). Pro ilustraci tohoto „gordického uzlu volby práva“ vynechávám 

specifické varianty,  jejichž výklad je celkem pochopitelný, a které jsou rovněž detailně 

popsány v příslušných částech této práce.  

 

4.6 Právní úprava de lege ferenda 

Volba práva v pojišťovnictví a vztazích se spotřebitelem musí v budoucnu dostat nepochybně 

nový a jednoznačný právní rámec, který v současné době nemá. Právní úprava volby práva 

v těchto oblastech je zejména s ohledem na zvýšenou mobilitu osob a rozvoj elektronického 

obchodu obsoletní. Proto předkládám k zamyšlení následující návrhy: 

1) V první řadě považuji za nezbytné právně ontologické zamyšlení nad termínem 

„umístění rizika,“ a to na základě soupisu všech účelů, ke kterým je v unijním pojistném 

právu používán, a to již po několik desítek let. V některých z nich totiž význam, 

který mu byl přiřknut, neodpovídá jeho gramatickému významu, což nepovažuji 

za žádoucí. Mám za to, že tento termín je obsoletní, neboť pojištění má a bude mít stále 

více nadnárodní charakter, tak jako zajištění. Cestuje-li totiž někdo do zahraničí 

a sjednává-li si za tím účelem pojištění, riziko je v zahraničí, nikoliv u něho doma. 

2) Je třeba jasně definovat termín „zaměření činnosti,“ má-li z něho evropské právo dále 

vycházet.  Dle mého názoru lze zaměření na určitý vnitrostátní trh spatřovat pouze 

v záměrné nabídce na tomto trhu, resp. v záměru nabízet služby např. na celém 

společném trhu. Toto zaměření by bylo možno vázat na povinnost notifikace výkonu 

svobody poskytovat služby v určitém státě. Pokud by služby byly nabízeny v určitém 
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státě bez notifikace, šly by důsledky k tíži podnikatele, který se takového opomenutí 

dopustil. 

3) Považuji za nezbytné podrobit výzkumu otázku, zda je skutečně nezbytné, aby byla 

volba práva omezena ve prospěch pojistníka, který není spotřebitelem. V současném 

stavu mého osobního vědění nevidím důvod k omezení volby práva v jeho prospěch, 

pakliže není spotřebitelem. Vztahy mezi podnikateli by měly být dle mého názoru 

v poměru rovnosti, s čímž lze samozřejmě nesouhlasit; ovšem pokud nerovnost 

ve prospěch pojistníka, pak pouze takového, který je skutečně drobným podnikatelem, 

např. živnostníkem. 

4) Mám za to, že pokud jde o volbu práva v případech předvídaných touto prací, plně 

postačující by bylo jednoduché pravidlo: Lze zvolit právo místa obvyklého pobytu 

či registrovaného místa podnikání pojistníka či registrovaného místa podnikání 

pojistitele či jeho pobočky, avšak pokud je pojistník spotřebitelem a dotčené služby 

jsou prokazatelně nabízeny ve státě jeho obvyklého pobytu jakoukoliv formou (tedy 

osobně, prostřednictvím reklamy či internetové prezentace), řídí se právo smlouvy 

místem obvyklého pobytu tohoto spotřebitele 

5) Pokud by spotřebiteli byla dána možnost se na volbě práva dohodnout (tak jako se může 

dohodnout na volbě jazyka dle směrnice IDD), je velmi pravděpodobné, že 

mu protistrana volbu vnutí. Dle mého názoru však lze připustit i diskuzi nad variantou, 

že by se zvolené právo mohlo řídit jak místem obvyklého pobytu spotřebitele, 

tak místem, kde spotřebitel pojistku uzavřel, aby měl alespoň nějakou možnost volby. 

6) Zatímco u podnikatele bych navrhoval řídit se místem, kde je jeho podnikání umístěno 

formálně na základě příslušné registrace (ať již podnikatele samotného, 

či jeho pobočky), u spotřebitele považuji použití obvyklého pobytu za vhodnější 

než použití pobytu trvalého, tedy registrovaného, a to z důvodu mobility osob 

v současné době. Ke zvážení by jistě bylo vázat obvyklý pobyt na jakýkoliv druh pobytu 

registrovaného či oznámeného, jako je např. přechodný pobyt, právo zdržovat se 

na území určitého státu z důvodu žádosti o azyl atd., a to z důvodu prokazatelnosti. 
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5. Pojistná smlouva 

5.1 Výchozí situace 

Tato část se zabývá formou pojistné smlouvy z hlediska soukromoprávního, tedy bez ohledu 

na veřejnoprávní omezení související se specifickým postavením terciálního účastníka pojistné 

smlouvy, tedy tzv. „platícího pojištěného“, který se kontraktačního procesu ve skupinové 

pojistné smlouvě sice účastní, neboť vyslovuje souhlas s jejími podmínkami sjednanými 

mezi pojistitelem a pojistníkem, ovšem ve velmi omezené formě. Tento platící pojištěný 

má v případě splnění podmínek nárok na pojistné plnění, ovšem nemá právo jednat 

o podmínkách pojistné smlouvy. V případě smlouvy individuální, kdy je pojistník její stranou, 

má tento možnost o podmínkách pojistné smlouvy jednat, ovšem pouze z hlediska teoreticko-

právního, neboť ve skutečnosti se v obou případech jedná o smlouvy typu „take it or leave it,“ 

tedy bez reálné možnosti ovlivnit právní podmínky. Co jednáním ovlivnit lze, je zpravidla cena, 

délka pojistného krytí a případně jednotlivé komponenty krytí, ze kterých si cílový zákazník 

může vybrat, ovšem bez vlivu na jejich obsah. Pokud jde o skutečné a rovnocenné vyjednávání 

o obsahu smlouvy, toto je realizováno ve fázi předcházející přistoupení koncového zákazníka 

ke skupinové pojistné smlouvě, a to mezi pojišťovnou a pojistníkem, jímž může být 

např. významná cestovní kancelář, která dokáže prosadit změny pojistných podmínek a tlačit 

na snížení ceny. Ve výsledku tedy skupinové pojištění bývá pro koncového zákazníka výhodné, 

neboť pojistník, se silnější vyjednávací pozicí než zákazník, dokáže vyjednat lepší podmínky, 

než které pojišťovna nabídne spotřebiteli přímo.    

 Již před přijetím směrnice IDD některé státy došly k závěru, že tento „platící pojištěný“ 

je pojistníkem sui generis, a proto odsoudily pojistníky, kteří pojištění „přeprodávají“ 

pojištěným, do role pojišťovacích zprostředkovatelů, na které následně uvalily určitá 

veřejnoprávní omezení, o kterých je pojednáno zejména v části třetí, týkající se distribuce 

pojištění.  

Například stránky zprostředkující prodej letenek navrhují různé varianty pojištění, které 

může být koupeno online – jedná se o pohodlné řešení pro klienta, který si snadno může sjednat 

cestovní pojištění, příp. pojištění storna letenky ap. Podmínky v takovýchto pojistných 

smlouvách bývají výhodnější, než když klient sjednává pojistku individuálně, a to z důvodu 

úspor z rozsahu. Pojištěný může být v takovém případě jak pojistníkem, tak pouze pojištěným 

na základě přistoupení k podmínkám skupinové pojistné smlouvy. Stačí např. za použití běžně 

dostupných internetových vyhledávačů hledat letenky a objeví se mnoho internetových stránek 
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z veškerých koutů světa. Každý z nich využívá ve svých podmínkách volbu práva předem 

vybranou pojistitelem, která často požadavkům práva EU neodpovídá.  

Někteří poskytovatelé zaujali odlišný postoj a používají mutace svých stránek 

pro každou zemi zvlášť, tedy skutečně cíleně na specifický národní trh. Většina z poskytovatelů 

se však na jednotlivé národní trhy nezaměřuje, avšak umožňuje uzavřít pojištění prakticky 

komukoliv, bez ohledu na to, z jaké země pochází, v jaké žije, nebo ze které se na webové 

stránky připojil.   

Provozovatel webové stránky zprostředkující prodej letenek může být jak stranou 

skupinové pojistné smlouvy, tak i zprostředkovatelem pojištění. Pokud se zájemce rozhodne 

koupit letenku online, může rovněž, pouze za použití zaškrtávacího políčka, uzavřít různé druhy 

pojišťovacích smluv, resp. stát se pojištěným. Jedná se zejména o cestovní pojištění, pojištění 

storna zájezdu, zpoždění zavazadel aj. 

Tato část se primárně zabývá analýzou skupinové pojistné smlouvy, která není na úrovni 

unijního práva specificky regulována, zabývá se však i obecnými specifiky těch prvků 

pojistných smluv, jež hrají svou specifickou roli právě v elektronickém obchodě. Zdrojem 

pro zpracování je zejména nařízení Řím I., směrnice Solvency II., směrnice IDD a směrnice 

DMD. Systematiky této části vychází zejména z výkladu různých ustanovení výše vymezených 

právních předpisů, ze kterých lze vyvodit limity a možnosti skupinového pojištění.  

 

Hypotéza: Právo EU jednoznačným způsobem vymezuje role a pravidla výkonu činnosti 

jednotlivých subjektů pojistného trhu  

Výzkumná otázka: Za jakých podmínek může být legálně poskytováno skupinové pojištění?  

 

5.2 Skupinová pojistná smlouva 

Skupinové pojištění je zvláštním druhem pojištění osob, u kterého jsou kladeny nižší nároky 

na povinné náležitosti pojistné smlouvy. Pojištěné osoby ani nemusí být v pojistné smlouvě 

určeny jmenovitě, pokud bude v době pojistné události možné určit je jiným, nepochybným 

způsobem.244 K uzavření takové pojistné smlouvy nemusí být ani vyžadován souhlas 

pojištěných. Skupinové pojištění slouží ze strany podnikatelského sektoru ke zjednodušení 

procesu uzavření jednoduchého pojištění klientů, kterým může přinést výhodnější podmínky 

z důvodů úspor z rozsahu. Lze se rovněž setkat s pojmem „flotilové pojištění.“ 

                                                 

244 Karfíková M., Přikryl V., Vybíral R. a kol. Pojišťovací právo, 2. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 322. 
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V případě kdy je pojistník koncovým klientem, vztahuje se na něj jak ochrana 

pojistníka, tak ochrana spotřebitele. Jiná je ovšem situace v případě, kdy pojistníkem 

je podnikatel, avšak pojistné krytí se vztahuje na pojištěného, který je jeho klientem. Problém 

nastává v situaci, kdy se pojištěný sám rozhoduje, zda chce být pojistnou smlouvou chráněn 

a když jde pojistné k jeho tíži.  

