UNIVERZITA KARLOVA

Právnická fakulta

Mgr. Gabriela Elišáková

Povinné pojištění pro případ
odpovědnosti za újmu

Rigorózní práce

Pověřený akademický pracovník: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Tematický okruh: Finanční právo
Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 26. června 2019

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci vypracovala samostatně, že všechny
použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo
stejného titulu.

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 187 873 znaků
včetně mezer.

Mgr. Gabriela Elišáková

V Praze dne 26. června 2019

2

Poděkování
Na tomto místě bych ráda poděkovala JUDr. Romanu Vybíralovi, Ph.D. za odborné
a podnětné rady, konzultace a vstřícnost při zpracování této práce.
Dále děkuji své rodině a všem blízkým lidem, kteří mě během tvorby této práce
podporovali a byli mi oporou.

V Praze dne 26. června 2019

3

Obsah
Úvod................................................................................................................................. 6
1.

Historický vývoj ........................................................................................................ 9
1.1. Historický vývoj pojištění a pojišťovnictví ve světě ........................................ 10
1.2. Historický vývoj povinného smluvního pojištění ............................................. 12
1.3. Historický vývoj pojišťovnictví a pojištění v českých zemích ......................... 14

2.

Pojem povinného smluvního pojištění ...................................................................... 21
2.1. Druhy pojištění z hlediska soukromoprávního ................................................. 21
2.2. Formy pojištění dle právního titulu ................................................................. 21
2.2.1. Zákonné pojištění ................................................................................ 22
2.2.2. Smluvní pojištění................................................................................. 22
2.3. Kategorie pojištění .......................................................................................... 24
2.3.1. Pojištění osob ...................................................................................... 24
2.3.2. Pojištění majetku ................................................................................. 25
2.3.3. Pojištění odpovědnosti ......................................................................... 25
2.3.4. Ostatní druhy ....................................................................................... 26

3.

Současná právní úprava povinného smluvního pojištění ........................................... 28
3.1. Zákonná ustanovení upravující povinné smluvní pojištění ............................... 28
3.2. Porovnání současné a předchozí právní úpravy pojistné smlouvy .................... 29
3.3. Základní principy právní úpravy pojistné smlouvy dle OZ .............................. 34
3.4. Pojistná smlouva ............................................................................................. 35
3.5. Rozsah povinného smluvního pojištění ........................................................... 36
3.6. Nahodilost v povinném smluvním pojištění .................................................... 40

4.

Povinné smluvní pojištění poskytovatelů zdravotních služeb .................................... 41
4.1. Zakotvení a vývoj povinného smluvního pojištění u poskytovatelů zdravotních
služeb ............................................................................................................. 41
4.2. Státní vs. nestátní poskytovatelé zdravotních služeb ........................................ 44
4.2.1. Státní poskytovatelé zdravotních služeb ............................................... 46
4.2.2. Nestátní zdravotnická zařízení ............................................................. 47
4.3. Občanskoprávní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb ..................... 47
4.4. Problematické aspekty pojištění poskytovatelů zdravotních služeb .................. 50
4.4.1. Tvorba technických rezerv ................................................................... 51
4.4.2. Výběr pojistitele .................................................................................. 52
4.4.3. Nárůst nároků na odškodnění újmy ...................................................... 53
4

4.4.4. Ukončení smluvního pojistného vztahu, resp. absence povinného
smluvního pojištění poskytovatelů zdravotních služeb a s tím spojené
důsledky .............................................................................................. 61
4.4.5. Porovnání uzavřených pojistných smluv na pojištění odpovědnosti za
újmu poskytovatelů zdravotních služeb................................................ 62
5.

Aktuální trendy povinného smluvního pojištění ....................................................... 71
5.1. Rostoucí míra regulace ................................................................................... 71
5.2. Nárůst povinného smluvního pojištění ............................................................ 74
5.3. Další směřování povinného smluvního pojištění ............................................. 75
5.3.1. Česká právní úprava odpovědnosti v kontextu robotiky ....................... 82

Závěr .............................................................................................................................. 88
Seznam zkratek............................................................................................................... 91
Seznam použitých zdrojů ................................................................................................ 92
Abstrakt ........................................................................................................................ 100
Klíčová slova ................................................................................................................ 101
Abstract ........................................................................................................................ 102
Keywords ..................................................................................................................... 103

5

Úvod
V životě nás potkává mnoho nepředvídatelných, nahodilých událostí. Tyto události
mají mnohdy negativní následky, které postihují náš život, zdraví či majetek. Těmto
událostem s negativními následky nemůžeme v našem životě zcela předcházet, máme však
možnost přistupovat k nim s určitou dávkou prevence a odpovědnosti. Je na uvážení
každého, zda se rozhodne uzavřít si životní, cestovní, úrazové či jiné pojištění. Některé
profese a činnosti jsou však spojené s takovou mírou rizika, že povinnost pojištění uzavřít
je stanovena zákonem.
Tato rigorózní práce se bude zabývat právě tématem povinných smluvních
pojištění v širším kontextu. S rostoucí mírou regulace, ať už ze strany státu či ze strany
Evropské unie, roste také počet povinných smluvních pojištění v různých oblastech
každodenního života, čímž toto téma stále nabývá na aktuálnosti. Povinné smluvní
pojištění postihuje subjekty působící v rozmanitých sférách činností jako například
cestovní kanceláře, advokáty, poskytovatele zdravotních služeb či provozovatele vozidla
a další. V ekonomikách vyspělých zemí nabírá problematika povinného smluvního
pojištění stále na důležitosti.
Účel povinných pojištění je zřejmý – jedná se o ochranu všech zúčastněných
subjektů. Smysl povinného smluvního pojištění nelze vidět pouze v rovině ochrany
subjektů, kterým hrozí zvýšená míra rizika způsobení újmy. Smysl povinného smluvního
pojištění je třeba vidět rovněž i v ochraně subjektů, které služby poskytují, respektive
provozují určitou činnost. Zákonná povinnost uzavřít smluvní pojištění s sebou nicméně
přináší i různé problematické aspekty.
Cílem této rigorózní práce je jednak poskytnutí vhledu do obecné soukromoprávní
úpravy povinného smluvního pojištění, analýza současné právní úpravy povinného
smluvního pojištění, a to i v kontextu porovnání s právní úpravou minulou a rovněž i její
kritické zhodnocení a návrhy de lege ferenda. Zejména má práce však za cíl představit
praktickou aplikaci povinného smluvního pojištění u poskytovatelů zdravotních služeb,
analyzovat problematické aspekty povinného smluvního pojištění u poskytovatelů
zdravotních služeb, a to vše včetně návrhů řešení, jak by povinné smluvní pojištění v této
oblasti mohlo být nastaveno a upraveno jinak a lépe. Povinnému smluvnímu pojištění
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poskytovatelů zdravotních služeb se tak bude věnovat významná část této práce, součástí
které bude rovněž komparace uzavřených pojistných smluv několika poskytovatelů
zdravotních služeb, což by mělo být přínosem pro praktický náhled, jak je povinné
smluvní pojištění v praxi u poskytovatelů zdravotních služeb sjednáváno.
Důvodem proč se čtvrtá kapitola této práce bude věnovat právě povinnému
smluvnímu pojištění poskytovatelů zdravotních služeb je ten, že zdravotnictví je
v současné době bez pochyby na velmi vysoké úrovni, jedná se však o oblast značně
nepředvídatelnou a rizikovou, a to zejména s ohledem na to, že tak úzce souvisí se
zdravím a životem člověka. I při poskytování zdravotních služeb „lege artis“ může dojít
ke způsobení újmy pacientovi. Podstatným aspektem však je trend zvyšujícího se počtu
pacientů, kteří na poskytovatele zdravotních služeb podávají žaloby a uplatňují tak svůj
nárok na odškodnění jim (či jejich blízkým) způsobené újmy na zdraví, a také nárůst výše
požadovaného odškodnění. V některých oborech zdravotnictví, například v gynekologii
a porodnictví, se částky vyplácené ze strany poskytovatelů zdravotních služeb
poškozeným pacientkám, novorozencům a jejich rodinám pohybují v řádech desítek
milionů korun. Z uvedeného je rovněž patrně viditelné, že institut povinného smluvního
pojištění zajišťuje ochranu i subjektům poskytujícím služby, jak bylo uvedeno výše, a že
tento aspekt je vysoce relevantní.
Přestože se tato práce věnuje v první kapitole historickému vývoji pojištění
a pojišťovnictví, není jejím cílem detailní a komplexní popis historie pojištění
a pojišťovnictví, a to i vzhledem k tomu, že uvedené významně přesahuje rozsah této
práce.
Téma této práce bylo zvoleno rovněž s ohledem na aktuální vývojové trendy,
zejména rostoucí počet povinných pojištění a nové oblasti, kam by tento institut mohl dále
směřovat, resp. kde by se mohl uplatnit, a v neposlední řadě také s ohledem na dosavadní
praktické zkušenosti autorky z oblasti zdravotnictví.
Jak již vyplývá z výše uvedeného, vědeckými metodami, které budou využity při
zpracování předmětného tématu této rigorózní práce budou zejména deskripce, analýza
a komparace. Mezi prameny, využitými při zpracování této práce jsou zejména česká
odborná literatura a příslušné právní předpisy. Vzhledem k tématu této práce není v příliš
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velké míře pracováno se zahraničními zdroji či judikaturou. Právní stav této práce je
aktuální ke dni 10. 6. 2019.

8

1. Historický vývoj
„Člověk musel vždy „bojovat“ s přírodou, aby mohl přežít.“1
V každém okamžiku dochází ve světě k miliónům jevů. Každý den se stane něco,
co jsme předvídali a zároveň se nestane něco, co jsme očekávali. Některé jevy dokážeme
předvídat, některé ne. Již od pradávna si filozofové kladli otázku, proč tomu tak je. Snažili
se k odpovědi využít kategorie nutnosti a nahodilosti. Jedná se tedy o filozofické
kategorie, které označují dva typy objektivních vztahů v hmotném světě, přičemž nutné je
to, co se zákonitě uskutečňuje v daných podmínkách, tedy to, co vyplývá z vnitřní
podstaty jevu, zatímco nahodilé je to, co se stát může, ale nemusí, tedy je to to, co se
uskutečňuje v důsledku působení jiných jevů. 2
Nahodilost se v lidském životě projevuje jako nejistota. Budeme-li měřit stupeň
nejistoty za pomoci počtu pravděpodobnosti, lze nejistotu rozčlenit na tzv. pravou
nejistotu a riziko. „Realizací rizika vznikají události, které vyvolávají u ekonomických
subjektů určité potřeby v souvislosti s eliminací nepříznivých důsledků této realizace.“3
Především nepříznivé důsledky, které jsou konsekvencí nahodilých událostí
a lidské nedokonalosti, a představují škody a ztráty, jsou tím, co lidskou společnost vedlo
k tendenci hledat řešení a ochranu zejména v ekonomické rovině v dalších subjektech,
tedy pojišťovnách.
I tato filozofická provázanost základních myšlenek směřujících ke vzniku pojištění
a pojišťovnictví svědčí o tom, že se prvotní myšlenky a základ pojištění a pojišťovnictví
začaly objevovat společně se vznikem lidské společnosti. Proto se následující podkapitoly
věnují nejprve historickému vývoji pojištění a pojišťovnictví a dále historickému vývoji
povinného smluvního pojištění.

1

MARVAN, Miroslav a PATOPRSTÝ, Ján. Dějiny pojišťovnictví v Československu. 1. díl, Dějiny
pojišťovnictví v Československu do roku 1918. Praha: Novinář, 1989. s. 11.

2

Tamtéž, s. 11.

