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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.  
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