 

Může dojít k několika situacím: 

 

1) Pojistník uzavřel pojistnou smlouvu za účelem poskytnutí pojistné ochrany svému klientovi, 

který je v pozici pojištěného. Pojištěný je pasivní a nemá možnost se rozhodnout, zda bude 

pojištěným či nikoliv. Pojistné jde k tíži pojistníka (ačkoliv cena za něj může být samozřejmě 

obsažena v úplatě za primární zboží či službu). Jedná se tedy o smlouvu ve prospěch třetí osoby, 

pojistné jde k tíži pojistníka. Povinnosti dle IDD, které jsou zaměřeny na vztah k zákazníkovi 

(informace, pravidla poradenství ap.), bude muset distributor plnit vůči pojistníkovi, který je 

pro tento účel označen jako zákazník.245 Pojistník nebude v tomto případě distributorem. 

 

2) Pojistník sice rovněž uzavřel pojistnou smlouvu za účelem poskytnutí pojistné ochrany 

svému klientovi, který je v pozici pojištěného, a klient má možnost se rozhodnout, zda chce být 

pojistnou smlouvou chráněn či nikoliv. Situace je obdobná jako v prvním případě, jedná se o 

smlouvu ve prospěch třetího a pojistné jde rovněž k tíži pojistníka. Povinnosti dle IDD, které 

jsou zaměřeny na vztah k zákazníkovi, bude muset distributor plnit vůči tomu, jehož zde 

označuji jako klient, tedy pojištěnému.246 Pojistník ovšem ani v tomto případě nebude 

distributorem. 

 

3) Pojistník sice uzavřel pojistnou smlouvu za účelem poskytnutí pojistné ochrany svému 

klientovi, a tento jeho klient se může rovněž rozhodnout, zda chce být pojistnou smlouvou 

chráněn – ovšem v případě že ano, pojistné jde k tíži tohoto koncového klienta. Povinnosti dle 

IDD, které jsou zaměřeny na vztah k zákazníkovi, tedy muset distributor plnit vůči pojištěnému, 

přičemž pojistník bude v tomto případě distributorem doplňkového pojištění. Ten bude muset 

příslušné povinnosti plnit do té míry, do jaké se na něho režim IDD vztahuje. Pokud bude 

pojistná smlouva krýt jiná než výslovně uvedená rizika nebo cena překročí stanovené limity, 

                                                 

245 Směrnice IDD, preambule, čl. 49. 
246 Směrnice IDD, preambule, čl. 49. 
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bude muset takový pojistník plnit registrační a další povinnosti vyplývající toho, že se na něho 

IDD vztahuje.247  

 

V posledních dvou případech pojištěný aktivně přistupuje k podmínkám pojistky 

a vyjadřuje svou vůli být vázaný jejími podmínkami, což představuje přistoupení ke smlouvě 

vytvářející omezený okruh práv a povinností, neboť jejich plnohodnotnými držiteli jsou pouze 

pojistitel a pojištěný. Pojistník však bude zprostředkovatelem pouze v případě, že pojištění 

poskytuje za úplatu. Evropský normotvůrce bohužel k placenému skupinovému pojištění mlčí.  

Informační dokument o pojistném produktu pak pojištěný musí obdržet ve všech případech 

(ovšem pokud se se pojištěný volně nepřipojuje k pojištění, obdrží jej jen „je-li to relevantní“). 

Třetí varianta tedy v souladu se směrnicí IDD představuje vztah mezi pojistníkem jako 

zprostředkovatelem doplňkového pojištění a zákazníkem jako pojištěným, neboť doplňkovým 

zprostředkovatelem je každý (mimo úvěrových institucí a investičních podniků), kdo 

za odměnu zahajuje nebo vykonává distribuci pojištění,248 která mj. představuje předkládání 

návrhů pojistných smluv.249 I přesto, že „skupinový pojistník“ nepředkládá samotnou pojistnou 

smlouvu, ale pouze možnost k ní přistoupit pojištěným v roli terciálního účastníka, mám za to, 

že možnost „úniku“ skupinových pojistníků nabízejících pojištění za úplatu z režimu distribuce 

dle IDD je vyloučena. 

 

Tomuto závěru odpovídá i jediné ustanovení, v němž se směrnice IDD zabývá skupinovým 

pojištěním,250 jež poněkud kuriózně označuje jako zákazníka pojistníka jako zástupce skupiny 

členů, jejichž jménem smlouvu uzavírá: „V případě skupinového pojištění se zákazníkem 

rozumí zástupce skupiny členů, který uzavírá pojistnou smlouvu jménem skupiny členů tam, 

kde nemohou jednotliví členové přijmout individuální rozhodnutí o připojení se, jako je tomu 

například u povinného zaměstnaneckého důchodového systému. Zástupce skupiny by měl 

ihned po zápisu člena do skupinového pojištění tam, kde je to relevantní, poskytnout informační 

dokument o pojistném produktu a informace o výkonu činnosti distributora.“  

Pokud však někdo jedná jako zástupce, pak jedná za zastoupeného a uzavírá smlouvu jeho 

jménem, tudíž by neměl být považován za zákazníka. Dle tohoto ustanovení je právě tento 

„zástupce“ vnímán jako zákazník, avšak pouze v případě, že „členové nemohou přijmout 

                                                 

247 Směrnice IDD, čl. 1 odst. 3. 
248 Směrnice IDD, čl. 2 odst. 4. 
249 Směrnice IDD, čl. 2 odst. 1. 
250 Směrnice IDD, preambule, čl. 49. 
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individuální rozhodnutí o připojení se.“  Mám za to, že tohoto „zástupce ve formě zákazníka“ 

je třeba chápat právě jako skupinového pojistníka. V takovém případě veškeré povinnosti, které 

musí distributor plnit vůči zákazníkovi, budou muset být plněny právě vůči tomuto „zástupci.“ 

Pojištěný pouze obdrží informační dokument, a to v případě, je-li to relevantní (což není blíže 

definováno) a má být rovněž informován o výkonu činnosti distributora (ovšem kdo je v této 

situaci vlastně distributorem již není známo, nejspíš jím bude pojišťovna, u které pojistník 

pojištění koupil). 

Na skupinové pojištění s platícími pojištěnými, kteří se o přistoupení ke smlouvě rozhodují, 

již normotvůrce nemyslel, ovšem pravděpodobně mlčky nepředpokládal, že oním zákazníkem 

bude právě platící pojištěný jako terciální účastník smlouvy.   

 

Bohužel není jasné, v jakých případech a do jaké míry bude pojištěný chráněn právem 

státu svého obvyklého pobytu. Ačkoliv bude chráněn mandatorními pravidly dle čl. 9 nařízení 

Řím I., není stranou smlouvy v pozici pojistníka a obsah smlouvy včetně volby práva nemůže 

nijak ovlivnit – do té míry je jeho role pasivní a odpovídající postavení pojištěného. Na druhou 

stranu je jeho postavení odlišné.  

 

Ani Evropská komise nevyslovila žádný konkrétní názor omezující skupinové pojištění. Přesto, 

nebo právě proto, se však její postoj může změnit v případě, že pojištěný platí pojištění, 

což se liší od klasického banko pojištění, kde pojistné obvykle platí banka pojištěného 

a poskytuje mu tak bonus k bankovním službám. Evropská komise uvedla: „Skupinové 

pojištění vyvolává otázky již ze své podstaty. Je pozoruhodné, že přes jeho enormní 

ekonomický význam jsou pouze v několika málo zemích uzákoněna zvláštní pravidla 

pro tento typ pojištění (např. ve Švédsku či Francii). V jiných právních řádech, jako 

např. v německém zákoně o pojistné smlouvě, je ponecháno soudnímu výkladu jak posoudí 

zvláštní podmínky skupinového pojištění. Řešení přijatá v jednotlivých členských zemích 

se navzájem výrazně liší. Jsou zde rovněž jiné vlivy. Například v Polsku se dohledový orgán 

snaží z důvodu ochrany spotřebitele zabránit používání bankopojištění, založeného na bázi 

skupinového pojištění, kde je banka pojistníkem a pojištěnými jsou klienti takové banky. Z výše 

uvedených důvodů musí být jakékoli využívání schémat skupinového pojištění jako nástroje 

marketingu pojistných produktů dále prověřováno, pokud jde o nepříznivé účinky cizího práva 
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na vztah pojistitele ke „skupinovému pojistníku“ a jednotlivým členům takové skupiny - 

pojištěným.251“ 

Jestliže si pojistitel a pojistník, jako strany smlouvy, vybraly právo určité země, 

např. České republiky, jako právní režim mající převážně převládající dopad na smluvní vztah, 

vybraly si jej v souladu s nařízeními Řím I. a směrnicí Solvency II., které neobsahují zvláštní 

pravidla pro volbu práva ve skupinových pojistných smlouvách. Klient je pouze pojištěný, 

tj. bez možnosti ovlivnit právní režim smlouvy – jinak by došlo k ohrožení právní jistoty. Pouze 

v oblasti ochrany spotřebitele může být klient pod ochranou konkrétního národního práva.252 

To je třeba odlišit od volby práva. Tudíž smlouva je například ovládána českým právem tak, 

jak je uvedeno ve všeobecných pojistných podmínkách cestovního pojištění. Jakmile je klient, 

tedy pojištěný akceptuje, dává souhlas s tím, aby byl pojištěn na základě smlouvy uzavřené 

podle českého práva - a omezení volby práva plynoucí z umístění rizika podle Solvency II., 

resp. zaměření činnosti podle Řím I., nemohou být aplikována na skupinovou smlouvu, protože 

klient není v pozici pojistníka. Pojištěný jako terciální účastník tedy přistoupí ke smlouvě 

za podmínek práva zvoleného pojistníkem. Zajímavou otázkou pak bude i volba soudní 

příslušnosti – dohodne-li si český pojistník s francouzským pojistitelem příslušnost českého 

soudu či nějakého arbitrážního orgánu, bude tento subjekt řešit i spory s pojištěným? To lze 

téměř jistě vyloučit, a to s odkazem na výše citované rozhodnutí Pammer Alpenhof. Pro spory 

mezi spotřebitelem jako pojištěným terciálním účastníkem na straně jedné a účastníky 

primárním - pojistníkem a sekundárním – pojistitelem na straně druhé, se k volbě práva 

mezi posledními dvěma jmenovanými nebude přihlížet.  

Prakticky se dá říci, že z obchodního hlediska nejvhodnějším řešením, zejména v oblasti 

služeb dostupných online, je skupinová smlouva, kde je pojistníkem obchodní partner 

pojišťovny, protože smlouva se tak může řídit právem země provozovny tohoto partnera, 

což představuje jasné a nezpochybnitelné pravidlo.  