3

Tamtéž, s. 12.
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1.1. Historický vývoj pojištění a pojišťovnictví ve světě
Prvopočátky pojišťovnictví lze spatřit již ve starověku. Ve starém Egyptě uzavírali
kameníci dohody, předmětem kterých bylo společné krytí výdajů na pohřby z pravidelně
vybíraných příspěvků. V Babylónii uzavírali majitelé velbloudů dohody o vzájemném
krytí ztrát, jež by vznikly při provozování obchodu a dopravy pomocí karavan.
V antickém Řecku byly uzavírány dohody o „pojištění“ pro případ zmrzačení ve válce,
které připomínaly dnešní sociální pojištění. Ve staré Indii se objevovalo pojištění úvěru
v kastě obchodníků. Féničané uzavírali pojištění dopravních lodí a nákladů. Je však nutné
říci, že žádná z těchto tvrzení nejsou doložitelná a neexistují o nich jednoznačné důkazy.
První doložitelná tvrzení existují o různých druzích životního pojištění a pojištění
majetku ze starého Říma. Zde působily statutární instituce, jednalo se zejména o vojenské
či náboženské spolky, které zajišťovaly poskytnutí pojistného plnění například pro
vypravení důstojného pohřbu či opatření věna nevěstám. Ve starém Římě vznikaly také
tzv. „námořní zápůjčky“, které spočívaly v tom, že věřitel půjčil majiteli lodě určitý obnos
na velmi vysoký úrok s tím, že nedopluje-li loď na místo určení, dlužník není povinen
dlužnou částku vracet.
Kolem 11. a 12. století začal rozvoj pojišťovnictví v Evropě, a to v souvislosti
s rozvojem obchodu a řemesel. Vznikaly různá profesní seskupení neboli gildy, v nichž se
sdružovali především kupci. Gildy měly již ve stanovách zabezpečeno vytvoření společné
pokladny, ze které se vyplácela pojistná plnění, došlo-li k vymezené pojistné události.4
Od konce 10. století docházelo k rozvoji námořního obchodu a v té souvislosti
narůstalo riziko spojené s námořní dopravou, které spočívalo zejména v pirátství,
námořních bojích či v nedokonalé a omezené navigaci lodí. 13. 4. 1379 byla podepsána
první pojistná smlouva, a to v italské Pise. Tím byla zahájena éra komerčního námořního
pojištění. 5 Centrem námořního pojištění se stala koncem 17. století Anglie – kavárna
Edwarda Lloyda, která byla založena roku 1686 v Londýně. Na začátku 18. století,

4

KARFÍKOVÁ, Marie, PŘIKRYL, Vladimír a VYBÍRAL, Roman. Pojišťovací právo. 2. přepracované
vydání. Praha: Leges, 2018. Teoretik. ISBN 978-80-7502-271-4. s. 20.

5

Tamtéž, s. 20.
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po smrti Edwarda Lloyda získali noví majitelé od anglického parlamentu výlučné právo
provozovat námořní pojištění.
Kromě námořního pojištění došlo ke vzniku a následně významnému rozvoji
v oblasti požárního pojištění. Roku 1705 dal pruský král Bedřich I. podnět k vybudování
veřejné požární pojišťovny pro celé Prusko a následně roku 1786 londýnská pojišťovna
Phoenix překročila jako první pojišťovna na světě s požárním pojištěním hranice a začala
působit v Hamburku.6 Docházelo také ke vzniku a rozvoji pojištění odpovědnosti za
škody. Počátky lze najít ve Francii kolem roku 1825, kdy byla pojišťována odpovědnost
za škody vzniklé v důsledku provozování koněspřežní dopravy. Významný rozvoj nastal
opět v Anglii, a to koncem 40. let 19. století v souvislosti s rozvojem železniční dopravy.
Počátky důchodového pojištění lze spatřit v tzv. „tontinách“, kdy Lorenzo de Tonti
navrhl francouzskému kardinálovi Mazarinovi svůj investiční plán, kdy jako zdroj příjmů
pro francouzskou státní pokladnu měl sloužit tento druh výnosné státní půjčky. Plnění
mělo být poskytováno výhradně z úroků a jistina zůstávala státu.
Významný

vliv

na

vývoj

pojištění

měly

i

vědecké

výzkumy

počtu

pravděpodobnosti. Profesor matematiky Jacob Bernoulli formuloval „Zákon velkých
čísel“ a zkoumal pravděpodobnost délky lidského života. Aby mohlo být životní pojištění
vybudováno na vědeckých základech, bylo nezbytné sestavit úmrtnostní tabulky, k čemuž
přispěl holandský vědec Johan de Witt, který jako první aplikoval zásady počtu
pravděpodobnosti na výpočty pravděpodobnosti délky lidského života, čímž byl položen
základ pro životní pojištění. První komerční pojišťovnou, která byla založena na těchto
tabulkách, byla Společnost pro pojišťování vdov a sirotků založena opět v Anglii v roce
1699. Tato Společnost provozovala pouze pojištění pro případ smrti a v případě vzniku
pojistné události bylo možné si vybrat mezi jednorázovou výplatou a postupným
vyplácením důchodu. Následně však roku 1745 musela pozastavit svou činnost
a zachránila se pouze díky státní podpoře a procentuálnímu snížení výše vypláceného
důchodu. Na základě výzkumů pravděpodobnosti vznikaly i další životní pojišťovny,
například Royal Exchange v roce 1721 či London Assurance v tomtéž roce.

6

KARFÍKOVÁ, Marie, PŘIKRYL, Vladimír a VYBÍRAL, Roman. Pojišťovací právo. 2. přepracované
vydání. Praha: Leges, 2018. Teoretik. ISBN 978-80-7502-271-4. s. 21.
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S postupem času docházelo k vývoji koncepce životního pojištění, a to především
v souvislosti s různými „odchylkami“ od běžného životního pojištění. Jednalo se
především o přístup k případům sebevražd či smrti v souboji. Zatímco zpočátku se
v těchto případech jednalo o důvod pro zbavení se všech závazků vyplývajících
z příslušné pojistné smlouvy ze strany pojišťoven, následně byly zavedeny do pojistných
smluv ustanovení, které i v těchto případech zaručovaly po určité době trvání pojištění
proplacení pojistné částky pozůstalým.
Zajímavostí je, že předmětem řešení a vývoje nebyly pouze nežádoucí „typy
úmrtí“, nýbrž byl zohledňován také prokazatelně zdravý způsob života. V první polovině
19. století byly v Anglii založeny dvě specializované pojišťovny abstinentů, které za nižší
pojistné provozovaly životní pojištění osob, které nepožívaly alkoholické nápoje,
například z náboženských důvodů.7
Životní pojištění se postupně rozšířilo do dalších zemí Evropy, do Německa,
Francie či Ruska. Spolu s vývojem pojištění, vzniklo i zajištění především z důvodu
potřeby členění rizik na kvalitativně lepší úrovni. Anglosaské země měly v té době
účinnou právní úpravu, která zakazovala provoz zajišťoven, a tak první zajišťovna vznikla
na německém území.

1.2. Historický vývoj povinného smluvního pojištění
S prvním návrhem povinného pojištění v našich zemích přišel kolem roku 1699
Jan Kryštof Bořek. Tehdy se jednalo o velmi novátorský návrh, který počítal
s obligatorním požárním pojištěním budov v Čechách. Dle tohoto návrhu měl být
v každém městě vybudován protipožární fond, do kterého by povinně přispívali jak
všichni usazení občané při koupi domu, tak i neusazení, pokud požívali místní ochrany
a provozovali svou živnost. Hlavní myšlenkou návrhu bylo, že by požární fondy pomohly
občanům, jejichž dům postihne požár, a kteří by zřejmě již nikdy nemohli svůj dům znovu
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postavit. Tento návrh však nebyl nikdy realizován, přestože riziko požárů se v průběhu
dalších let nijak nezmenšilo.8
Dalším významným mezníkem v oblasti povinného smluvního pojištění byl návrh
Josefa Griessmayera, Norberta Karla Vohanky a Antonína Ferdinanda Puchmayera
zaslaný císaři Josefu II. dne 8. 5. 1791. Předmětem návrhu bylo zřízení ústavu pro povinné
požární pojišťování budov. Tyto budovy měly být sepsány a odborně oceněny. Následoval
návrh Josefa Schnabela, který byl podobný, nicméně přikláněl se k variantě dát
poplatníkům možnost volby v otázce určení pojistných částek a výše pojistného. Dalším
podobným návrhem byl návrh hraběte z Vratislavů, jenž navrhoval, aby nebyly povinně
pojištěny jen budovy, ale také všechny movitosti a hořlaviny. Všechny tyto návrhy byly
zamítnuty.9
Autorem dalšího návrhu na zřízení požární pojišťovny z roku 1804 byl vídeňský
rytíř Jiří z Högelmüllerů. Obsahem jeho návrhu bylo zřízení požární pojišťovny
s povinnou účastí pro všechny majitele budov podle vzoru saského požárního sdružení,
které v té době již 14 let existovalo. Sazba měla být pro všechny pojištěné jednotná a měla
činit 1/16 procenta hodnoty pojištěné budovy za rok.10
Povinné smluvní požární pojištění na našem území nikdy nevzniklo, avšak na
přelomu devatenáctého a dvacátého století začalo vznikat a rozvíjet se povinné smluvní
pojištění automobilů a pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. V roce 1908
byl vydán tzv. „autozákon“ o ručení za škody z provozování jízdních silostrojů. První
pojišťovnou v českých zemích, která toto pojištění zavedla, byla v roce 1910 pojišťovna
Patria.11
První povinné smluvní pojištění bylo na našem území zavedeno nařízením vlády
č. 358/1919 Sb. z. a n., kterým byl stanoven organizační řád pro poskytování úvěru
živnostníkům poškozeným válkou v Čechách. Předmětné nařízení stanovilo možnost
peněžnímu ústavu požadovat po živnostníkovi, kterému poskytuje úvěr, kromě jiného
8
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i uzavření pojistky na život, vinkulované ve prospěch daného peněžního ústavu.
Živnostník musel mít po dobu trvání úvěru pojištěný svůj podnik, sklad surovin a zboží i
ostatní svůj hmotný i nehmotný podnik proti požáru. Pojistka musela obsahovat
vinkulační doložku, že vyplacení plnění pojišťovny bude podléhat souhlasu ze strany
zemského komitétu.12
Další povinné smluvní pojištění bylo zavedeno zákonem č. 71/1922 Sb. z. a n.,
o vystěhovalectví. Hlava vystěhovalecké rodiny, případně jeho zástupce musel být
pojištěn pro případ úrazu, zavazadel pro případ poškození nebo ztráty, a to podle pojistné
sazby, kterou schvalovalo ministerstvo sociální péče. Tato povinnost náležela podnikateli
v oblasti dopravy s tím, že pojistné platil cestující. 13
Dalším povinným smluvním pojištěním bylo pojištění výstavby stavebníků, které
bylo zavedeno nařízením vlády č. 160/1923 Sb. z. a n. Nařízení stanovovalo povinnost
stavebníkovi, který dostal na stavbu finanční podporu pojistit stavbu proti požáru.14