5.3 Jazyk smlouvy a souvisejících dokumentů 

Formální požadavky na smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku 

neharmonizují jazykové požadavky aplikované na spotřebitelské smlouvy – takový požadavek 

                                                 

251 Final Report of the Commission Expert Group on European Insurance Contract Law, 2014, s. 37 - 38. 

In collections.internetmemory.org [online]. 2014 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: 

http://collections.internetmemory.org/haeu/20171122154227/http://ec.europa.eu/justice/contract/files/ex

pert_groups/insurance/final_report_en.pdf. 
252 Nařízení Řím I., článek 9. 
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platí pouze u smluv životního pojištění.253 Z toho důvodu mohou členské státy udržovat 

či zavádět jazykové požadavky národní právní úpravou smluvních podmínek a informací 

spojených se smlouvou. Směrnice DMD sama žádné požadavky na volbu jazyka neobsahuje – 

je třeba pouze poskytnout informace, v jakém jazyce budou dokumenty dodány.254 Nejsou 

jí však dotčeny vnitrostátní právní předpisy o volbě jazyka přijaté v souladu s právními předpisy 

EU.255 Ani ve směrnici č. 2011/83/EU, která se na finanční služby nevztahuje, avšak může se 

vztahovat na hlavní produkt, k němuž je pojištění doplňkem, nejsou uvedeny požadavky 

na volbu jazyka. Informace musí být pouze předané či zpřístupněné spotřebiteli způsobem 

odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku, a to jasným a srozumitelným 

jazykem (ovšem není již stanoveno jakým). Jsou-li tyto informace poskytnuty na trvalém 

nosiči, musí být čitelné.256 

Pokud jde o oblast neživotního pojištění, neexistuje žádná závazná norma evropského 

ani mezinárodního soukromého práva, ani soudní rozhodnutí s normativní právní silou, 

které by přikazovalo poskytnout klientům smluvní dokumenty v jazyce jejich domovského 

státu, pakliže služby nejsou do tohoto státu směřovány, resp. na něho zaměřeny, což je shodná 

terminologie nařízení Řím I. a Brusel I., nebo, jinými slovy, pokud není produkt na tomto trhu 

nabízen, dle terminologie IDD.257 Dle IDD však bude nutno v jazyce země, kde je pojištění 

nabízeno, vypracovat a zákazníkovi předat informační dokument a rovněž další informace. 

Ty však můžou být předány i v jazyce jiném, a to v úředním jazyce členského státu, v němž se 

nachází riziko, nebo členského státu závazku nebo v jakémkoli jiném jazyce dohodnutém 

stranami.258 Řídit se podle místa, kde je pojištění nabízeno, považuji za logičtější a jasnější, 

a proto mám za to, že by jazykové požadavky IDD měly být vykládány v tomto duchu, aby 

došlo k odstranění této nekonzistentnosti.  

V případě klasického skupinového pojištění, kdy je koncový zákazník pouze pasivním 

pojištěným, bude však třeba jazykové požadavky přizpůsobit pojistníkovi. Pokud půjde 

o skupinové pojištění, ke kterému pojištěný přistupuje, budou se jazykové požadavky 

na poskytování informací vztahovat k osobě pojištěného.259  

                                                 

253 Směrnice Solvency II., čl. 185 odst. 6. 
254 DMD směrnice, čl. 3 odst. 1, bod 3, písm. g. 
255 DMD směrnice, preambule, čl. 31. 
256 Směrnice 2011/83/EU, čl. 8. 
257 Směrnice IDD, čl. 20 odst. 7. 
258 Směrháce IDD, čl. 23 odst. 1 písm. c). 
259 Směrnice IDD, preambule, čl. 49. 
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Pokud jde o jazykové požadavky nejen na smlouvu, ale i na další komunikaci 

s pojištěnými od prvotní nabídky až po řešení pojistné události, je třeba vycházet z informací, 

které se prolínají jednotlivými právními úpravami, které ne vždy a včas reagují na vývoj 

informační společnosti. Nejaktuálnější a nejúžeji vztažená k aktivní nabídce služeb klientům 

je právní úprava distribuce pojištění, podle které by mělo být postupováno i v případech, 

které nespadají do jejího režimu, za pomoci argumentu a simili. Tj. má-li být informační 

dokument o pojistném produktu sepsán v jazyce státu, ve kterém je produkt nabízen, měla 

by v takovém jazyce být dle mého názoru sepsána i pojistná smlouva a pojistné podmínky, 

a to nepochybně v případě, že zákazník ve smyslu IDD je pojistníkem.  Toto by bylo i v souladu 

s koncepcí „zaměření“ činnosti na území určitého státu. Ovšem s přihlédnutím k tomu, že dle 

IDD se lze se spotřebitelem dohodnout i na jiném jazyce. A maiori ad minus je však třeba 

dospět k tomu, že tuto dohodu lze učinit i se zákazníkem, který spotřebitelem není – v tomto 

případě bude také dohoda relevantnější, neboť by mělo jít o dohodu výslovnou a svobodnou, 

nikoliv předloženou formou „take it or leave it.“ A pakliže na ni spotřebitel nepřistoupí, neměl 

by být omezen v přístupu k nabízené službě a obdržet veškeré dokumenty ve svém domovském 

jazyce. Jazykové hledisko pak nehraje jen roli ve srozumitelnosti informací pro cílového 

klienta, ale může být i spojujícím faktorem s právním řádem konkrétního členského státu. 

Otázkou ovšem je, jaký musí být jazyk veškerých zde uvedených dokumentů, pokud 

je distributor jednoduše v žádné zemi cíleně nenabízí. Nejspíše obstojí jazyk státu, ve kterém 

distributor vykonává činnost (stát registrace či místo, kde je umístěna relevantní pobočka). 

 

5.4 Odstoupení od smlouvy 

Směrnice DMD stanoví,260 že členské státy musí zajistit, aby spotřebitel mohl odstoupit 

od smlouvy bez uvedení důvodu a bez smluvní pokuty. Toto právo se však  nevztahuje 

na cestovní pojištění a pojištění zavazadel nebo podobná krátkodobá pojištění o době trvání 

kratší než jeden měsíc.261 

Jestliže spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení, oznámí to před uplynutím lhůty 

podle praktických pokynů, které mu musí být poskytnuty262 ještě před uzavřením smlouvy  

poskytnutých mu pomocí prostředků, které mohou být ověřeny podle vnitrostátních právních 

                                                 

260 čl. 6, odst. 1 směrnice DMD. 
261 čl. 6, odst. 2, písm. b) Směrnice DMD. 

262 čl. 3 odst. 1 bodu 3) písm. d) Směrnice DMD. 
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přepisů. Lhůta se považuje za dodrženou, jestliže je toto oznámení, pokud je učiněno na papíře 

nebo na jiném trvanlivém médiu, jež je k dispozici příjemci a k němuž má příjemce přístup, 

odesláno před uplynutím lhůty.263 

Pokud jde o směrnici Solvency II., ta se k odstoupení vyjadřuje pouze v kontextu 

životního pojištění,264 zatímco k neživotnímu pojištění se nevyjadřuje.  

Ovšem jaká je situace v případě, že spotřebitel pouze přistoupí k pojistné smlouvě 

sjednané mezi pojišťovnou a pojistníkem, a to jako účastník pojistného vztahu? A bude situace 

odlišná, zda se jedná o pojištěného platícího či nikoliv?  Nelze vyloučit, že právo na odstoupení 

bude v evropském kontextu, ve světle gradující ochrany spotřebitele, možno aplikovat na tento 

závazek přiměřeně. Pokud jde o Českou republiku, Česká národní banka konstatovala, 

že pojištěný, tedy kdokoli jiný než pojistník a pojistitel od pojistné smlouvy odstoupit nemůže, 

265 avšak mám za to, že pojištěný, který přistoupil k pojistné smlouvy a za pojištění platí, by měl 

mít možnost od tohoto závazku odstoupit (a na základě výše citovaného stanoviska ČNB nelze 

učinit závěr, že v ČR toto možné není, neboť se zabývá pouze pojistnou smlouvou samotnou 

a jejími stranami). Stanovisko tedy vychází z toho, že od smlouvy může odstoupit pouze 

smluvní strana. Je nepochybné, že koupí-li si někdo pojištění přes internet, byť formou 

přistoupení ke skupinové pojistné smlouvě, pak jistě vstupuje do smluvního vztahu.  A činí-li 

tak na dálku, měl by mít možnost ve lhůtě 14 dnů odstoupit, pakliže nejde o krátkodobé cestovní 

pojištění v trvání do jednoho měsíce.   

Ačkoliv se směrnice č. 2011/83/EU nevztahuje na finanční služby, které jsou z jejího 

režimu vyloučeny,266 jsou zde případy, ve kterých se tato směrnice na online prodej pojistných 

služeb aplikuje.267 Jestliže spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy na dálku, 

jsou ukončeny i veškeré související (resp. ancillary - doplňkové) smlouvy. Na režim pojistné 

smlouvy by se vztáhl rovněž čl. 22 této směrnice, a to v případě, pokud by pojištění bylo 

spotřebiteli automaticky „podsunuto“ jako doplněk hlavní přepravní služby (např. k letence) – 

v takovém případě by měl právo na vrácení platby, neboť ačkoliv přepravní služby jsou sice 

z režimu směrnice vyloučeny, avšak s výjimkami dle čl. 8 odst. 2, 19 a 22. 

 

                                                 

263 čl. 6 odst. 6 Směrnice DMD. 
264 Směrnice Solvency II., čl. 185-186. 
265 ČNB: Informace pro veřejnost ohledně odstoupení od pojistné smlouvy podle občanského zákoníku. 

In Cnb.cz [online]. 2015 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/20151005_odsto

upeni_od_poj_smlouvy_obcansky_zakonik.html. 
266 Směrnice 2011/83/EU, čl. 3 odst. 3 d). 
267 Marano P., Rokas I., Kochenburger P. The Dematerialized Insurance. Cham: Springer, 2016, s.205. 
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5.5 Vyhodnocení a shrnutí 

Vyhodnocení hypotézy: Nastolená hypotéza byla dle mého názoru potvrzena. Ačkoliv 

je unijní právo terminologicky rozporné a nejasné, přičemž skupinové pojištění 

nedefinuje vůbec, lze dovodit, kdy požívá ochrany která konkrétní osoba.  

 

Odpověď na výzkumnou otázku: Pokud je skupinové pojištění poskytováno pojištěnému 

jako terciálnímu účastníku pojistné smlouvy na základě jeho vlastního rozhodnutí 

a za úplatu, je pojistník v takovém případě doplňkovým zprostředkovatelem pojištění ve 

smyslu směrnice IDD. Pokud prodává pojištění, které kryje směrnicí přesně 

specifikovaná rizika a zároveň jejich cena nepřesáhne zde stanovené finanční limity, 

nevztahuje se na něho směrnice IDD až na ustanovení týkající se předávání určitých 

informací zákazníkovi. Pokud však prodává pojištění kryjící jiná než vymezená rizika 

nebo cena tohoto pojištění přesáhne stanovené limity, je povinen se registrovat 

jako pojišťovací zprostředkovatel dle detailních pravidel jeho domovského státu a plnit 

další povinnosti týkající se vzdělávání, pojištění atd.  