1.3. Historický vývoj pojišťovnictví a pojištění v českých zemích
Ve vývoji pojistného práva v českých zemích byl podstatný počátek 19. století,
především přijetí Všeobecného zákoníku občanského pro veškeré německé země dědičné
rakouského mocnářství v roce 1811. Tento zákoník řadil pojistné smlouvy mezi tzv.
smlouvy odvážné, tzn. smlouvy, které dle § 1267 tohoto zákoníku „slibují a přejímají
naděje ještě nejistého prospěchu“.15 Tato právní úprava však začala být velmi rychle
nedostatečná a zastaralá.
Právní úprava pojištění a pojišťovnictví byla následně řešena patentem císaře
Františka I. ze dne 4. 9. 1819. V patentu bylo pojištění povolováno pouze jako soukromé
podnikání, a přestože v dekretu bylo zmíněno pouze pojištění požární, byl používán
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v praxi i pro ostatní druhy pojištění majetku a odpovědnosti za škody a také pro životní
pojištění. Zásada soukromého podnikání byla záhy potvrzena císařskou rezolucí z roku
1821, která umožňovala zřizovat pojišťovny jako veřejnoprávní instituce, ale i takto
zřízené pojišťovny musely zůstat soukromými podniky. Dalším významným aspektem
bylo, že stát si ponechával výsady, jak pokud šlo o zřizování pojišťoven, tak o jejich další
činnost.16
Na českém území fungovaly i zahraniční pojišťovny, jednalo se například
o akciovou pojišťovnu Azienda Assicuratrice v Terstu, vídeňskou Erste österreichische
Brandversicherungsgesellschaft (První rakouská požární pojišťovací společnost) a C. k.
priv. Vzájemný požární pojišťovací ústav ve Vídni.
V roce 1827 byla založena v Praze První česká vzájemná pojišťovna. Jejím
zakladatelem je Josef Matyáš, hrabě z Thurmu a Hohensteinu a František Josef, hrabě
z Vrtby. 17 V roce 1830 byla v Brně založena První Moravsko-slezská vzájemná
pojišťovna.
Následně vznikalo a rozvíjelo se mnoho vzájemných pojišťoven a také
pojišťovacích spolků, pro které bylo charakteristické, že nositelé pojistného rizika byli
zároveň členy těchto spolků, což znamenalo, že ze svých příspěvků vytvářeli jednak
pojistné fondy, ale zároveň se účastnili i hospodaření s nimi a rozhodování o nich, a to vše
na základě dohodnutých pravidel. 18
Rozvoj pojišťovnictví byl narušen 1. světovou válkou. V tomto období nevznikla
na území českých zemí žádná pojišťovna. Největší zájem byl v letech 1914 – 1918
o pojištění proti požáru, úrazové pojištění a životní pojištění či pojištění majetku proti
krádeži vloupáním. 1. světová válka měla obrovský dopad do peněžního systému, četné
válečné půjčky způsobily velmi vysokou zadluženost Rakouska-Uherska a roku 1918
se celá monarchie hospodářsky zhroutila, nicméně finanční prostředky klientů se podařilo
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i během válečného období uchránit a následně po vzniku samostatné Československé
republiky mohla být zahájena nová etapa československého pojišťovnictví.
Spolu s poválečným rozvojem ekonomiky se rozvíjely i pojistné potřeby, obecně
lze říci, že vzrůstal zájem o pojištění. Novým trendem byl rozvoj automobilového
průmyslu a spolu s ním i automobilismu. Vzhledem k přibývajícímu počtu automobilů
rostl zájem majitelů vozidel o havarijní pojištění, které zahrnovalo vlastní poškození
automobilu i odpovědnost za škody vůči třetím osobám. Roku 1935 byl vydán zákon
č. 81/1935 Sb., o jízdě motorovými vozidly, který zavedl obligatorní pojištění pro všechna
motorová vozidla. 19
Rozvíjelo se také pojistné právo. Pojistným právem se v dobách Československé
republiky rozuměl souhrn zákonných ustanovení, která upravovala právní poměry
v soukromém pojišťovnictví. Tato zákonná ustanovení se dělila do dvou kategorií. První
z nich bylo soukromé pojistné právo, čímž se rozuměl souhrn zákonných ustanovení
upravujících smluvní poměr mezi pojišťovnou a pojistitelem. Druhou kategorii
představovalo správní pojistné právo, kam patřil především státní dozor nad soukromými
pojišťovnami. Tato oblast byla upravena především nařízením ministerstev vnitřních věcí,
práv, obchodu a financí č. 31/1896 z. ř., tzv. pojišťovací regulativ, který byl recipován
jako právo rakousko-uherské. Pojišťovací regulativ byl posléze doplněn dvěma vládními
nařízeními, konkrétně č. 465/1920 Sb. z. a n. a č. 505/1920 Sb. z. a n.20 Tyto právní normy
upravovaly možné formy založených společností, výši základního kapitálu, ručení,
udělování povolení ze strany státu a další.
Soukromé pojistné právo bylo upraveno především zákonem o pojistné smlouvě č.
501/1917 ř. z., který byl recipován na základě recepčního zákona č. 11/1918 Sb. z. a n.
Následně bylo v říjnu 1922 přijato nařízení vlády č. 307/1922 Sb. z. a n. Jednalo se
o analogický právní předpis pro Slovensko a Podkarpatskou Rus, jakým byl pojišťovací
regulativ. I přes tuto regulaci však docházelo ke zhoršování postavení pojistníků
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v důsledku spekulací a vzrůstající konkurence a k rozvoji pojišťovnictví mimo rámec státu
účastní na mezinárodních trzích. 21
V důsledku snahy o sjednocení pojistných podmínek byl přijat zákon č. 145/1934
Sb., o pojistné smlouvě a zákon Národního shromáždění č. 147/1934 Sb., o zabezpečení
nároků pojistníků v pojištění soukromém a o státním dozoru na soukromé pojišťovny.
Předmětem tohoto zákona bylo stanovení zásad pro činnost tuzemských pojišťoven, a také
určení pravidel pro podnikání cizozemských pojišťoven na území Československé
republiky. Dále byla upravena tvorba zabezpečovacích fondů, způsob nakládání se jměním
pojistníků, pravidla státního dozoru nad pojišťovnami a také sankce, které hrozily
v případě porušení stanovených povinností. 22
Během válečného období přestaly po zániku Československé republiky na našem
území působit pojišťovny zemí, které byly ve válce s Německem. Na naše území tedy
pronikaly říšské pojišťovny. Zájem o jednotlivé druhy pojištění se zvyšoval, jelikož
s narůstající inflací rostla i snaha zbavit se hotových finančních prostředků.
Další historický vývoj úzce souvisí s vývojem politickým. Na základě dekretu
prezidenta republiky č. 103/1945 Sb., došlo v rámci znárodnění průmyslu, bank
a spořitelen, také ke znárodnění soukromého pojišťovnictví na našem území, čímž se
zásadně změnilo postavení pojišťoven a staly se majetkem státu.23 Za účelem jednotného
vedení pojišťovnictví byl zřízen nový orgán, tzv. Pojišťovací rada, která sídlila v Praze
a byla podřízena Ministerstvu financí. Předsedu a místopředsedy Pojišťovací rady
jmenoval prezident na návrh vlády. S účinností od 1. ledna 1947 bylo zřízeno pět
pojišťoven jakožto národních podniků, pod které byly začleněny všechny dřívější
pojišťovny. Tyto pojišťovny přejaly práva a závazky všech zaniknuvších pojišťoven:

21
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-

Pražská pojišťovna, n.p. se sídlem v Praze,
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-

Nemocenská pojišťovna, n.p. se sídlem v Praze,

-

První Československá pojišťovna, n.p. se sídlem v Brně,

-

Pojišťovna Slovan, n.p. se sídlem v Bratislavě.

S účinností od 1. ledna 1948 došlo ke sloučení těchto pojišťoven a vzniku
Československé pojišťovny, n. p. V této souvislosti došlo i ke zrušení Pojišťovací rady
a její práva a závazky přešly na nově vzniklou Československou pojišťovnu, n. p., neboť
při existenci pouze jedné pojišťovny neměla existence Pojišťovací rady další význam.
Společně se změnou režimu a nastolení centrálně plánovaného hospodářství přišly
i změny pojistných potřeb. Bylo třeba zajistit pojistnou ochranu například kolektivním
zemědělským organizacím. Rozvíjelo se také pojišťování motorových vozidel, zákonem
č. 56/1950 Sb., o provozu na veřejných silnicích bylo stanoveno, že osoby provozující
motorové vozidlo pojištěny u Československé pojišťovny, byly pojištěny na rizika
odpovědnosti z provozu motorových vozidel bez uzavírání pojistné smlouvy. Také
v tomto období vznikaly nové pojistné produkty, například sdružené pojištění domácností,
pojištění národního majetku atd.
1. ledna 1953 nabyl účinnosti zákon č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví
a Československá pojišťovna n. p. se transformovala na státní pojišťovací ústav s názvem
Státní pojišťovna. Roku 1967 pak následně dostala statut hospodářské organizace.
Další změny přišly k 1. lednu 1969 v souvislosti s novým ústavním zákonem
č. 143/1968 Sb., o federativním uspořádání státu. Pojišťovnictví bylo svěřeno do
samostatné působnosti republik a byly ustaveny dva samostatné pojišťovací a zajišťovací
podniky – Česká státní pojišťovna se sídlem v Praze a Slovenská státní pojišťovna se
sídlem v Bratislavě. 24 Nové pojistné potřeby byly spojené s počátkem výstavby ropovodu
a plynovodu na československém území a s tím spojenými riziky a také s přítomností
sovětských vojsk na československém území.
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V souvislosti s historickými mezníky byla na přelomu let 1989 a 1990 uvolněna
cesta k demonopolizaci v oblasti pojišťovnictví a k privatizaci českého pojistného trhu.
Novou právní úpravu pojišťovnictví přinesl na území České republiky zákon č. 185/1991
Sb., o pojišťovnictví, jenž nabyl účinnosti dne 28. května 1991. 25 Od této chvíle mohly po
udělení povolení ze strany Ministerstva financí ČR, které bylo koncipováno jako dozorčí
orgán, na území České republiky podnikat v oblasti pojišťovnictví i další pojišťovny,
založené jako akciové společnosti, družstva či státní podniky.
Dnem 1. dubna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, který
především reagoval na problémy, které se v praxi objevily po začátku účinnosti zákona
č. 185/1991 Sb. a na požadavky v souvislosti s harmonizací české právní úpravy s právem
Evropských společenství. Nově byla například upravena zprostředkovatelská činnost
v pojišťovnictví, kterou se rozuměla odborná činnost směřující k uzavírání pojistných či
zajišťovacích smluv a činnosti s tím související. 26 Významnou novelou tohoto zákona byla
novela č. 39/2004 Sb., předmětem které byla harmonizace naší právní úpravy s právní
úpravou oblasti veřejnoprávní úpravy soukromého pojišťovnictví, jenž byla obsažena ve
třetí generaci směrnic práva EU.27 Významnou novinkou byl přechod k tzv. jednotnému
evropskému pasu, který spočíval v tom, že povolení k provozování pojišťovací činnosti,
které bylo uděleno v jednom členském státě EU bylo platné ve všech členských státech
EU.28 Dne 1. 1. 2010 nabyl účinnosti zákon č. 277/2009, o pojišťovnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Tento zákon je z velké části odrazem jednotlivých unijních norem,
k jejichž implementaci je ČR zavázaná.29
Od ledna 2005 nabyl účinnosti zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, který
obsahoval části o úpravě pojistné smlouvy, které byly vyňaty ze zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „starý občanský zákoník“). Dále nabyl účinnosti zákon č.
38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech, který
upravoval zprostředkovatelskou činnost.
25
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Následně s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“) je
problematika pojistné smlouvy upravena znovu přímo v OZ, došlo tak k návratu začlenění
této problematiky zpět do obecné soukromoprávní úpravy, přestože zákon č. 37/2004 Sb.,
tuto problematiku naopak vyčleňoval jako zákon speciální.
Dne 20. ledna 2016 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady
2016/97/EU, o distribuci pojištění. Hlavním cílem této směrnice je harmonizace
vnitrostátních předpisů týkajících se distribuce pojištění a zajištění. Lhůta pro
implementaci byla stanovena do 23. února 2018. Za účelem naplnění cíle výše uvedené
evropské

směrnice

byla

zákonná

úprava

v podobě

zákona

o

pojišťovacích

zprostředkovatelích zrušena a nahrazena novou právní úpravou, a to konkrétně zákonem č.
170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, který byl dne 16. 8. 2018 vyhlášen ve
Sbírce zákonů a v souladu s § 126 nabyl účinnosti dne 1. 12. 2018.
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2. Pojem povinného smluvního pojištění
2.1. Druhy pojištění z hlediska soukromoprávního
Ze soukromoprávního hlediska můžeme pojištění dělit na škodové a obnosové.
Toto rozdělení má vliv na práva a povinnosti subjektů účastnících se pojistného vztahu.
Zda se bude jednat o pojištění škodové či obnosové může ovlivnit pojistitel konstrukcí
pojistného produktu. Zákonná úprava však u některých pojištění stanovuje jejich
konstrukci kogentně. Například pojištění odpovědnosti či pojištění úvěru lze sjednat pouze
jako pojištění škodové, zatímco pojištění životní lze sjednat pouze jako obnosové. 30
Základním principem škodového pojištění je, že pojistitel poskytuje pojistné
plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné
události. Účelem pojištění je tedy poskytnutí pojistného plnění ze strany pojišťovny ve
výši způsobené škody, ke které došlo na straně pojištěného, jedná se tedy o kompenzaci,
přičemž ta by neměla být převýšena. Mezi škodová pojištění patří například pojištění
odpovědnosti či pojištění úvěru a záruky.
Obnosovým pojištěním se rozumí pojištění, kdy pojistitel poskytuje jednorázové
nebo opakované pojistné plnění v ujednaném rozsahu. Toto pojištění tedy slouží k získání
předem dohodnutého obnosu a dohodnutá částka není na rozdíl od škodového pojištění
vázána na vznik nemajetkové újmy, ani na její výši. 31 Obnosovým pojištěním je například
pojištění majetku, úrazové pojištění nebo pojištění pro případ nemoci.
Jak již z povahy věci vyplývá, povinné smluvní pojištění je sjednáváno jako
pojištění pro případ odpovědnosti za újmu, a je tedy vždy pojištěním škodovým.