 

Z hlediska konstrukce existují základní tři varianty pojistných smluv. První je klasický 

vztah, kdy primárním účastníkem je pojistník – spotřebitel a sekundárním pojistitel, který 

má pevně dané pojistné podmínky, přičemž samotná pojistná smlouva představuje pouze jejich 

formalizovanou akceptaci. Zde je formální ochrana pojistníka nejsilnější, neboť jde o ochranu 

zákazníka dle IDD, ochranu pojistníka dle Solvency II. a ochranu spotřebitele dle různých 

právních předpisů. Zde má pojistník prakticky nulovou vyjednávací pozici  - má sice možnost 

vyjednávat o ceně či složkách pojištění, zpravidla však nemá možnost ovlivnit pojistné 

podmínky vč. výluk, limitů krytí atd. Role jednotlivých subjektů jsou zde jasně vymezeny. 

Další variantou je skupinová pojistná smlouva, kdy primárním účastníkem smlouvy 

je pojistník – podnikatel, který bývá stranou s výraznými vyjednávacími schopnostmi, jíž musí 

sekundární účastník – pojistitel zpravidla vyjít vstříc, a proto se zde uplatní reálné smluvní 

vyjednávání. Pojistník může být dokonce i silnější stranou než pojišťovna – může se totiž jednat 

o banku, leteckou společnost či cestovní kancelář. Toto pojištění má dva poddruhy: 

V případě, že pojištěný ke smlouvě aktivně nepřistupuje a pojistné nejde k jeho tíži, není 

chráněn ani jako zákazník dle IDD, ani jako pojistník dle Solvency II. a přísluší mu pouze 

ochrana spotřebitele. Ovšem právě proto, že ho pojištění nic nestojí a aktivně si ho nesjednal, 

je omezenost jeho ochrany dle mého názoru oprávněná. Teoreticky připadá v úvahu i varianta, 
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že by sice ke smlouvě na základě svého projevu vůle přistoupil, ale za pojištění neplatil. 

V takovém případě bude navíc chráněn jako zákazník dle IDD.  

 

Pokud pojištěný k pojistné smlouvě přistupuje na základě projevu své vůle jako terciální 

účastník smluvního vztahu, který za pojištění platí, je chráněn jako zákazník dle IDD a jako 

spotřebitel, ovšem nikoliv jako pojistník. Na konci řetězce je tedy pojištěný spotřebitel, který 

nemá práva pojistníka, zejména tedy možnost volby práva, ovšem vztahují se na něho příslušná 

pravidla na ochranu slabší strany, resp. spotřebitele. Dle mého názoru může od svého závazku 

i odstoupit.  

Lze se dokonce setkat s názory, že skupinová pojistná smlouva může být v případě 

druhé varianty považována za obcházení zákona v neprospěch spotřebitele. Jejímu využití však 

unijní právní úprava nebrání a pro pojistníky z řad podnikatelských subjektů je vítanou 

variantou. K hodnocení jednotlivých případů je tedy třeba přistupovat velice citlivě 

a s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem, neboť např. zákaz skupinového pojištění 

placeného pojištěným by mohlo v důsledku vést ke zhoršení postavení spotřebitele.  

Spotřebitel je považován za slabší stranu smluvního procesu, a proto je chráněn pravidly 

výhodnějšími pro jeho zájmy, než jsou pravidla obecná. Ochrana spotřebitele by však neměla 

být nespravedlivá vůči druhé smluvní straně  – je třeba najít hranici mezi ochranou slabší strany 

a právní jistotou v kontraktačním procesu, a to rovněž s ohledem na intenzitu, s jakou 

spotřebitel v daném vztahu vystupuje – tj. do jaké míry ovlivňuje výkon práv a povinností 

účastníků smlouvy. Mám za to, že skupinové pojistné smlouvy vyvažují tento nepoměr, neboť 

pravidla volby práva pojistných smluv uzavíraných přes internet, jejichž stranou je spotřebitel, 

jsou dle mého názoru absurdní. 

Obecně pro pojistné vztahy platí,268 že před uzavřením smlouvy neživotního pojištění 

informuje pojišťovna pojistníka, který je fyzickou osobou, o právu rozhodném pro smlouvu 

v případě, že strany nemají možnost volného výběru práva, nebo o možnosti volby práva, je-li 

dána, spolu s návrhem práva, jímž se mají smluvní vztahy řídit. Vzhledem k tomu, že Solvency 

II. stále používá klasického vztahu pojistitel-pojistník, nevztáhlo by se toto pravidlo 

na skupinové pojistné smlouvy, kde koncový zákazník pojistníkem není, ačkoliv je součástí 

kontraktačního procesu ve formě vedlejšího účastníka svého druhu. Nejedná se o přistoupení 

ke smlouvě jako celku, neboť pojistná smlouva byla uzavřena mezi primární a sekundární 

                                                 

268 Směrnice Solvency II., čl. 183 odst. 1, písm. a) a b). 
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stranou, zatímco na pojištěného jako na stranu terciální se práva a povinnosti z ní vztahují pouze 

omezeně, resp. zprostředkovaně. Pojištěný tedy přistupuje jen k některým smluvním 

podmínkám a ocitá se v podstatě v pozici jakéhosi „pojistného podnájemce.“  

Není-li právní norma jednoznačná a nejsou-li její požadavky formulovány explicitně, umožňuje 

lépe se vyhýbat jí zamýšleným účinkům, a i to přesto, že jsou jejími adresáty tušeny. Tuto 

premisu je třeba akcentovat zejména ve vztahu ke směrnici IDD. Dá se očekávat, že jednak 

s ohledem na zamýšlené přitvrzení regulace distribuce pojištění, tak s ohledem 

na pravděpodobně nezamýšlenou nejasnost směrnice IDD, budou jednotlivé pojišťovny 

a stávající i nově definovaní zprostředkovatelé hledat cesty, jak se jejímu režimu vyhnout. Dle 

mého názoru proto dojde k rozvoji skupinového pojištění, a to zejména ve vztazích ovládaných 

takovými právními řády, ve kterých nebude pojistník, který pojištění prodává, definován 

explicitně jako zprostředkovatel.269  

 

5.6 Právní úprava de lege ferenda 

Dle mého názoru je na čase, aby evropský normotvůrce zaujal jasný postoj k otázce 

skupinového pojištění. Mělo by přesně definováno, kde jsou jeho meze a kam již zasahovat 

nesmí.  

1) Skupinové pojištění by mohlo být definováno například takto:  

a) Skupinové pojištění poskytuje pojistnou ochranu určité skupině pojištěných, která 

nemusí být v době uzavření pojistné smlouvy určena, ovšem musí být určitelná 

v okamžiku vzniku pojistného krytí.  

b) Skupinové pojištění se dělí na: 

i) úplatné – pojištěný se podílí na pojistném úplatou, která představuje cenu pojistné 

ochrany vztahující se k rozsahu, v jakém přistupuje k pojistné smlouvě 

ii) bezúplatné – pojistné jde k tíži pojistníka 

Tím by došlo i k vymezení toho, co je pojistným a co jen úplatou sloužící k jeho úhradě. 

Terminologicky by bylo možné rozlišovat i mezi pojištěním skupinovým 

jako bezúplatnou formou, kdy pojištěný ke smlouvě nepřistupuje a pojištěním 

rámcovým, kdy pojištěný ke smlouvě přistupuje. 

 

2) Další variantu by představovalo ustanovení např. tohoto znění: 

                                                 

269 Vládní návrh zákona o zprostředkování pojištění a zajištění, § 4 odst. 1. 
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V případě skupinového pojištění, kdy se pojištěný finančně podílí na uhrazeném 

pojistném, přísluší takovému pojištěnému veškerá ochrana, která náleží pojistníku, a to 

s výjimkou práv a povinností plynoucích z postavení stran pojistné smlouvy.   

   

3) Nepovažuji za vhodné úplatné skupinové pojištění zakázat. Placená skupinová smlouva 

může být pro pojištěného výhodná z důvodu finančního (nižší cena z důvodu úspor 

z rozsahu, větší šance na poskytnutí pojistného krytí) i nefinančního (výhodnější 

podmínky), neboť pojistník s větší tržní silou je schopen vyjednat lepší podmínky pro 

koncového klienta.  

 

4) Jedním z důvodů uzavírání skupinových pojistných smluv může být i skutečnost, 

že pokud je stranou smlouvy koncový zákazník, zejména spotřebitel, tvůrce pojistného 

produktu jen těžko hledá jasné limity volby práva a musí se navíc ve zvýšené míře 

obávat aplikace imperativních ustanovení jednotlivých právních řádů. Z hlediska 

právního purismu by jistě bylo vhodné skupinové pojištění eliminovat pouze 

na pojištění z pohledu pojištěného bezúplatné, ovšem přesto se musím postavit 

na obranu formy úplatné, a to alespoň do doby, kdy zejména limity volby práva budou 

modifikovány s ohledem na rozvoj společenských vztahů  a techniky, přičemž ochrana 

spotřebitele by neměla představovat překážku podnikání. 

 

5) Považuji za správné, že úprava doplňkového pojištění, jež bude často reflexí pojištění 

skupinového, stanoví finanční limity za účelem oddělení „kvalifikované“ distribuce 

od distribuce „nekvalifikované,“ při které jsou na  doplňkového distributora kladeny jen 

minimální nároky. Za správné naopak nepovažuji, že je doplňkové pojištění omezeno 

pouze na krytí omezených rizik. Takový požadavek vnímám jako zbytečný 

a nereflektující trží realitu, kdy je mimo cestovního pojištění a pojištění zboží či služby 

touto formou nabízeno i jiné pojištění. Toto omezení by tedy dle mého názoru mělo být 

zrušeno, za dostačující považuji vyloučení životního pojištění a pojištění mimosmluvní 

odpovědnosti za škodu.270  

 

                                                 

270 Směrnice IDD, článek 2, odst. 4) písm. c). 
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6) Měla by být více rozvinuta právní úprava střetu zájmů v distribuci pojištění. Skupinové 

pojištění, ve kterém je pojištěný platícím kontrahentem, může představovat střet zájmů 

mezi ním a pojistníkem a obcházení zákonných pravidel. Ovšem je třeba analyzovat 

podmínky, za kterých k tomu může dojít. Ztotožňuji se tedy s výše citovaným závěrem 

polského regulátora, že pokud pojistník získává provizi za nižší škodní průběh na straně 

pojištěných, jde o střet zájmů. Jistě by bylo možno najít i další obdobné situace. 

Řešením tohoto problému by mohl být zákaz vázat výši provize na objem škodního 

průběhu, nikoliv skupinové pojištění jako takové. Je však zřejmé, že zákazy tohoto typu 

mohou být obcházeny poskytováním různých těžko dohledatelných výhod, a to 

například i ve vztahu mezi jinými osobami napojenými na účastníky. 
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6. Zhodnocení současného stavu 

Jednotlivé kategorie ochrany spotřebitele v pojišťovnictví představují a) předsmluvní 

informační povinnosti, b)  právo na odstoupení, c) pravidla volby práva a d) ochrana 

před zneužívajícími klauzulemi.271 Mám za to, že prostředky k zajištění první tří jmenovaných 

kategorií jsou již v unijním právu značně, ba možná až příliš rozvinuté, zatímco kategorie 

poslední je nejvíce zanedbaná. Její důsledné uplatňování se totiž neobejde bez znalosti 

pojistných podmínek jednotlivých pojišťoven a jejich důkladné analýzy. a její rozvoj 

je nepochybně žádoucí.   

Na úrovni práva EU neexistuje specifická regulace ani soudní rozhodnutí s normativní 

právní silou, které by se týkalo tzv. skupinového pojištění, ovšem v případě, že pojištěný klient 

platí pojistné, nelze do budoucna vyloučit, že může být takový zákazník považován za osobu 

v postavením obdobném jako má pojistník – vykládat smysl skupinové pojistné smlouvy 

jako obcházení některých ustanovení na ochranu spotřebitele je totiž nasnadě, zejména 

v případě, že by mohl nastat střet zájmů mezi pojistníkem a pojištěným. Tato konstrukce je 

snadno obhajitelná pouze tehdy, když pojištěný pojistné neplatí a je za něho placeno např. 

bankou, která mu poskytuje platební kartu, a k ní například cestovní pojištění. Spojující faktory 

použité v nařízení Řím I. a Brusel I. (stejně jako v novelizovaném Brusel I. bis, kde se příslušné 

znění nezměnilo) jsou značně matoucí.  

Protože spojující faktory (nebo, chceme-li, důkazní prostředky prokazující zaměření 

činnosti) vycházející z demonstrativního výčtu daného ESD ve věci C-585/08 jsou popsány 

značně vágně a zdají se být obsoletní, bylo by je specifikovat takto: 

1. lokalizovaná reklama 

2. poskytování zprostředkovatelských služeb zaměřených na klienty v určité zemi 

3. aktivní usilování o klienty z určité země v jakékoli formě 

4. organizace setkání s klienty v jejich domovské zemi 

5. zasílání informací o službách, jejich podmínkách ap. klientům usazeným v dané zemi  

6. používání volitelných jazykových verzí webu přiřaditelných k určité zemi   

                                                 

271 Malinowska, K. Consumer protection in e-insurance in European Union law. In Piu.org.pl [online], 

2014 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: 

https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/4%202014/WU%2042014%2004%20en%20malinowska.

pdf. 
 

https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/4%202014/WU%2042014%2004%20en%20malinowska.pdf
https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/4%202014/WU%2042014%2004%20en%20malinowska.pdf
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Lze doufat, že pokud je koupě pojištění pouze dostupná online, tj. bez jakékoli 

prokazatelné aktivity, která může být vztažena ke konkrétnímu členskému státu, není zde právní 

důvod pro podřazení následně vzniklého smluvního vztahu právnímu řádu státu, kde má 

kontrahující spotřebitel obvyklý pobyt, tj. včetně pravidel ochrany spotřebitele takové země 

nebo nutnosti překladu smlouvy či pojistných podmínek do jazyka takové země. Ačkoli to může 

být v důsledku ke škodě spotřebitele, bezpečnějším řešením ze strany distributora pojištění 

je nepoužívat jazykové mutace webových stránek.  

Aby činnost byla co nejlukrativnější, pojišťovny stále hledají cesty jak snížit náklady, 

zjednodušit postupy a v nejvyšší možné míře se vyhnout plnění či jej minimalizovat. Z toho 

důvodu vznikly rovněž tzv. výluky z pojistného krytí, jejichž účelem je vymanit se z povinnosti 

plnit pro určité situace. Výluky z pojištění považuji za velké úskalí pojišťovnictví a oblast, která 

by například na rozdíl od jiných měla být více regulována. Pokud si totiž pojištěný koupí 

v dobré víře pojištění např. po případ úrazu, měla by zde dle mého názoru existovat jakási 

standardní minimální míra pojistného krytí. Evropská komise se již zabývá regulací výluk 

z pojištění ve svém akčním plánu,272 ovšem prozatím pouze v oblasti autopůjčoven – není 

známo, proč se Evropská komise soustředila cíleně právě na tuto okrajovou oblast.   Podle čl. 20 

směrnice IDD, o němž bylo pojednáno výše, je třeba pouze informovat o tzv. hlavních výlukách 

z pojištění, což považuji za nedostatečné a nedostatečně určité. Je sice patrná inspirace 

standardními informacemi o spotřebitelském úvěru, ovšem taková úprava jen těžko obstojí, 

neboť kdy je třeba výluku posoudit jako hlavní již není nikde definováno. 

Spotřebitel, který přes internet uzavírá pojistnou smlouvu o neživotním pojištění, musí 

obdržet (vycházím již ze situace, kdy se aplikují GDPR a IDD): Informaci o zpracování 

osobních údajů, informaci pro zájemce o sjednání pojištění na dálku, pojistnou smlouvu, 

kartičku pojištění – tj. potvrzení o existenci pojištění jímž se prokazuje, pojistné podmínky 

a informaci o pojistném produktu (IPID). Tj. spotřebitel je zahlcen množstvím dokumentů, 

které jsou určeny pro jeho ochranu a informovanost, ale ve finále jsou kontraproduktivní, 

protože je nečte.  

Je třeba si rovněž uvědomit, že navyšování povinností na straně pojistitelů 

či zprostředkovatelů bude mít nutně za následek zvýšení jejich nákladů a tím pádem i zvýšení 

                                                 

272 Evropská komise: Akční plán týkající se finančních služeb pro spotřebitele: Lepší produkty a širší 

výběr pro evropské spotřebitele.   In europa.eu [online], 2017 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: 

europa.eu/rapid/press-release_IP-17-609_cs.pdf. 



140 

 

ceny pojistného. Klient tedy dostane dražší pojistné a k němu velikou porci informačních 

dokumentů.  

Co musí brát pojistitelé v potaz je samozřejmě i zdanění. Každá pojistná smlouva podléhá 

výhradně nepřímým daním a parafiskálním poplatkům z pojistného v členském státě, ve kterém 

se nachází riziko nebo v členském státě závazku.273   

Je tedy vhodné konstruovat podmínky tak, aby tímto státem byla země, ve které není 

uvalena daň na příjem z pojistného. Takovou zemí je i ČR.  I tento faktor je tedy třeba porovnat 

na základě informací o daňové zátěži v jednotlivých zemích EU.274 

U skupinového pojištění může činit problém, zda je úplata platícího pojištěného 

pojistným  či nikoliv a zda se na ni tedy vztahuje DPH či jeho obdoba dle daňových zákonů 

jiných států. Bude zřejmě záležet na tom, jak který stát definuje pojistné, tedy zda pouze jako 

úplatu za pojištění, a nebo úplatu placenou pojistníkem.   

 

                                                 

273 Směrnice Solvency II., čl. 157.  
274 Indirect taxation on insurance contracts in Europe, Insurance Europe, březen 2016. In europa.eu 

[online], 2016 [cit. 2018-03-16].  Dostupné na: 

https://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/attachments/Indirect%20Taxation%202016.pdf. 
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7. Výhled do budoucna 

Dnešním trendem je sbližování právních řádů napříč EU, což je jistě žádoucí směr, 

mimo jiné i s ohledem na to, že právní řády států EU mají shodné základy – většina z nich 

je totiž do značné míry ovlivněna Códe Napoleon a následně německými zákoníky. S ohledem 

na odchod Velké Británie z EU se možná bude toto směřování možná zdát snazší kvůli omezení 

vlivu Common Law, tedy odlišného právního systému,  ovšem budeme ochuzeni o hodnotnou 

právní literaturu z této země, kterou považuji k tématu této práce za nejlepší.  Kriticky se totiž 

zamýšlí nad smyslem právních norem a nebojí se navrhnout osobitá vysvětlení či návrhy řešení, 

což je pro anglo-americké prostředí typické. Mám ovšem za to, že spíše než nutit podnikatele 

k využití práva určité země a vytváření složitých, nesrozumitelných a často i nelogických 

právních konstrukcí, by měl být důraz kladen na zjednodušení práva, zákaz úskočných výluk 

a překvapivých ustanovení a informovanost spotřebitele, ovšem informovanost vhodnou 

a rozumně obsáhlou, založenou na tom, co zajímá běžného zákazníka, nikoliv normotvůrce 

odtrženého od reality.  

Předpokládám, že pakliže distributor v některé zemi pojištění nabízí, vypracuje v jazyce 

této země informační dokument, pak je na tuto zemi jeho činnost zaměřena, a to i s důsledky 

pro volbu práva, jde-li o individuální pojistnou smlouvu. Termíny „země na kterou se činnost 

zaměřuje“ a „členský stát, kde je pojistný produkt nabízen,“ jsou tedy vzájemně závislé. 

Je možné a žádoucí, že časem dojde k definičnímu sjednocení.   

Pokud totiž poslanec vytvoří informační povinnost vůči klientovi, kterou bude chtít 

v plénu zákonodárného sboru zaujmout, bude se tato vize nejspíše velmi vzdalovat realitě. 