2.2. Formy pojištění dle právního titulu
Pojištění lze dělit podle právního titulu jeho vzniku na zákonné a smluvní.
Základním rozdílem mezi zákonným a smluvním pojištěním je zejména možnost výběru

30
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pojistitele u smluvního pojištění, zatímco u zákonného pojištění je v současné praxi
stanoven pojistitel právním předpisem. Dalším rozdílem je možnost využití vedlejších
stimulů, například různých bonusů či malusů v případě smluvního pojištění. 32

2.2.1. Zákonné pojištění
Zákonným pojištěním se rozumí pojištění,

které nevzniká

na základě

dvoustranného právního jednání, ale vzniká na základě právní skutečnosti, která je dána
právním předpisem. Jedná se spíše o pozůstatek z minulosti a v současné době existuje
v českém právním řádu pouze jeden druh zákonného pojištění, a to zákonné pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které
je upraveno v ustanovení § 205d jinak zrušeného zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce
a vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby
zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci
z povolání. Již několikrát se uvažovalo o nahrazení zákonného pojištění jinými instituty.
V této souvislosti lze zmínit například zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, který však nenabyl účinnosti nebo usnesení vlády ČR č. 781 ze dne 24. 10.
2012 k Analýze problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání,
kterým uložila ministrům financí, práce a sociálních věcí a zdravotnictví předložit do 28.
2. 2013 návrh zákona upravujícího povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za
škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Tento záměr vlády však
rovněž nebyl nikdy realizován.33
Do konce roku 1999 existovalo v našem právním řádu ještě zákonné pojištění
v podobě pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

2.2.2. Smluvní pojištění
U smluvního pojištění je typicky právním titulem jeho vzniku pojistná smlouva
uzavřená mezi pojistitelem a pojistníkem jako výsledek dvoustranného právního jednání.

32
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Smluvní pojištění můžeme dále dělit na dobrovolné a povinné. Dobrovolným smluvním
pojištěním se rozumí jakékoliv pojištění sjednané z vůle osoby, patří mezi ně například
cestovní či životní pojištění.
Povinným smluvním pojištěním se rozumí pojištění, kdy právní předpis ukládá
určitému subjektu povinnost být pojištěn, může si však, na rozdíl od zákonného pojištění,
pojistitele vybrat. Takových právních předpisů jsou v českém právním řádu v současnosti
desítky. S povinným smluvním pojištěním se můžeme setkat například u notářů, advokátů,
daňových poradců, lékárníků, osob při výkonu práva myslivosti, poskytovatelů
zdravotních služeb, cestovních kanceláří či pojištění zemědělského veřejného skladu
a zboží v něm proti živelním pohromám a krádeži. Jedná se o činnosti, se kterými je
nějakým způsobem spojeno zvýšené riziko či vysoké škody, tudíž se s výjimkou
posledních dvou jmenovaných jedná zejména o pojištění odpovědnosti za újmu. Povinné
smluvní pojištění většinou bývá rovněž předpokladem pro získání veřejnoprávního
oprávnění k nějaké činnosti či v případě jeho pozbytí důvodem pro zánik takového
oprávnění.
Smyslem povinného smluvního pojištění by tak měla být ochrana, jak škůdce
samotného, tak především poškozeného. Otázkou ovšem je, do jaké míry je tento
předpoklad a smysl povinného smluvního pojištění naplněn. Je-li sjednáno povinné
smluvní pojištění a dojde-li k pojistné události, je chráněn pojištěný, tedy škůdce, který je
oprávněnou osobou, jíž svědčí právo vůči pojistiteli na pojistné plnění. Pojištěnému
(škůdci) je tedy poskytnuta ochrana spočívající v tom, že v případě vzniku jeho
odpovědnosti za újmu způsobenou činností, ke které se pojištění vztahuje, představuje
povinné smluvní pojištění jistotu finančních prostředků, které nezávisí na aktuální
ekonomické situaci pojištěného.34
Poškozenému tak vzniká ochrana v tom smyslu, že bude-li mu přiznána náhrada
újmy, obdrží finanční prostředky od pojistitele bez ohledu na ekonomickou situaci
pojistitele. V této souvislosti je však třeba podotknout, že právní předpisy sice některým
subjektům stanovují povinnost sjednat pojištění, ale povětšinou nestanovují minimální
pojistné limity, tudíž pak může dojít k situaci, že poškozenému nebude poskytnuta ani
34
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ochrana ve formě jistoty finančních prostředků poskytnutých od pojistitele, neboť výše
újmy může být vyšší než výše pojistného plnění. Neznamená to však nutně, že výše
pojistného plnění musí být nižší než výše újmy v konkrétním případě, ale subjekty
mnohdy mají sjednané pojistné smlouvy do maximálního plnění pojistitele za rok. Dojdeli k pojistné události na konci roku, nemusí být už pokryta.
Z hlediska vymahatelnosti nároku a aktivní legitimace poskytuje poškozeným
nejúčinnější ochranu pojištění s tzv. přímým nárokem poškozených na pojistné plnění vůči
pojistiteli. Takovým pojištěním je v současnosti na území České republiky pouze pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 35

2.3. Kategorie pojištění
Tato část práce si klade za cíl vymezit základní kategorie pojištění, mezi které patří
pojištění osob, pojištění majetku a pojištění odpovědnosti.

2.3.1. Pojištění osob
Pojištění osob patří mezi velmi rychle se rozvíjející kategorii pojištění, což souvisí
jednak se zvětšujícími se finančními možnostmi osob, ale také s větším povědomím
obyvatel v této oblasti. V rámci pojištění osob je možné pojistit mnoho pojistných rizik.
Může se jednat například o pojištění pro případ úrazu, nemoci, smrti či jiné skutečnosti
související se změnou osobního postavení pojištěné osoby. 36
Tato pojištění bývají typicky sjednána na dlouhé období, což nejvíce platí pro
životní pojištění. Znak dlouhodobosti je příčinou dalších nároků kladených na pojištění
osob. Zejména musí být flexibilní pro pojištěného a schopné přizpůsobovat se jeho
měnícím se potřebám a nárokům. Dále je typické, že z důvodu dlouhodobosti dochází při
řešení nároků z těchto pojištění k potřebě použití starších právních úprav pojištění,
vzhledem k tomu, že platí, že pojistná smlouva se po celou dobu jejího trvání řídí právní

35

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., HRÁDEK, J., VOJTEK, P., HAJN, P. a kol. Občanský zákoník.
Komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081). WoltersKluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-630-3.

36

KARFÍKOVÁ, Marie, PŘIKRYL, Vladimír a VYBÍRAL, Roman. Pojišťovací právo. 2. přepracované
vydání. Praha: Leges, 2018. Teoretik. ISBN 978-80-7502-271-4. s. 318.

24

úpravou účinnou v době jejího uzavření. V rámci právní úpravy pojištění osob došlo
k poměrně zásadním změnám, když do 31.12.2004 byla tato úprava obsažena v tehdejším
občanském zákoníku a čítala 6 paragrafů. Následně pak byla nahrazena zákonem
o pojistné smlouvě, kde byla značně rozsáhlejší a s příchodem OZ byla opět začleněna do
soukromoprávního kodexu.37 Na pojištění osob se rovněž vztahuje veřejnoprávní úprava,
například zákon o pojišťovnictví.
Pojistným nebezpečím je v případě pojištění osob úraz, nemoc, nepříznivá změna
zdravotního stavu či jiná skutečnost, která má vliv na život pojištěného. Z podstaty věci
tedy může být pojištěným pouze fyzická osoba.

2.3.2. Pojištění majetku
Při vymezení, co může být předmětem pojištění majetku, je třeba vycházet
z definice majetku obsažené v ustanovení § 495 OZ, které říká, že majetkem je souhrn
všeho, co osobě patří. Může se tedy jednat jak o věci hmotné, movité nebo nemovité, ale
také o věci nehmotné.
Při sjednávání konkrétního pojištění hraje roli mnoho faktorů. Mezi ty základní
patří struktura vlastnických vztahů, způsob využití věci či postavení vlastníka. Hlavním
kritériem při sjednávání produktů je míra nebezpečí, resp. pojistné riziko v souvislosti
s pravděpodobností případného vzniku pojistné události.
Mezi klasické příklady pojištění majetku patří zejména pojištění nemovitých věcí,
staveb, bytů, provozoven podnikatelů, či vybavení, technika nebo vozidla. Do pojištění
majetku se však rovněž řadí pojištění dalších nemajetkových újem, které spočívá v krytí
dalších ztrát v důsledku pojistné události. Může se jednat například o nemožnost
vykonávání provozní činnosti po dobu nutnou k odstranění následků pojistné události.

2.3.3. Pojištění odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti se sjednává pro případ, že pojištěnému, jako škůdci,
vznikne povinnost nahradit třetí osobě, poškozenému, majetkovou či nemajetkovou újmu.
37
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Pro pojištění odpovědnosti je tedy typický tento popsaný trojúhelník, respektive
trojstrannost právních vztahů osob, kterých se toto pojištění týká. Primárním účelem
pojištění odpovědnosti je ochrana pojištěného před následky jeho odpovědnosti, avšak
ochrany požívá i poškozený, kdy jeho nárok na náhradu újmy je kryt z pojistného plnění
a není závislý na finanční situaci škůdce, tedy pojištěného. V případě povinných
smluvních pojištění je tato funkce nadto garantována právním předpisem. 38
Vznik povinnosti pojištěného nahradit újmu třetí osobě je předpokladem pro
poskytnutí pojistného plnění z pojištění odpovědnosti. Pojistná smlouva vymezuje, na jaké
činnosti pojištěného se vztahuje a rovněž bývá zvykem, že vymezuje i výlukové okolnosti.
Posouzení, zda je dána povinnost pojištěného k náhradě újmy vychází z ostatních právních
předpisů či smluvních vztahů.
Pojištění odpovědnosti je specifické v souvislosti s promlčením. Jelikož se
prolínají dva vztahy, odpovědnostní a pojistný, je dáno, že právo na pojistné plnění
z pojištění odpovědnosti se promlčí nejpozději promlčením práva na náhradu škody, na
kterou se pojištění vztahuje. Došlo-li k promlčení práva na náhradu újmy, promlčí se
nejpozději stejným okamžikem i právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti. Tato
právní úprava má zabránit situaci, kdy by pojištěný nebyl povinen z důvodu promlčení
práva na náhradu újmy odškodnění poskytnout, ale mohl by žádat poskytnutí pojistného
plnění, neboť právo na pojistné plnění by ještě promlčeno nebylo. 39 Pokud by tato situace
byla připuštěna, bylo by pojištění odpovědnosti v tomto konkrétním případě pojištěním
obnosovým, jelikož by neexistoval úbytek na majetku, který je vyrovnáván škodovým
pojištěním.

2.3.4. Ostatní druhy
Povinné smluvní pojištění bývá nejčastěji sjednáno jako pojištění odpovědnosti.
V některých případech to však neplatí. Typickým příkladem je povinné smluvní pojištění
cestovních kanceláří, kterým zvláštní právní předpis ukládá povinnost sjednat si pojištění
pro případ svého úpadku a nemožnosti dostát svým povinnostem vůči svým klientům.
38
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Povinné smluvní pojištění může být sjednáno i jako pojištění majetku, a to
například v případě výkonu činnosti právnické osoby a jejího smluvního závazku
financovat a zajišťovat výstavbu, provozování a údržbu dálnice nebo silnice I. třídy dle
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Dalším speciálním případem je povinnost uložená zákonem č. 167/2008 Sb.,
o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, který v ustanovení § 14 ukládá povinnost
finančního zajištění preventivních opatření nebo nápravných opatření. Tato povinnost
spočívá v povinnosti provozovatele, který vykonává činnost dle přílohy č. 1 (např.
nakládání s těžebním odpadem, odběr povrchových vod, a další) tohoto zákona zabezpečit
finanční zajištění k náhradě nákladů podle tohoto zákona, přičemž rozsah finančního
zajištění musí po celou dobu výkonu provozní činnosti provozovatele odpovídat rozsahu
možných nákladů a intenzitě nebo závažnosti vytvářeného rizika ekologické újmy.
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3. Současná právní úprava povinného smluvního
pojištění
Tato kapitola se nejprve věnuje konkrétním zákonným ustanovením upravujícím
povinné smluvní pojištění dříve obsažené v zákoně o pojistné smlouvě a nyní v OZ.
Vzhledem k tomu, že pro povinné smluvní pojištění platí určité odchylky, avšak jedná se
o pojištění podle OZ, přičemž se uplatní obecná ustanovení upravující pojistnou smlouvu,
pojednává tato kapitola dále i o změnách v obecné právní úpravě pojištění, konkrétně
o změnách ustanovení týkající se pojistné smlouvy a o základních principech právní
úpravy pojistné smlouvy. Podkapitoly 3.5. a následující se věnují pouze úpravě povinného
smluvního pojištění.

3.1. Zákonná ustanovení upravující povinné smluvní pojištění
Dne 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
který s sebou přinesl řadu významných změn. Mimo jiné nahradil zákon č. 37/2004 Sb.,
o pojistné smlouvě, který povinné smluvní pojištění upravoval do té doby.
Zákon o pojistné smlouvě se věnoval povinnému smluvnímu pojištění zejména
v ustanovení § 5, kdy v odstavci 1 stanovoval možnost odchýlit se v pojistné smlouvě
u povinných smluvních pojištění od ustanovení zákona o pojistné smlouvě, pouze pokud
to připouštěl zákon nebo zvláštní právní předpis, a to za podmínky, že nedojde ke snížení
rozsahu pojištění. 40
Odstavcem 2 byla v případě, že tak stanovil zvláštní právní předpis, stanovena
povinnost pojistitele uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby byl povinen plnit i v případě, že
byla škoda způsobena úmyslným jednáním. 41

40

Ustanovení § 5 odst. 1 zákona o pojistné smlouvě: „Je-li zvláštním právním předpisem stanovena osobě
povinnost uzavřít pojistnou smlouvu (dále jen „povinné pojištění“), lze se v pojistné smlouvě odchýlit od
ustanovení tohoto zákona, jen pokud to tento zákon nebo zvláštní právní předpis připouští a nedojde-li
tím ke snížení rozsahu soukromého pojištění stanoveného zvláštním právním předpisem.“.

41

Ustanovení § 5 odst. 2 zákona o pojistné smlouvě: „Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, vzniká
pojistiteli povinnost uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby mu povinnost poskytnout pojistné plnění vznikla i
tehdy, byla-li škoda způsobena úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného nebo jiné oprávněné osoby“.
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V odstavci 3 byla speciálně upravena možnost odmítnout poskytnout pojistné
plnění ze strany pojistitele, pokud se na uvedení nepravdivých informací podílel výlučně
poškozený nebo jiná osoba s jeho vědomím. 42
V souvislosti s úpravou obsaženou v odstavcích 2 a 3 obsahuje odstavec 4
povinnost pojištěného nahradit pojistiteli vyplacené plnění, které nemohl z důvodů
uvedených v odstavcích 2 a 3 pojistitel odmítnout.43
OZ upravuje institut povinného smluvního pojištění v ustanovení § 2779–2781.
Ustanovení § 2779 a § 2780 převzala úpravu obsaženou v zákoně o pojistné smlouvě.
Ustanovení § 2781 se týká možnosti pojistitele odstoupit od smlouvy nebo vypovědět
povinné smluvní pojištění a lze ho považovat za právní úpravu, která je do českého
právního řádu zakotvena nově. Ustanovení § 2781 stanovuje, že: „Pojistitel má právo
odstoupit od smlouvy nebo vypovědět povinné pojištění, jen pokud to jiný zákon připouští.
To nebrání jiným ujednáním zakládajícím pojistiteli jiné právo k postihu pojistníka nebo
pojištěného pro případ porušení jejich povinnosti.“.

3.2. Porovnání současné a předchozí právní úpravy pojistné smlouvy
Současná právní úprava pojistné smlouvy je obsažena v OZ, v části čtvrté Relativní
majetková práva, v hlavě II. Závazky z právních jednání, dílu 15. Závazky z odvážných
smluv, v ustanovení § 2758 a násl. První významnou odlišnost lze vidět v samotné
skutečnosti, že předchozí právní úprava byla obsažena ve zvláštním právním předpise,
tedy v zákoně o pojistné smlouvě, zatímco dnes je úprava pojistné smlouvy obsažena
v obecném soukromoprávním kodexu. Zákon o pojistné smlouvě byl považován za
kvalitní a propracovaný právní předpis, proto z něj OZ ve většině institutů vychází

42

Ustanovení § 5 odst. 3 zákona o pojistné smlouvě: „Z takto uzavřené pojistné smlouvy může pojistitel
odmítnout poskytnutí pojistného plnění pouze v případě uvedeném v tomto zákoně [§ 24 odst. 1 písm. b)],
pokud se na uvedení nepravdivých nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů nebo na uvedení
vědomě nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů výlučně podílel poškozený nebo s jeho vědomím jiná
osoba.“.

43

Ustanovení § 5 odst. 4 zákona o pojistné smlouvě: „Pojištěný je povinen nahradit pojistiteli vyplacené
pojistné plnění, jehož poskytnutí nemohl pojistitel z důvodů uvedených v odstavcích 2 a 3 odmítnout.“.
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a myšlenkově na něj navazuje. 44 Úmysl zákonodárců začlenit úpravu pojistné smlouvy do
OZ vycházel především z přesvědčení, že OZ by měl být určující a univerzální kodex
soukromého práva, který by měl obsahovat co nejúplnější kodifikaci smluvních typů. 45
Jako další důvody pro začlenění pojistné smlouvy zakládající soukromé pojištění do OZ
důvodová zpráva uvádí zvláštní důležitost i logiku, neboť se tato právní úprava výrazně
dotýká soukromého života lidí. Dalším důvodem je návaznost soukromého pojištění na
řadu dalších institutů upravených OZ. 46
Odvážnou smlouvu definuje OZ jako smlouvu, kdy prospěch nebo neprospěch
jedné ze smluvních stran závisí na nejisté události. 47 Na rozdíl od smlouvy o sázce, kdy
není vyloučen úmysl spekulativní nebo zištný, jelikož se počítá i s možností zisku značné
výhry oproti malé investici, není účelem pojištění obohacení oprávněné osoby, ale stěžejní
je pojistný zájem. 48 Pojmovým znakem pojistné smlouvy je synallagma, které spočívá ve
vzájemné platební povinnosti49. Pojistník má povinnost platit pojistné, zatímco pojistitel
má povinnost poskytnout pojistné plnění v případě, že nastane pojistná událost. Vzhledem
k tomu však, že plnění nejsou vzájemně podmíněná, jedná se o asynallagma50. Odvážnost,
pro kterou je pojistná smlouva zařazena do skupiny závazků z odvážných smluv, tedy
spočívá v nejistotě co do vzájemného hodnotového poměru mezi plněním poskytnutým ze
44

Důvodová zpráva k OZ, s. 541.[online] Dostupné z:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf.

45

Tamtéž, s. 540.

46

Tamtéž, s. 540.

47

Ustanovení § 2756 OZ: „Závisí-li podle ujednání stran prospěch, anebo neprospěch alespoň jedné ze
smluvních stran na nejisté události, jedná se o smlouvu odvážnou.“.

48

ČECHOVÁ, Jana; PŘIKRYL, Vladimír. Nový občanský zákoník: Zásadní změny v právní úpravě pojistné
smlouvy – část I. Pojistný obzor. [online] (01/2012) [cit. 2019-05-15]. ISSN 0032-2393. Dostupné z:
https://www.pojistnyobzor.cz/images/archiv/2012-1/casopis.pdf, s. 4.

49

Ustanovení § 2758 odst. 1 OZ: „Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout
jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a
pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.“.

50

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 4. 2011, sp. zn. 25 Cdo 194/2009: „(…) ze samotného
charakteru pojistného vztahu mezi pojistitelem a pojistníkem nevyplývá, že by povinnost k plnění jednoho
z nich byla vázána na splnění vzájemné povinnosti druhého, nýbrž naopak doba plnění (splatnost)
závazku každého z nich byla dohodnuta k jinému časovému okamžiku. Povinnost pojistníka platit
pojištění, k níž se zavázal pojistnou smlouvou, není synallagmaticky podmíněna povinností pojišťovny
vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události a ani naopak.“.
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strany pojistníka, které je nepodmíněné a protiplněním ze strany pojistitele, které závisí na
vzniku pojistné události, případně na době jejího vzniku. 51
Ustanovení § 2758 OZ definuje pojistnou smlouvu a vymezuje její podstatné
náležitosti. Toto ustanovení bylo převzato ze zákona o pojistné smlouvě, z ustanovení § 2.
Došlo pouze k vypuštění ujednání, že se jedná o smlouvu o finančních službách.52 Tato
skutečnost nově vyplývá z ustanovení § 1841 OZ, pokud je pojistná smlouva zároveň
i smlouvou spotřebitelskou.
Změnu oproti úpravě v zákoně o pojistné smlouvě lze vidět v absenci seznamu
pojmů a jejich definic. Pro výklad pojmů tak z tohoto důvodu může být důležitá zavedená
praxe, díky které jsou již některé pojmy vžité a osvědčené, proto velmi pravděpodobně
budou dále přebírány do smluvní dokumentace. 53 Zároveň jsou však některé pojmy,
například definice úrazu54, úmyslně přenechány k ujednání mezi smluvními strany, čímž
je opět potvrzen výrazný prvek autonomie vůle prostoupený celým OZ.
Další změnou oproti úpravě v zákoně o pojistné smlouvě je výklad pojmu
pojistitel. Dle zákona o pojistné smlouvě se pojistitelem rozuměla pouze právnická osoba,
která byla oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona. 55 Od tohoto
vymezení OZ upustil. Dle OZ tak již není neplatná smlouva uzavřená s pojistitelem, který

51

ČECHOVÁ, Jana; PŘIKRYL, Vladimír. Nový občanský zákoník: Zásadní změny v právní úpravě pojistné
smlouvy – část I. Pojistný obzor. [online] (01/2012) [cit. 2019-05-15]. ISSN 0032-2393. Dostupné z:
https://www.pojistnyobzor.cz/images/archiv/2012-1/casopis.pdf, s. 4.
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Tamtéž, s. 4.
ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef, HRÁDEK, Jiří, VOJTEK, Petr, HAJN, Petr a kol.
Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081). Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478630-3.