Jak bylo uvedeno výše, informační povinnosti vůči spotřebiteli jsou značně rozbujelé, ale míjejí 

se účinkem. Pokud normotvůrce uvažuje o informační povinnosti ve vztahu k určitému 

produktu, měl by nejprve provést sumarizaci, jaké jsou informační povinnosti dle právních 

předpisů dosavadních, avšak vztahujících se právě na tento produkt a rozumným způsobem tyto 

informační povinnosti redukovat. Jestliže je pojistitel, resp. distributor pojištění povinen 

poskytnout klientovi určité množství informací a dokladů, měl by normotvůrce v situaci, kdy 

hodlá přidat další informační povinnost či dokument, nejprve provést souhrnnou analýzu 

dosavadních informačních povinností, a teprve na jejím základě rozhodnout, jak má 

poskytovaný dokument vypadat a zda by nemohl být pouze jediný. Bylo by vhodné, kdyby bylo 

vydáno např. nařízení či výkladové stanovisko k informačním povinnostem vůči spotřebitelům 

k jednotlivým produktům, které by obsahovalo sumarizaci informačních povinností, jež by 

mohly být sloučeny v jednotném dokumentu. Prozatím jsou veškerá stanoviska vydávána jen 
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k jednotlivým právním předpisům odděleně, což nepovažuji za správné a koncepční.  Jestliže 

jedna norma stanoví určitou informační povinnost, což pak učiní i norma druhá, třetí či 

jakákoliv další, je zákazník zavalen spoustou informací, které stejně nečte. Není příliš praktické 

vytvářet pravidla bez souvztažnosti s pravidly již existujícími, k čemuž na půdě EU rozhodně 

dochází. Ačkoliv je jistě možné například čínský státní režim odsoudit jako nedemokratický, 

existuje zde jedna metoda, která autoritativní rozhodnutí do značné míry legitimizuje – a tou 

jsou velmi časté veřejné průzkumy na jakékoli otázky, o kterých chce stát rozhodnout. V tomto 

by se jistě např. Evropská komise mohla inspirovat a dělat průzkumy mezi těmi, kteří mají být 

zamýšlenými právními normami chráněni. Jak už tomu bývá v jakýchkoli oblastech lidského 

života, negativní motivace má za následek negativní výsledky. Cíle a prostředky právní úpravy 

by si rovněž neměly protiřečit. Je-li cílem evropských zákonodárců volný pohyb služeb, který 

je přitom regulován stále novými restrikcemi a povinnostmi, které podnikatelům přinášejí 

komplikace a náklady, pak se cíl snadno mine účinkem. A jsou-li si podnikatelé vědomi, že 

příčinou jejich úskalí je klient, tedy ten, kdo má být právní regulací chráněn, snadno zaujmou 

ke klientovi nepřátelský postoj, který je dnes ze strany poskytovatelů finančních služeb 

naprosto zjevný – ať již v úskočných ustanoveních pojistných podmínek (ale samozřejmě i 

jiných obchodních podmínek), nebo při jednání s klienty, při vyřizování jejich nároků, 

reklamací, či stížností. Na klienta - spotřebitele tak začíná být pohlíženo v podstatě nepřátelsky, 

jako na subjekt přinášející komplikace, právní nejistotu a zvýšení nákladů.  Bohužel vývoj 

právní regulace tomuto trendu napomáhá. Tento postoj vůči klientům se mi potvrdil v průběhu 

mé praxe v různých odvětvích finančních služeb.  V profesních organizacích se často žehrá na 

to, že právní jistota ve spotřebitelských vztazích už vlastně neexistuje, že právo je nespravedlivé 

a zaujaté ve prospěch spotřebitelů nevhodným způsobem a přináší nové a nové problémy 

finanční i nefinanční povahy. Je-li stále zvyšován tlak na podnikatele, jsou-li neustále kladeny 

překážky a zesložitění jejich činnosti, pak si takové restrikce nutně vybírají dan v oblastech, 

které regulovány nejsou – a to zejména v úskočných ustanoveních adhezních podmínek, 

představovaných například záludnými výlukami a různými ustanoveními majícími za účel 

obejít zákon.  

Pokud bych myšlenku o odstranění záludných a úskočných ustanovení pojistných smluv 

a jejich podmínek měl demonstrovat na příkladu, který by mohl vnímám jako dovedení 

myšlenky do stádia ad absurdum, ale slouží k lepšímu pochopení, mohla by evropská 

spotřebitelská pojistná smlouva do budoucna vypadat jako standardizovaný dokument 

vycházející ze standardního minimálního rozsahu krytí pro vybrané typy pojistných smluv. 
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Ve smlouvě by bylo jednotnou formou uvedeno, co pojištěno je a do jaké výše, a co pojištěno 

není. Smlouva by nesměla obsahovat žádné další podmínky. Pojistitelé by tedy o zákazníka 

soutěžili cenou a limity plnění, nikoli soustavou výluk a úskoků. Toto si dovedu představit 

např. u pojištění vozidel či cestovního pojištění, kde chce v podstatě každý klient obdržet stejné 

plnění. Vzhledem k vysoké harmonizaci evropského práva by pak ani nemuselo hrát roli, jakým 

právním řádem se pojistná smlouva řídí, neboť pro jednoduché smlouvy by bylo snadné najít 

průsečík. Prvním krokem k uzavření smlouvy by mohl být dotazník postavený 

na unifikovaných a objektivně formulovaných otázkách, které by nepřipouštěly nejednoznačný 

výklad.275 Pojistná smlouva by samozřejmě mohla být doplněna pojistnými podmínkami, ovšem 

se zaměřením na technické a procesní otázky, nikoliv na rozsah pojištění.  

Uvedu konkrétní příklad úskočného ustanovení: Pojišťovna nabízí pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla již od počátku se slevou, která je založena na fikci určité doby 

bezeškodného průběhu. Tato fikce je již zakotvena v pojistných podmínkách, klient tedy 

ani nemá možnost výběru – avšak dostane pojištění za výhodnou cenu, po několik let provozuje 

vozidlo bez nehody a je spokojený. Jednou se však stane, že nehodu způsobí (nebo ji způsobí 

jen někdo jiný, kdo řídil jeho pojištěné vozidlo). Tímto okamžikem se realizuje rozvazovací 

podmínka, ovšem s účinky ex tunc. Toto je klientovi avizováno jako „odebrání programu slevy 

z pojistného“ a doplatek ve výši slevy je mu naúčtován zpětně, od počátku pojištění – a to spolu 

se smluvní pokutou rovněž zakotvenou v pojistných podmínkách. Čím déle v důsledku klient 

jezdí bez nehody, tím více své pojišťovně platí, když nehodu způsobí. Dokonce ji ani nemusí 

způsobit on, ale např. jeho manželka. Následně tedy platí smluvní pokutu za něco, co ani 

nezavinil. Ačkoliv by tuto praxi bylo možné kvalifikovat jako podvod (neboť zde lze spatřovat 

zneužití cizí nevědomosti či důvěřivosti k vlastnímu neoprávněnému prospěchu či obohacení), 

nebo minimálně zcela jasné krácení spotřebitele na jeho právech, jedná se o naprosto běžnou 

a dlouhé roky akceptovanou praxi na pojistném trhu v České republice, nad kterou se nikdo 

nepozastavuje. Klient si toto pojištění často koupí jednoduše online, bez toho aby pojistné 

podmínky vůbec kdy viděl. Při uzavření bude jistě i do budoucna vybaven všemožnými 

informačními materiály, se kterými se měl a mohl seznámit. Odebrání slevy není výlukou, 

a proto se v informačním dokumentu o pojištění, přestože bude mít jednoduchou grafiku 

a hezké obrázky, klient nic takového nedozví.  

                                                 

275 Bamford C. Principles of International Financial Law. Oxford: Oxford University Press, 2011, s. 326. 
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Pakliže by se regulace zaměřila na maximální informovanost, standardní minimální 

rozsah krytí a zákaz úskočných podmínek, nesly by to možná pojišťovny nelibě, ale nemohly 

by než vnímat taková pravidla jako spravedlivá. Pokud je však dle právní úpravy riziko 

v cestovním pojištění umístěno v zemi, ze které klient cestuje, tedy kde fakticky vůbec není, 

nebo pokud je nutné žádat  po cestovní kanceláři, aby vybírala nejvhodnější pojistný produkt, 

aniž by věděla na základě jakých podmínek, dostáváme se do absurdní roviny. Stačilo by, 

aby klient vždy věděl, co kupuje.  Lze jistě namítat, že stanovení standardního minimálního 

rozsahu pojištění by mohlo dojít k omezení konkurence a každá pojišťovna by pak nabízela 

v podstatě to samé – ovšem klientu jako spotřebiteli ve skutečnosti o to samé jde. Každý 

pojistitel by si pak mohl vybrat, zda nabídne základní rozsah služeb za nižší cenu, nebo širší 

rozsah služeb za cenu vyšší. Nebylo by však na škodu, aby bylo jasně definováno, na jaké plnění 

má klient v případě určité události nárok. Různá míra úskoků a triků by neměla být prostředkem 

konkurenčního boje. Jestliže existují standardy kvality potravin nebo bezpečnosti automobilů 

stanovící, že určité zboží má mít určité parametry, proč by takové standardy nemohly být 

aplikovatelné i pro kvalitu pojišťovacích služeb?  Lze se setkat s námitkami, že pokud bude 

pojišťovnám zužován prostor při rozhodování o přijetí konkrétního rizika do pojištění, nebo 

naopak budou k přijetí konkrétního rizika nuceny s tím, že bude stanoven rozsah povinného 

plnění bez zkoumání, zda je takové riziko pro pojišťovnu přijatelné, může to mít negativní 

dopad v podobě neschopnosti krytí rizik, která překračují jejich pojistnou kapacitu, 

a neschopnosti sehnat odpovídající zajištění.276 V důsledku toho by pojišťovny musely 

sjednávání takových pojištění odmítat. Toto lze ovšem dle mého názoru vztáhnout spíše 

na pojištění kryjící podnikatelská rizika, než na běžné druhy neživotního pojištění spotřebitelů. 

Pokud by tedy určitý standardní minimální rozsah krytí omezen např. pouze na spotřebitelskou 

oblast a na základní neživotní pojištění škodového typu – tj. cestovní pojištění, pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla, havarijní pojištění, nebo pojištění schopnosti splácet úvěr, 

nemělo by to pojišťovnám přinést výraznější finanční dopady. Pojistná suma či výše pojistného 

by omezovány být neměly, ovšem rozsah plnění ano. Rovněž považuji za vhodné, aby došlo 

k zákazu bonusů za bezeškodní průběh či naopak malusů za způsobenou škodu, nebo alespoň 

jasných pravidel, za jakých mohou být využívány.  

 

                                                 

276 Přikryl V., Čechová J. Co lze očekávat ve vývoji pojišťovnictví v nejbližších letech? Pojistné rozpravy 

34/2017, str. 22. In europa.eu [online], 2017 [cit. 2018-03-16]. Dostupné na: 

https://www.pojistnerozpravy.cz/images/archiv/2017-34/casopis.pdf. 
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Jednoduchým a efektivním řešením za stávajícího právního vztahu by bylo vydání 

stanoviska, které by jasně a jednoznačně určilo, jak je třeba postupovat – ovšem nikoli 

stanoviska k jednotlivému právnímu předpisu, ale stanoviska k celkovému rámci popsanému 

touto prací. Orgánem, který by jej pravděpodobně měl a mohl vydat je EIOPA.  