54

ČECHOVÁ, Jana; PŘIKRYL, Vladimír. Nový občanský zákoník: Zásadní změny v právní úpravě pojistné
smlouvy – část I. Pojistný obzor. [online] (01/2012) [cit. 2019-05-15]. ISSN 0032-2393. Dostupné z:
https://www.pojistnyobzor.cz/images/archiv/2012-1/casopis.pdf, s. 4.

55

Ustanovení § 3 písm. f) zákona o pojistné smlouvě.
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nemá potřebné oprávnění k provozování pojišťovací činnosti. Záměrem zákonodárce bylo,
aby druhá strana nebyla v případě absence povolení ohrožena neplatností smlouvy. 56
Významnou změnou je právní úprava pojistného zájmu v ustanoveních § 2761–
2765. Jak je již uvedeno výše, tento institut je stěžejním institutem, když zakládá podstatu
pojištění, čímž nedovoluje zneužití pojištění jako nástroje sloužícího ke spekulaci. Nově
jsou v souvislosti s tímto institutem upraveny právní důsledky. Stěžejní je v této
souvislosti zejména ustanovení § 2764 odst. 1 OZ, které zakládá neplatnost uzavřené
smlouvy v případě, že zájemce neměl v době uzavření smlouvy oprávněný zájem
a pojistitel to věděl nebo musel vědět. Obdobně je založena neplatnost smlouvy v případě,
že pojistník pojistil vědomě neexistující pojistný zájem, přičemž pojistitel o tom nevěděl
a nemohl vědět. V takovém případě náleží pojistiteli odměna odpovídající pojistnému, a to
až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl. 57 Dále je se zánikem pojistného
zájmu spojen zánik pojištění. 58
OZ nově stanovuje v ustanovení § 2781 právo pojistitele odstoupit od smlouvy
nebo vypovědět povinné pojištění pouze v případě, že to jiný zákon připouští, s tím, že
nejsou vyloučena jiná ujednání, která zakládají pojistiteli jiné právo k postihu pojistníka
nebo pojištěného v případě porušení jejich povinnosti. Jediným zvláštním právním
předpisem, který zakotvuje možnost zániku pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
provozem vozidla výpovědí je zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla.59
Zákon o pojistné smlouvě tuto limitaci výslovně neobsahoval a záleželo na
rozhodnutí smluvních stran, jestli povinné pojištění vypoví nebo odstoupí. Zároveň měl
pojistitel v době účinnosti zákona o pojistné smlouvě k dispozici mnoho nástrojů
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ČECHOVÁ, Jana; PŘIKRYL, Vladimír. Nový občanský zákoník: Zásadní změny v právní úpravě pojistné
smlouvy – část I. Pojistný obzor. [online] (01/2012) [cit. 2019-05-15]. ISSN 0032-2393. Dostupné z:
https://www.pojistnyobzor.cz/images/archiv/2012-1/casopis.pdf, s. 5.

57

Ustanovení § 2764 odst. 2 OZ.

58

Ustanovení § 2765 OZ.

59

ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef, HRÁDEK, Jiří, VOJTEK, Petr, HAJN, Petr a kol.
Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081). Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478630-3. K § 2781.
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sankčního 60 i nesankčního 61 charakteru, kterými mohl dosáhnout výrazného snížení
pojistného plnění vypláceného v rámci povinného smluvního pojištění poškozenému nebo
mohl ukončit povinné smluvní pojištění k okamžiku, ke kterému však stále trvaly faktické
důvody pro existenci povinného smluvního pojištění. 62 Rovněž v odborné literatuře63 bylo
poukazováno na tuto mezeru v právní úpravě. Možnost pojistitele pojistnou smlouvu
v rámci povinného pojištění vypovědět nebo ukončit odstoupením byla následně shledána
jako oslabení účelu povinného pojištění, a proto došlo v OZ ke zpřísnění úpravy. 64
Ani OZ však nevyřešil právní otázku, zda má pojistitel právo v rámci povinného
smluvního pojištění využít sankční právní instituty zakotvené zejména v ustanovení
§ 280065, § 2820 odst. 266 či § 2866 odst. 167 OZ. Z důvodové zprávy k § 2779–2781 OZ
60

Například sankční snížení pojistného plnění, sankční odstoupení od pojistné smlouvy, právo na vrácení
vyplaceného pojistného plnění z důvodu zmaření přechodu práv na pojistitele nebo originární postižní
právo pojistitele.

61
62

Například výpověď pojištění.
ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef, HRÁDEK, Jiří, VOJTEK, Petr, HAJN, Petr a kol.
Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081). Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478630-3. K § 2781.

63

BOHMAN, Ludvík. WAWERKOVÁ, Magdalena. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. Praha: Linde,
2009. 335 s. ISBN 9788072017553. s. 47-48.: „(…) Pokud by pojistitel využil svého práva snížit plnění z
povinného pojištění, odstoupit od pojistné smlouvy či vypovědět povinné pojištění, bylo by to sice v
souladu s právně pozitivistickým výkladem této normy, avšak na úkor zájmu na ochraně poškozených
subjektů. (…)“.
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ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef, HRÁDEK, Jiří, VOJTEK, Petr, HAJN, Petr a kol.
Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081). WoltersKluwer, 2014. ISBN 978-80-7478630-3. K § 2781.
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Ustanovení § 2800 OZ: (1) „Bylo-li v důsledku porušení povinnosti pojistníka nebo pojištěného při
jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění
snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet.“
(2) „Mělo-li porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění
právo, podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na
zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký
vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.“.

66

Ustanovení § 2820 odst. 2: „Osoba, jejíž právo na pojistitele přešlo, vydá pojistiteli potřebné doklady a
sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí. Zmaří-li přechod práva na pojistitele, má pojistitel
právo snížit plnění z pojištění o částku, kterou by jinak mohl získat. Poskytl-li již pojistitel plnění, má
právo na náhradu až do výše této částky.“.
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lze usuzovat, že záměrem zákonodárce bylo, aby pojistné plnění vyplacené na základě
povinného smluvního pojištění vždy reparovalo újmu, která byla způsobena pojištěným
škůdcem poškozenému a aby případné porušení povinností kteréhokoliv ze subjektů bylo
řešeno sjednáním smluvního originárního postižního práva pojistitele v pojistné smlouvě,
tedy jinými sankčními právními instituty, tzn. lze dospět k závěru, že výše uvedené
sankční právní instituty by pojistitel neměl být v povinném smluvním pojištění oprávněn
využít.68 Oproti tomu zastánci více gramatického výkladu právních norem dospívají
k právnímu názoru, že za mezery v právu nese odpovědnost zákonodárce, a tudíž že
pojistitel je oprávněn požít sankční instituty i u povinného smluvního pojištění. 69
Osobně jsem toho názoru, že by smyslu povinného smluvního pojištění
jednoznačně prospělo vydat se cestou první a sankční instituty neuplatňovat. Nelze však
rovněž opomenout základní zásadu obsaženou v ustanovení § 8 OZ, která zakotvuje zákaz
zneužití práva. De lege ferenda by měla být tato mezera v právu jednoznačně vyřešena
a zakotvena do právního řádu odpovídající právní úprava.

3.3. Základní principy právní úpravy pojistné smlouvy dle OZ
Mezi základní principy právní úpravy pojistné smlouvy patří zákaz zneužití
silnějšího postavení, resp. ochrana slabší strany či zvýšená ochrana spotřebitele, kdy je
kladen důraz na to, že pojišťovna nesmí zneužít své silnější postavení, musí být tedy
obezřetná při nastavení výluk z pojištění, poplatků či sankcí.
Dále mezi základní principy patří požadavek na jednání odborníka ve smyslu
ustanovení § 5 odst. 1 OZ70. Pojišťovna tedy musí vystupovat jako odborník. Tento
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Ustanovení § 2866 odst. 1: „Způsobil-li pojištěný škodnou událost pod vlivem požití alkoholu nebo použití
návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahujícího, má pojistitel proti němu právo na náhradu
toho, co za něho plnil.“.
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Ustanovení § 5 odst. 1 OZ: „Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu
jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a
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základní princip může být uplatňován ve vztahu k volbě produktu či nastavení pojistných
částek.
V případě pojištění platí přísná pravidla pro adhezní smlouvy ve smyslu ustanovení
§ 1798 a násl. OZ. Zejména je třeba upozornit klienta na skutečnost, že většina obsahu
smlouvy je obsažena v pojistných podmínkách, s tím že tento text musí být srozumitelný
a graficky přívětivě zpracovaný. Dále v případě ustanovení zvlášť nevýhodných je
dovozována

neplatnost

těchto

ustanovení

či

neúčinnost

v případě

ustanovení

překvapivých. U pojistných smluv se může jednat zejména o případy překvapivých výluk
z pojištění či nepřiměřených limitů omezujících plnění.

3.4. Pojistná smlouva
Smluvními stranami pojistné smlouvy jsou pojistitel a pojistník. Zákon o pojistné
smlouvě vymezoval pojistitele jako právnickou osobu oprávněnou provozovat pojišťovací
činnost. Od tohoto OZ ustoupil, a tudíž je dle současné právní úpravy pojistitelem každý,
kdo v této roli vystupuje, bez ohledu na to, zda má či nemá oprávnění v pojišťovnictví
podnikat a vykonávat pojišťovací činnost. Nedostatek podnikatelského oprávnění
pojistitele již tedy nezakládá neplatnost pojistné smlouvy71, jak již bylo uvedeno výše.
Samotná pojistná smlouva je závazkem pojistitele vůči pojistníkovi poskytnout
pojistné plnění. Pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné. Úplatnost patří mezi
pojmové znaky pojistné smlouvy. Pokud by pojistné nebylo sjednáno, jednalo by se
nejspíše o smlouvu darovací, jedná se tak o zdánlivé ujednání, které by od počátku bylo
neplatné.
Pro to, aby došlo k plnění pojistného závazku je třeba nahodilé události, která je
kryta pojištěním. V pojistné smlouvě je pojistná událost popsána jako jev, který je
vymezen především příčinou a následkem. Významnou roli také hrají výlukové okolnosti,

pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho
tíži.“.
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které v případě, že nastanou, vylučují úspěšné uplatnění práva na plnění a zároveň legální
poskytnutí plnění, kdy pojistitel plnit nesmí. Poskytl-li by pojistitel plnění v případě, kdy
by nastala výluková okolnost, jednalo by se o plnění bez právního důvodu. 72
OZ pojem náhoda nedefinuje, nicméně jej používá ve smyslu události, za kterou
není nikdo odpovědný a která není protiprávní. Důležité však je, že vznik práva na
pojistné plnění musí spočívat ve splnění nejisté skutečnosti. Tím je myšlena skutečnost
v budoucnosti, kdy smluvní strany nevědí, zda nastane, případně vědí, že nastane, ale neví
kdy. Také se může jednat o minulou skutečnost, o které neví, zda nastala.
OZ pro pojistnou smlouvu dispozitivně stanovuje písemnou formu.

3.5. Rozsah povinného smluvního pojištění
Důležitým aspektem v souvislosti s povinným smluvním pojištění, je jeho rozsah.
Právních předpisů stanovujících subjektům povinnost pojištění je velké množství a rozsah
povinného smluvního pojištění je v každém z nich stanoven rozdílně. V tomto kontextu je
nutné zmínit ustanovení § 2779 odst. 1 OZ, které říká, že v případě povinného smluvního
pojištění je možné odchýlit se od ustanovení OZ týkajících se pojištění, pouze pokud to
připouští zákon a pokud tím nedojde ke snížení rozsahu povinného smluvního pojištění,
který je stanoven jiným právním předpisem. 73 Toto ustanovení tedy vyjadřuje jakousi míru
dispozitivnosti, resp. kogentnosti ve vztahu k povinnému smluvnímu pojištění. Aby mohlo
být toto ustanovení nějakým způsobem naplněno, je třeba zabývat se tím, jak je rozsah
povinného smluvního pojištění stanoven v právních předpisech a brát v potaz vazbu
tohoto ustanovení na velké množství dalších právních předpisů.
Velmi početnou část zvláštních právních předpisů stanovujících povinnost
pojištění tvoří právní předpisy, ve kterých je stanovena pouze povinnost takového
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Ustanovení § 2779 odst. 1 OZ: „Ukládá-li jiný zákon určité osobě povinnost uzavřít pojistnou smlouvu,
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snížení rozsahu pojištění stanoveného jiným zákonem.“.
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pojištění, ale žádným způsobem se nezabývají jeho rozsahem. Takovým příkladem je
třeba zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, který v ustanovení § 11 odst. 1 říká, že: „Exekutor může
vykonávat svou činnost pouze, jestliže a) složil slib do rukou ministra, b) uzavřel smlouvu
o pojištění odpovědnosti za újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem
exekuční činnosti.“.
Další část právních předpisů stanovujících povinnost pojištění tvoří skupina
právních předpisů, která se sice na první pohled nějakým způsobem zabývá rozsahem
povinného pojištění, ale po hlubším rozboru je zřejmé, že se v tomto ohledu nejedná
o propracované a do hloubky jdoucí ustanovení. Takovým příkladem může být například
zákon č. 170/2018 Sb, o distribuci pojištění a zajištění. Ten v ustanovení § 13 ukládá
samostatnému zprostředkovateli povinnost pojištění pro případ povinnosti nahradit
zákazníkovi

škodu

způsobenou

porušením

některé

z povinností

samostatného

zprostředkovatele stanovených zákonem s limitem pojistného plnění nejméně ve výši
odpovídající hodnotě 1 250 000,- EUR na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši
odpovídající hodnotě 1 850 000,- EUR pro případ souběhu více pojistných událostí
v jednom roce. Postrádá však jakýkoliv věcný rozsah takového pojištění. Zde je trochu
s podivem, že se jedná o právní předpis účinný od 1. 12. 2018, tedy relativně nový, kdy
dle předcházejícího zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích
a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon
o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)musel být
pojišťovací agent i makléř pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou
výkonem této činnosti na celém území Evropského hospodářského prostoru s limitem
pojistného plnění nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 200 000,- EUR na každou
pojistnou událost, v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce nejméně ve
výši odpovídající hodnotě 1 700 000,- EUR, pokud se pojišťovna, jejímž jménem jedná
a na jejíž účet pojišťovací agent jedná, písemně nezavázala převzít odpovědnost za škody
způsobené touto jeho činností. Je tedy jednoznačné, že se zákonodárce tímto ustanovením
zabýval, došlo k navýšení minimálního pojistného plnění, ale již se nezabýval věcným
rozsahem tohoto pojištění, který může být ve svém důsledku stěžejní. Nadto se jedná
o právní předpis z oblasti pojišťovnictví, kde by se mohlo zdát, že by konsekvence
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s ustanoveními upravujícími pojišťovnictví, resp. pojištění, obsažených v jiných právních
předpisech mohl mít zákonodárce na zřeteli.
Dále existují právní předpisy vymezující rozsah povinného pojištění alespoň
částečně věcně ve spojení s minimálním limitem. Takovým příkladem je zákon
č. 449/2001 Sb, o myslivosti, který v ustanovení § 48 odst. 1 stanovuje, že: „Každý, kdo
loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti
ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem pojistného plnění nejméně ve
výši 20 000 000 Kč a za škodu na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000
Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky, které blíže upraví rozsah tohoto
pojištění, nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy
neopatrného chování pojištěného.“ V souvislosti s pojištěním myslivosti bylo vydáno
i úřední sdělení ČNB, které říkalo, že: „Pojištění myslivosti, resp. lovu zvěře, proto
zahrnuje nejen škodu vzniklou při lovu realizovaném způsobem dovoleným zákonem
o myslivosti, ale například i škodu vzniklou při zákonem zakázaném způsobu lovu.
Pojišťovna nemůže rozsah pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při lovu zvěře
vymezit tak že se vztahuje pouze na škodu vzniklou při výkonu práva myslivosti, při kterém
jsou dodržovány všechny související právní předpisy. Tento postup by byl v rozporu
s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, protože by se tím
snižoval rozsah pojištění stanovený v ustanovení § 48 odst. 1 zákona o myslivosti.“74
Tuto právní úpravu lze tedy na základě výše uvedeného vnímat jako relativně
konkrétní, která svým zněním přispívá k jistotě poškozených a plní do značné míry smysl
a cíl povinného smluvního pojištění.
V právním řádu rovněž nalezneme právní předpisy, které stanovují rozsah
povinného smluvního pojištění velmi detailně. Nutno však podotknout, že je jich pouze
několik a jednoznačně tvoří menšinu. Jedná se například o zákon č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů nebo o přímo aplikovatelné Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců
a provozovatelů letadel, které stanovuje minimální požadavky na pojištění leteckých
74
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Dostupné z:

dopravců a provozovatelů letadel Společenství, včetně minimální úrovně pojištění, která
by pokryla odpovědnost leteckých dopravců vůči cestujícím, zavazadlům, nákladu a třetím
osobám.
Z výše uvedeného přehledu zákonné úpravy rozsahu povinného smluvního
pojištění je zřejmé, že tento ve velké většině zvláštních právních předpisů není upraven
detailně, a proto může být aplikace ustanovení § 2779 odst. 1 OZ velmi problematická.
Pojistná smlouva obsahuje tři důležité atributy. Prvním je definice pojistné
události, tedy vymezení skutkových situací, na které se pojištění vztahuje. Druhým je
vymezení výluk, tedy skutkových situací, na které se pojištění nevztahuje. Třetím je
spodní a horní hodnotový mantinel, čímž se rozumí spoluúčast a horní hranice pojistného
plnění, která vymezuje, jaká část náhrady újmy je pojistným plněním kryta.75 Pokud
rozsah povinných pojištění není zvláštními právními předpisy vymezen, je otázkou, zda
lze platně sjednat jakékoliv výluky z povinného pojištění, když oddíl 2 Pojištění, žádné
výluky nevymezuje.
Na odpovědi na tuto otázku panují mezi odbornou veřejností rozdílné názory, kdy
zastánci možnosti sjednat výluky z povinného smluvního pojištění mají za to, že logicky
se ani nelze odchýlit od něčeho, co není sjednané (tzn. není sjednán rozsah, nemůže
v případě výluk nastat situace odchýlení se od něj), přihlíží k autonomii smluvních stran,
k dlouholeté tradici sjednávání výluk z povinného pojištění na území České republiky, či
k ekonomickým aspektům celé věci, kdy nemožnost sjednání výluk by nejspíše znamenala
nemožnost poskytování povinných smluvních pojištění českými pojistiteli. 76
Odpůrci možnosti sjednání výluk povinného smluvního pojištění argumentují
zejména dikcí, že pokud zvláštní předpis rozsah povinného smluvního pojištění
nestanovuje, je třeba předpokládat, že se pojištění má vztahovat na úplně všechny
a jakékoliv případy odpovědnosti za újmu způsobenou danou činností.
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Osobně se přikláním spíše k zastáncům možnosti sjednání výluk z povinného
pojištění, a to z důvodu dle mého názoru nutného výkladu právních ustanovení v co
největší provázanosti s jinými společenskými vědami, zavedenou praxí a logikou věci, na
úkor přílišného formalistického přístupu k právním předpisům. Tyto dva názory budou
nicméně ještě konfrontovány v kapitole 4 této práce v souvislosti se zdravotnickými
zařízeními.

3.6. Nahodilost v povinném smluvním pojištění
Pojistná událost je v ustanovení § 2758 OZ definována mimo jiné jako nahodilá
událost.77 V ustanovení § 2799 OZ je stanoveno, že pojistitel nesmí poskytnout pojistné
plnění v případě, že oprávněná osoba nebo jiná osoba z podnětu osoby oprávněné
způsobila pojistnou událost úmyslně, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 78
U povinného pojištění však dochází k průlomu této zásady, kdy motivací k tomuto
průlomu byla zřejmě skutečná ochrana dotčených osob, tedy splnění primární funkce
povinného pojištění. 79
OZ v ustanovení § 2779 odst. 2 tedy připouští, aby se povinné pojištění vztahovalo
i na následek úmyslného jednání pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby80, čímž výrazně
prolamuje podstatnou náležitost odvážných smluv – nejistou událost.

77
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třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se
zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.“.
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4. Povinné smluvní pojištění poskytovatelů zdravotních
služeb
4.1. Zakotvení a vývoj povinného smluvního pojištění u poskytovatelů zdravotních
služeb
Dne 15. 4. 1992 nabyl účinnosti zákon České národní rady č. 160/1992 Sb.,
o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních (dále jen „zákon o zdravotní péči
v nestátních zdravotnických zařízeních“). Tento zákon upravoval poskytování zdravotní
péče81 v nestátních zdravotnických zařízeních a byl v souladu s ustanovením § 5 odst. 1
speciálním zákonem k zákonu č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních obsahoval
v ustanovení § 16 povinnost, která ukládala provozovateli nestátního zdravotnického
zařízení uzavřít před zahájením činnosti smlouvu s pojišťovnou vykonávající činnost na
území České republiky o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům
v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. 82
Zákon o péči o zdraví lidu, který byl účinný od 1. 7. 1966 a byl obecným
předpisem upravujícím zdravotní péči, v té době žádnou povinnost uzavřít smlouvu
o pojištění odpovědnosti neobsahoval. Nastala tedy jakási dvoukolejnost právní úpravy,
kdy státní zdravotnická zařízení83 nemusela mít uzavřenou smlouvu o pojištění
odpovědnosti za škodu, zatímco nestátní zdravotnická zařízení ano.