Pokud jde o soudní příslušnost, je jistě příslušnost soudu domovského státu spotřebitele 

žádoucí, neboť pokud by byl nucen domáhat se spravedlnosti v zahraničí, byl by mu fakticky 

odepřen přístup k soudu z důvodu zvýšených nákladů – v případě online transakcí to platí 

dvojnásob, neboť klient může snadno a rychle nakoupit v natolik vzdálené zemi, že pokud by se 

v ní musel soudit, byla by jeho obrana často nemožná. Co se týče volby práva pro smluvní 

vztahy, je naopak situace, kdy by muselo být aplikováno právo domovské země spotřebitele, 

nepřijatelná pro podnikatele, protože uzpůsobit svou činnost všem právním řádům EU, a to 

včetně smluv či obchodních podmínek, by přinesla natolik vysoké náklady, že by buď vedla 

k omezení činnosti nebo ke zdražení služeb. Omezení volby práva je tedy opatřením, které 

směřuje proti volnému pohybu služeb. Ku prospěchu věci by jistě byla harmonizační směrnice, 

která by zavedla určité základní požadavky na pojistné smlouvy – jako např. sjednocená doba 

pro odstoupení od smlouvy, úhradu pojistného, výplatu pojistného plnění. Vyloučena 

by zejména měla být překvapivá ustanovení ve smlouvách a záludné výluky z pojistného krytí  

– ustanovení pojistných smluv zkracující spotřebitele na jejich právech se můžou objevit 

v režimu každého právního řádu a jsou pro spotřebitele daleko škodlivější než použití práva 

jiné země, jestliže s nabídkou smlouvy dle cizího práva souhlasil – samo právo totiž stěží 

obsahuje něco, co by mělo spotřebitele poškodit, neboť je na úrovni EU již dostatečně 

harmonizováno. Podmínky pojistných smluv a zejména výluky by měly být formulovány 

stručně a jasně, ustanovení mající za následek neočekávané náklady či povinnosti by měla být 

vyloučena. Jsem přesvědčen, že pokud jde o neživotní pojištění, zejména pojištění cestovní, 

nemusí být pojistné podmínky natolik složité, jako tomu v současnosti bývá. Zákonodárce 

by měl přimět pojistitele ke zjednodušení a zpřehlednění nabízených služeb, spíše než je nutit 

využít právo jiné země. Největším nešvarem dnešní doby je totiž složitost, kterou běžní 

spotřebitelé přestávají být schopni vstřebat a vyřešit. I pod právem domovského státu 

spotřebitele může pojistitel za pomoci lokálních právníků vytvořit podmínky, které spotřebitel 

špatně chápe a jsou pro něho  nevýhodné. Právo by se tedy nemělo vydávat cestou ještě větší 

složitosti, která je naopak trumfem pro silnější smluvní stranu, které jej dovede zneužít ve svůj 

prospěch.  Pokud budou smlouvy jednoduché a jasné, lze předejít situaci, kdy bude spotřebitel 

vystaven situaci, že v případě škody bude pojistitel „kouzlit“ s výkladem výluk tak, 
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aby nemusel nic platit. Složité právo nahrává těm, kdo mohou platit za to, aby se přizpůsobilo 

jejich potřebám, tedy silnějším smluvním stranám. Smlouvy pojišťující klienty proti 

jednoduchým rizikům, jako je ztráta zavazadel či úraz na cestách, by mohly mít univerzální 

formulářovou formu obsahující jasné a každému srozumitelné informace.  

Jestliže je ochrana spotřebitele ve světle svobody poskytování služeb v rámci EU 

ovládána obecnými principy a stejná úroveň ochrany je zaručena evropským právem, nelze 

do budoucna považovat za vhodné trvat na aplikaci práva určitého členského státu. Spotřebiteli 

by neměla být upírána smluvní volnost, ale měl by být kladen důraz na jeho vhodnou, nikoliv 

zbytečně vyčerpávající, informovanost v předsmluvní fázi a jasnou řeč předkládaných 

dokumentů. Systému evropského sekundárního práva by rovněž prospěla vzájemná 

provázanost, které by bylo možné dosáhnout zavedením odkazů mezi jednotlivými právními 

předpisy navzájem, neboť někdy není jasné, zda se určitý právní pojem vykládá v kontextu 

druhého či nikoliv, či zda je související materie předmětem dalších úprav. Dobrání se závěru, 

kolika právními předpisy, jejichž náplň a systematika ne vždy odpovídá vytýčenému účelu 

či předmětu, se odpověď na určitou otázku řídí, je totiž někdy velmi časově náročné.  

Právo a rozhodovací praxe nezbytně potřebuje další vývoj v online kontextu. ESD tak 

jistě bude mít šanci definovat a upřesnit pravidla výkladu, která byla v rozsudku Pammer 

a Alpenhof pouze nastíněna, bez nastolení jasného řešení. Lze jen doufat, že v budoucnu se již 

soud nebude obávat formulovat své závěry jasně a jednoznačně.     

Bohužel jsem se při zpracování této práce často potýkal s nesprávnými překlady českých verzí 

unijních právních předpisů. Tímto neduhem trpí i ostatní jazykové verze. Problémem je, 

že jazykové vytvářejí pouze překladatelé, nikoliv právníci, kteří by se určitě měli na 

korekturách výsledku podílet, jako je naprosto běžné v komerční sféře. Rozumný podnikatel si 

jistě netroufne podepsat např. smlouvu přeloženou překladatelem, aniž by si nechal správný 

smysl vyložit právníkem, který provede i úpravu textu. Toto bohužel na poli EU chybí 

a vzhledem k tomu, že unijní předpisy jsou překládány do všech 24 jazyků, k problémům 

se špatným výkladem přeložených textů samozřejmě v praxi dochází. Jedním z řešení, byť 

alibistickým, by mohlo být zavedení pouze jednoho úředního jazyka, nejspíše anglického.277 

Nutno však podotknout, že značná část obyvatel EU angličtinou nevládne a řekl bych že drtivá 

většina z nich jí nevládne do takové míry, aby byla schopna pracovat se složitými unijními 

právními předpisy. Proto by vhodným řešením mohlo být i vytvoření sboru právníků, kteří by se 

                                                 

277 K. E. Andreassen. Is the EU lost in translations? University of Bergen. In uib.no [online], 2016 [cit. 

2018-03-16]. Dostupné na: http://www.uib.no/en/news/82429/eu-lost-translations. 
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nejprve shodli na smyslu, jaký má dané ustanovení mít, a následně by spolupracovali 

s překladateli formou právních korektur.  

Vzhledem k tomu, že unijní právo obsahuje již nyní značně harmonizovanou ochranu 

spotřebitele, mělo by být přípustné, aby se volba práva mohla řídit i sídlem pojistitele, 

samozřejmě s dodržením veškerých pravidel ochrany spotřebitele – v tom by se pravidla 

pro volbu práva měla lišit od volby soudní příslušnosti, kde by měla být nepochybně zachována 

příslušnost soudu v zemi pobytu spotřebitele. Naopak by měla být stanovena jednoznačná 

pravidla na jazyk, kterým musí být smlouva napsána. Lze však dle mého názoru připustit, 

aby přípustným jazykem, právě pro online prodej, byla i angličtina, neboť kdo uzavírá smlouvy 

přes internet, většinou anglický jazyk ovládá. Tomu by mohly napomoci i rozumná pravidla 

pro používání snadno pochopitelných, jednoduchých formulací. Pokud je pak smlouva v cizím 

jazyce, spotřebitel má svobodnou vůli se rozhodnout, zda ji uzavře a tím pádem důvěřuje ve své 

jazykové znalosti, či nikoliv. Právní předpisy by však jistě měly být vždy dostupné ve všech 

jazycích EU. 

Obecně jsem toho názoru, že by unijní právní úprava měla být více sladěná, neboť pojmy 

pojistník, zákazník, klient a spotřebitel jsou často používány víceméně nahodile, zejména 

ve směrnici IDD, která bude ovlivňovat i aplikaci jiných právních předpisů.  

Dle mého názoru je třeba rovněž upozornit, že cesta, kterou se evropští normotvůrci ubírají, 

může mít alternativy, které mohou představovat účinnější a příjemnější řešení jak 

pro podnikatele, tak pro koncové zákazníky, mezi které by neměla klást bariéru příkazů 

a zákazů, ale dbát spíše na vhodnou informovanost a kvalitu produktů samotných. Považuji 

za vhodné rovněž upozornit na často velmi nevhodné překlady evropských právních předpisů 

do českého jazyka, proto je v textu hojně užito srovnání českého a anglického znění týchž 

předpisů.  
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Závěr 

Ten, kdo chce poskytovat pojistné služby prostřednictvím internetu si musí uvědomit, 

kam až může jeho nabídka dosáhnout a s jakými důsledky se může potýkat. Nelze učinit jasnou 

dělící čáru mezi právy a povinnosti toho, který své služby pouze „vypustí“ na internet 

bez záměru je prodávat v určité zemi a toho, který své služby hodlá cíleně prodávat v určité 

konkrétní zemi či několika takových zemí. Nelze jednoznačně říci, co již může být považováno 

za dostatečný spojující faktor nabídky a „geografickým cílem jejího dopadu.“ Je však možné 

a vhodné před zahájením mezinárodně orientované činnosti stanovit určitý systém pravidel, 

která by měla zamezit nežádoucím důsledkům v podobě aplikace cizího práva a chránit se 

před nimi rizikově orientovaným přístupem. Dá se konstatovat, že pokud jsou služby v nějaké 

zemi pouze dostupné, neboť je její obyvatel dokáže na internetu najít, nelze v tom spatřovat 

spojující faktor vtahující potenciální smluvní vztah do režimu určitého národního práva. Ovšem 

pokud je v takovém státě dostupná i reklama na tyto služby,  byť ji její objednatel nezamýšlel 

sdělovat v určité zemi, existuje zde již reálná možnost, že spojující faktor bude shledán a právo 

této země bude nutno použít – jistě i s přihlédnutím k tomu, zda si zákazník „našel“ i reklamu, 

nebo zda si „reklama našla jeho“ v závislosti na aktivitách, které na internetu vykonává. Pokud 

bude reklama v jazyce takového státu, dopad jeho právního řádu je již na spadnutí, a mohou 

jej zbrzdit pouze argumenty spočívající v tom, že například němčinou se hovoří minimálně 

v pěti státech EU, a proto nelze učinit závěr o zacílení na občany Německa. V nabídce služeb 

zaměřené na určitý stát může být také spatřována také trvalá přítomnost na jeho území, která má 

za následek důsledky regulatorní. Jestliže jsou již služby v určité zemi nabízeny, je třeba počítat 

s tím, že informační dokument o pojistném produktu bude muset být sepsán v jazyce této země, 

což na základě lokální právní úpravy může dopadnout i na smlouvu či pojistné podmínky, 

ačkoliv na úrovni unijního práva takový požadavek zakotven nebyl – informační dokument 

v zemi kde jsou služby nabízeny tak může být doplňkem pojistné smlouvy a podmínek, 

sepsaných v jazyce jiném, například v angličtině. Pokud je nabízen globálně koncipovaný 

pojistný produkt, jeho tvůrce velmi pravděpodobně nestojí o to, aby se jeho podmínky řídily 

v jednotlivých případech rozdílnými právními řády podle místa bydliště klientů. Tam, kde 

je pojistníkem, tedy stranou smlouvy, obchodní partner, právo domovské země takového 

partnera lze jen stěží napadnout, protože je v souladu s právem EU – ledaže by byl v konkrétním 

případě zaujat příslušným soudem závěr, že se jednalo o obcházení ochrany spotřebitele. Limity 

aplikace ustanovení na ochranu spotřebitele by za platnosti současné právní úpravy neměly 

zpochybňovat platnost volby práva mezi primární a sekundární stranou smlouvy, ke které 
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spotřebitel pouze přistupuje v roli terciálního účastníka. Nicméně v době, kdy je platnost zásady 

pacta sunt servanda v podstatě omezena na vztahy mezi rovnými, tj. podnikateli 

či nepodnikateli navzájem, nelze s jistotou vyloučit opačný závěr.  

Důsledku aplikace domovského práva spotřebitele se dá předejít skupinovou pojistnou 

smlouvou, která je v rámci unijního práva akceptována, resp. do značné míry neřešena. 

I u individuální pojistné smlouvy lze vycházet z konstrukce, že smlouva se bude řídit právem 

státu, kde si zákazník pojistku „bere,“ protože místem, kde byla uzavřena online pojistka, 

je členský stát, ve kterém je umístěna provozovna poskytovatele pojišťovacích služeb 

nabízených prostřednictvím elektronického obchodu. Takovým poskytovatelem je nejen 

samostatná právnická osoba, ale i její organizační složka. Zda tato varianta obstojí lze však 

pouze hádat; přestože výše byly popsány pádné argumenty, rozhodnutí soudů nelze v tomto 

případě předvídat.  

Za účelem bezpečného vyloučení aplikace ustanovení IDD upravující podmínky výkonu 

zprostředkovatelské činnosti na doplňkové zprostředkovatele je tedy třeba omezit pojistné 

na 200 eur pro pojištění s dobou trvání tří či méně měsíců respektive na 600 eur pro pojištění 

s dobou trvání více než tří měsíců až jeden rok. Tento závěr by z opatrnosti měl být aplikován 

nejen na individuální, ale i na skupinové pojistné smlouvy. 

Pojišťovací licence z jakékoli členské země EU opravňuje k poskytování pojištění 

ve všech zemích EU. Mimo EU se zodpovězení této otázky řídí každým jednotlivým právním 

řádem, ovšem obecně lze předpokládat, že pokud nejsou pojistné služby inzerovány či jinak 

nabízeny tamním smluvním stranám, není třeba mít lokální licenci. Pokud jde o platnou volbu 

práva, je vždy třeba zabývat se specifiky místního právního řádu, ovšem natolik silnou ochranu 

spotřebitele založenou na omezení smluvní volnosti, jak je známa z EU, nelze předpokládat. 

 

Různé varianty smluvní konstrukce lze z hlediska výhodnosti pro pojistitele shrnout 

takto: 

1) Skupinová smlouva mezi dvěma podnikatelskými subjekty registrovanými ve shodném 

členském státě, přičemž pojistník není považován za pojistného zprostředkovatele, a to 

rovněž díky omezené výši pojistného a doby trvání pojistné ochrany v nabídce 

pro konečného zákazníka – pojištěného. 

2) Skupinová smlouva mezi podnikatelskými subjekty registrovanými v rozdílných 

členských státech, s volbou práva státu, která je výhodnější např. z důvodu, že v dané 

zemi není pojistník považován za pojišťovacího zprostředkovatele. 
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3) Individuální pojistná smlouva, kde spotřebitel vystupuje jako pojistník, s volbou práva 

místa, kde si pojistku vzal – tj. dle provozovny pojistitele. Tento model se zdá být 

vhodný, ovšem existuje zde riziko „vtažení“ do režimu národního práva každého 

z klientů-spotřebitelů, a to z důvodu, že soudy nepřijmou výklad považující za místo 

sjednání pojistky místo umístění provozovny, se kterou klient kontrahuje online. 

Neexistuje zde bohužel žádná pojistka platné volby práva jako mezi dvěma 

rovnocennými subjekty v případě skupinové smlouvy. 

4) Individuální smlouvy se spotřebitelem bez volby práva – přináší právní nejistotu a 

prakticky ji nelze využít.  

5) Individuální smlouva se spotřebitelem s volbou práva státu odlišného nejen od státu 

klientova obvyklého pobytu, ale rovněž od státu umístění provozovny pojistitele. 

V tomto případě lze volbu práva považovat za neplatnou (aplikuje-li se ochrana dle čl. 

6 a 7 nařízení Řím I.) a je nejisté, jaký právní režim se uplatní – jestli právo státu 

klientova obvyklého pobytu, nebo právo státu, ve kterém je umístěna provozovna 

pojistitele. Tento režim je bohužel v praxi často využívaný bez ohledu na výše zmíněná 

ustanovení nařízení Řím I. 

Pokud bude návrh na uzavření jakékoli individuální spotřebitelské smlouvy nabízen reklamou 

nebo jinými způsoby, vystavuje se pojistitel riziku, že se aplikuje právo země obvyklého pobytu 

každého zákazníka – tj. počet právních režimů se může znásobit až na počet právních režimů 

všech členských států EU. Volba práva od této země odlišná bude opět neplatná. Taková situace 

však není z hlediska rozvíjejícího se online obchodu žádoucí, ba naopak.  

 Jsem toho názoru, že tato práce splnila cíle, které si autor stanovil, neboť dokázala 

potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy, zodpovědět výzkumné otázky a podrobně popsat 

možnosti, jakými by se právní úprava dotčených oblastí mohla ubírat do budoucna. Výsledek 

zpracování tématu dle mého názoru představuje jak praktická řešení, tak i seriózní základ 

pro další bádání nejen autora, ale i dalších zájemců o tuto problematiku, což hodnotím jako 

její hlavní přínos. 
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Poskytování pojistných služeb online  

Abstrakt 

Tato rigorózní práce zpracovaná na téma poskytování pojišťovacích služeb online je zaměřena 

na poskytnutí komplexního rozboru právní úpravy vztahující se na prodej neživotního pojištění 

prostřednictvím internetu na poli práva EU, a to se zaměřením na spotřebitele. Cílem práce 

je na lézt řešení jak pojištění nabízet a prodávat v souladu se všemi  aplikovatelnými právními 

předpisy a jaké informace poskytnout zákazníkovi.  Práce vychází z posouzení vzájemného 

propojení tří faktorů – pojištění jako regulované finanční služby, internetu jako přeshraničního 

média a ochrany spotřebitele jako slabší smluvní strany a odpovědi hledá ve výkladu několika 

evropských právních předpisů – zejména nařízení č. 593/2008/EU (Řím I.), č. 1215/2012/EU 

(Brusel I.bis) a směrnic č. 2009/138/ES (Solvency II.), 2016/97/EU (IDD), 2000/31/ES 

(o elektronickém obchodu a 2002/65/ES (o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh 

na dálku). 

Metodika práce spočívá v kritické analýze relevantních právních předpisů a porovnání jejich 

požadavků navzájem za účelem nalezení v praxi využitelných závěrů – je tedy doplněna 

i o empirické prvky. První část představuje úvod do problematiky a pojednává o teoretických 

východiscích, ze kterých práce čerpá a perspektivách možného výkladu a řešení.  Těžiště celé 

práce a řešené materie představují část druhá až pátá. Každá z těchto částí je zahájena popisem 

teoretického základu,  který je následovaný stanovenou hypotézou a výzkumnou otázkou a jsou  

zakončeny dílčími závěry spolu s úvahami de lege ferenda. Posloupnost těchto částí práce 

vychází ze souslednosti kroků směřujících k poskytnutí pojištění zákazníkovi: Druhá část 

se zabývá se povolením k poskytování pojišťovacích služeb a svobodou poskytování služeb, 

část třetí pojednává o distribuci pojištění spočívající v nabízení služeb a poskytování 

souvisejících informací zákazníkovi. Čtvrtá část se zabývá možnostmi volby práva s ohledem 

na veřejnoprávní omezení, pátá formou pojistné smlouvy s rozdělením na individuální 

a skupinovou.  Šestá část hodnotí současnou právní úpravu a její možný výklad. Část sedmá 

představuje obecný výhled do budoucna.  

Klíčová slova 

Neživotní pojištění, distribuce, volba práva. 
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Online provision of insurance services 

Abstract 

This rigorosum thesis on providing online insurance services is aimed at providing 

a comprehensive analysis of legal regulation applicable to the online sales of non-life insurance 

in the field of EU law, with a focus on consumers. The aim of this thesis is to find a solution 

how to offer and sell insurance in accordance with all applicable legal regulations together 

with proper scope of information provided to the customer. The thesis is based on assessment 

of interconnection of three factors - insurance as a regulated financial service, internet 

as a cross-border medium and protection of a weaker party of the contractual relationship. 

The answers are sought mainly in interpretation of several EU legislation - in particular 

regulations No. 593/2008/EC (Rome I),  No. 1215/2012/EU of the European Parliament 

and of the Council (Brussels I bis) and Directives 2009/138/EC (Solvency II), 2016/97/EU 

(IDD), 2000/31/EC (ECD) and 2002/65/EC (on the marketing of consumer financial services 

at a distance). 

The methodology of this thesis consists in the critical analysis of relevant legal 

regulations and comparison of their requirements with each other in order to find functional 

conclusions for practice – it is also supplemented by empirical elements. The first part presents 

a general introduction to the topic together with explanation of why the subject was chosen 

and sets out the questions to which I seek to find answers. The first part 

deals with the theoretical background from which the thesis draws out the information 

and with the perspectives of possible interpretation and solution. The focal point of the whole 

material and the solved matter consists of parts three to six. At the beginning of each of these 

parts is provided a description of the theoretical basis followed by hypothesis and research 

question and they are summarized using a review representing a partial conclusion together 

with de lege ferenda basis. The succession of the respective parts reflects the sequence of steps 

needed to be underaken in order to provide insurance to the final customer.  

Second part deals with the authorization to provide insurance services and the freedom 

to provide services, third part deals with the distribution of insurance consisting in offering 

services and providing related information to the customer, fourth part deals 

with the possibilities of choice of law with respect to restrictions set up by the public law 

and the fifth one deals with form of insurance contract based on division into individual 
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and group contracts. Part six evaluates the current legislation and its possible interpretation. 

Part seventh presents a  general contemplative outlook.  

Keywords 

Non-life insurance, distribution, choice of law.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