81

Účinností zákona o zdravotních službách (1. 4. 2012) se terminologie změnila a místo pojmu „zdravotní
péče“ se nově používá termín „zdravotní služby“, v textu je používán vždy ten termín, který používá
příslušný zákon.
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Ustanovení § 16 Zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních: „Provozovatel
nestátního zařízení je povinen před zahájením činnosti uzavřít smlouvu s pojišťovnou vykonávající
činnost na území České republiky o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s
poskytováním zdravotní péče. Toto pojištění musí trvat po celou dobu, po kterou provozovatel nestátního
zařízení poskytuje zdravotní péči.“.
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Účinností zákona o zdravotních službách (1. 4. 2012) se terminologie změnila a místo pojmu
„zdravotnické zařízení“ byl zaveden pojem „poskytovatel zdravotních služeb“. Termín „zdravotnické
zařízení“ zůstal zachován pouze pro prostory sloužící k poskytování zdravotních služeb. V textu je
používán vždy ten termín, který používá příslušný zákon.
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Prvním pokusem o odstranění této dvoukolejnosti byl poslanecký návrh 84 poslanců
M. Emmerové, Z. Škromacha, J. Janečka, J. Boháčkové a J. Hofmana ze dne 14. 11. 2001,
kterým mělo dojít ke změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o rozpočtových pravidlech“). Zákon o rozpočtových pravidlech v ustanovení § 70
upravoval pojištění organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací. Výše
uvedený poslanecký návrh navrhoval rozšířit § 70 odst. 2 a zakotvit povinnost
příspěvkovým organizacím, které jsou zdravotnická zařízení uzavřít pojistnou smlouvu
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním
zdravotní péče.85 Odůvodněním této navrhované změny byla právě výše uvedená
dvoukolejnost tehdejší právní úpravy a dále to, že tehdejší znění zákona o rozpočtových
pravidlech neumožňovalo vůbec pojištění odpovědnosti za škodu uzavřít, jelikož § 70
odst. 2 uváděl, že příspěvková organizace může pojistit pouze majetek České republiky, se
kterým hospodaří. Dále tento poslanecký návrh uváděl, že: „Navrhovaná úprava nebude
mít dopad na státní rozpočet, neboť zdravotnická zařízení, která jsou příspěvkovými
organizacemi, jsou financována z veřejného zdravotního pojištění.“86 Poslanci se
domnívali, že vzhledem k charakteru činnosti zdravotnických zařízení je třeba možnost
pojištění odpovědnosti za škodu nejen umožnit, ale i nařídit. K této novelizaci zákona
o rozpočtových pravidlech nikdy nedošlo.
Zároveň byl dne 12. 9. 2001, předložen vládní návrh zákona o darování, odběrech
a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).87
Součástí pozměňovacích návrhů přednesených ve druhém čtení zákona dne 24. 4. 2002
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Poslanecký návrh. [online] 2002 [cit. 2019-03-26]. Dostupný z:
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=29188.
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Ustanovení § 70 odst. 2 dle poslaneckého návrhu: „Příspěvková organizace může pojistit pouze majetek
České republiky, se kterým hospodaří. Je-li příspěvková organizace zdravotnickým zařízením30a), je
povinna uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti
s poskytováním zdravotní péče.
30a) § 11 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.“
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Poslanecký návrh. [online] 2002 [cit. 2019-01-01]. Dostupný z:
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=29188.
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Vládní návrh zákona. [online] 2001 [cit. 2019-01-01]. Dostupný z:
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=3&T=1053.
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byl pozměňovací návrh poslankyně M. Emmerové, který navrhoval, aby do části páté,
která se týkala změny zákona o péči o zdraví lidu, byl vložen nový bod, kterým bude do
ustanovení § 39 zákona o péči o zdraví lidu doplněn odst. 3, který bude znít:
„Zdravotnická zařízení jsou povinna uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Toto pojištění
musí trvat po celou dobu, po kterou zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní péči.“88 Dne
1. 9. 2002 tedy nabyl účinnosti zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech
a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon),
kterým byl novelizován zákon o péči o zdraví lidu, a do našeho právního řádu přibyla
povinnost zdravotnických zařízení uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Zároveň byla
odstraněna dvoukolejnost právní úpravy povinného pojištění pro státní a nestátní
zdravotnická zařízení.
Vzhledem ke způsobu začlenění povinného pojištění pro zdravotnická zařízení do
našich právních předpisů neobsahuje žádná důvodová zpráva podrobnější rozbor důvodů
a motivace pro toto začlenění a k dispozici je pouze zdůvodnění poslaneckého návrhu ke
změně zákona o rozpočtových pravidlech, který následně novelizován v tomto směru sice
nebyl, ale vzhledem k tomu, že se v případě tohoto poslaneckého návrhu a později
i pozměňovacího návrhu k transplantačnímu zákonu jednalo o poslankyni M. Emmerovou,
lze předpokládat, že myšlenka a odůvodnění zůstaly stejné.
Zákon o zdravotních službách následně povinné pojištění pro zdravotnická zařízení
převzal a ode dne 1. 4. 2012 až do současnosti tuto povinnost zakotvuje v ustanovení § 45
odst. 2 písm. n) zákona o zdravotních službách. 89 Zákon o zdravotních službách zároveň
zrušil zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
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Vládní návrh zákona. [online] 2001 [cit. 2019-01-01]. Dostupný z:
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=3&T=1053.
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Ustanovení § 45 odst. 2 písm. n) Zákona o zdravotních službách: „Poskytovatel je povinen uzavřít
pojistnou smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním
zdravotních služeb, a to v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jej mohla taková
odpovědnost postihnout; toto pojištění musí trvat po celou dobu poskytování zdravotních služeb; kopii
pojistné smlouvy je poskytovatel povinen zaslat příslušnému správnímu orgánu nejpozději do 15 dnů ode
dne zahájení poskytování zdravotních služeb.“.
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Hlavním důvodem pro stanovení této povinnosti je především charakter činnosti
spočívající v poskytování zdravotních služeb ze strany poskytovatele, jelikož je tato
činnost spojena s rizikem způsobení újmy na zdraví člověka, a to jak v důsledku
případného lidského pochybení, tak v důsledku okolností mající původ v povaze přístroje
nebo jiné věci. Dalším důvodem je možná výše náhrady škody, která může dosahovat
řádově milionů.90 Důvodová zpráva dále uvádí, že: „Výši pojistného nelze zákonem
stanovit jednotně. Výše rizika se mezi jednotlivými poskytovateli výrazně liší, jiná bude
u praktického lékaře, jiná o „okresní nemocnice“, jiná u fakultní nemocnice. Dále se bude
lišit i podle spektra oborů, které nemocnice poskytuje – jiné riziko je v případě zajišťování
porodů, jiné u rehabilitace.“91

4.2. Státní vs. nestátní poskytovatelé zdravotních služeb
Předchozí podkapitola pojednává mimo jiné o zrušení dvoukolejnosti právní
úpravy povinného pojištění pro poskytovatele zdravotních služeb, která byla na první
pohled zrušena a sjednocena. Je tomu ale skutečně tak? Jak velké jsou rozdíly mezi
podmínkami sjednávání pojistných smluv a naplnění zákonem stanovené povinnosti pro
státní a nestátní poskytovatele zdravotních služeb?
Zákon o zdravotních službách stanovuje podmínky, které je třeba splnit pro udělení
oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Patří mezi ně zejména odpovídající prostory
včetně příslušného zázemí a vybavení a personální zajištění. Po splnění příslušných
podmínek vzniká rozhodnutím příslušného správního orgánu oprávnění poskytovat
zdravotní služby. 92 Dalším předpokladem pro poskytování zdravotních služeb je uzavření
smlouvy o poskytování hrazených zdravotních služeb se zdravotními pojišťovnami
a následně poskytování služeb v souladu s jejich požadavky.
Poskytování zdravotních služeb je především hospodářskou činnosti, často se jedná
o podnikání. Jedná se také však o jednu z nejdůležitějších služeb veřejného zájmu a stát
90

Důvodová zpráva k zákonu č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), č. 372/2011 Dz.
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Tamtéž.
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ŠUSTEK, Petr; HOLČAPEK, Tomáš a kolektiv. Zdravotnické právo. Praha: WoltersKluwer, 2016. ISBN
978-80-7552-321-1. s. 73.
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a územní samosprávy často tuto službu zajišťují prostřednictvím svých poskytovatelů
zdravotních služeb jako jejich zřizovatelé.
Do roku 1989 poskytovala zdravotní péči zdravotnická zařízení státu. Podmínky
a rozsah stanovoval zákon o péči o zdraví lidu. Zdravotní péče byla poskytována
zdravotnickými zařízeními hygienické služby a zdravotnickými zařízeními léčebně
preventivní péče. Poskytování zdravotní péče tak bylo uspořádáno do jednotné
zdravotnické soustavy zdravotnických zařízení a dalších zdravotnických organizací, které
zajišťovaly různé související činnosti či úkoly zdravotnictví. 93
Zdravotnická zařízení byla zřizována národními výbory nebo v případě fakultních
nemocnic

Ministerstvem

zdravotnictví.

Dalším

významným

rysem

tehdejšího

zdravotnictví byla spádovost. Zdravotnická zařízení, která byla řízená národními výbory,
byla povinna v mezích spádových území stanovených dle jednotných celostátních zásad,
poskytovat potřebné služby i obyvatelům okolních okresů nebo krajů. 94 Všechna
zdravotnická zařízení v té době byla státní.
Až od 1. 1. 1992 bylo umožněno zřizovat zdravotnická zařízení ministerstvu
zdravotnictví, okresním úřadům, obcím a fyzickým a právnickým osobám. Spádová území
byla stále zachována.95 V té souvislosti nabyl 15. 4. 1992 účinnosti zákon č. 160/1992 Sb.,
o péči v nestátních zdravotnických zařízeních, který upravoval podmínky a rozsah
poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních a podmínky
provozování nestátních zařízení. Od 1. 1. 2001 bylo stanoveno, že zdravotnická zařízení
zřizují ministerstvo zdravotnictví, kraje v samostatné působnosti, obce a fyzické
a právnické osoby a spádovost byla rovněž zachována. Spádovost nebyla zakotvena pouze
v zákoně o péči o zdraví lidu, ale také v zákoně o veřejném zdravotním pojištění v § 11
odst. 1 písm. b), který stanovoval, že: „(…) Lékař nemůže odmítnout pojištěnce ze
stanoveného spádového území a v případě, kdy se jedná o neodkladnou péči. (…)“
Spádovost zdravotnických zařízení zrušil až zákon o zdravotních službách s účinností od
1. 4. 2012, který ji nepřevzal ze zákona o péči o zdraví lidu, a tudíž byl v souladu s tím
93

ŠUSTEK, Petr; HOLČAPEK, Tomáš a kolektiv. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN
978-80-7552-321-1. s. 76.
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Ustanovení § 39 zákona o péči o zdraví lidu v tehdejším znění do 31. 12. 1991.
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Ustanovení § 39 zákona o péči o zdraví lidu v tehdejším znění od 1. 1. 1992.
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novelizován zákon o veřejném zdravotním pojištění, kdy tato část ustanovení, která
pozbyla smysl, byla ze zákona vypuštěna.
Od 1. 4. 2012 se začátkem účinnosti zákona o zdravotních službách již není
upravena pevná struktura sítě poskytovatelů zdravotních služeb, rovněž zákon o péči
v nestátních zdravotnických zařízeních byl zrušen. Zákon o zdravotních službách již pouze
stanovuje, že zdravotní péče se poskytuje ve formě ambulantní, jednodenní, lůžkové
a zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta96. Dále stanovuje
druhy zdravotní péče dle časové naléhavosti jejího poskytnutí a dle účelu jejího
poskytnutí. 97
V ustanovení § 111 a § 112 pak zákon o zdravotních službách upravuje jakési
„centrální poskytovatele zdravotních služeb“, jedná se o fakultní nemocnice a centra
vysoce specializované péče. Jedná se o zachování alespoň základní struktury
poskytovatelů zdravotních služeb, což lze i vzhledem k tomu, že právo na zdraví je
zaručeno ústavním pořádkem vnímat jako objektivní celospolečenskou potřebu.98

4.2.1. Státní poskytovatelé zdravotních služeb
Mezi státní zdravotnická zařízení patří fakultní nemocnice, které jsou zřizovány
státem a zřizovatelskou funkci vůči nim plní Ministerstvo zdravotnictví ČR. Mezi státní
zdravotnická zařízení rovněž patří další léčebná zařízení poskytující často úzce
specializovanou péči.
Fakultní nemocnice jsou státní příspěvkovou organizací ve smyslu zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem jsou také vázány. Fakultní nemocnice jsou
rovněž vázány zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, kdy jsou dle § 4 odst. 1 písm. c) veřejným zadavatelem či zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
96

Ustanovení § 6 Zákona o zdravotních službách.
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Ustanovení § 5 Zákona o zdravotních službách.
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ŠUSTEK, Petr; HOLČAPEK, Tomáš a kolektiv. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN
978-80-7552-321-1. s. 77.
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4.2.2. Nestátní zdravotnická zařízení
Nestátní zdravotnická zařízení jsou zřizována územně samosprávnými celky, tedy
obcemi a kraji v rámci své samostatné působnosti a mohou mít formu příspěvkové
organizace ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, formu obecně prospěšných společností nebo formu obchodních korporací.
Nestátní zdravotnická zařízení mohou být také zřízena jako soukromá zdravotnická
zařízení, tedy ve vlastnictví fyzických či právnických osob. Provozovatelem těchto
zařízení je poskytovatel zdravotních služeb, který musí splňovat podmínky dané zákonem
o zdravotních službách.
Zásadním rozdílem tedy je, že státní poskytovatelé zdravotních služeb jsou daleko
více

limitováni

v souvislosti

s nakládáním

s veřejnými

finančními

prostředky

a v kontraktačních procesech obecně. Již toto je určitým zdrojem dvoukolejnosti, který
se následně projevuje i při uzavírání pojistných smluv v rámci povinného smluvního
pojištění, přestože na první pohled byla dvoukolejnost odstraněna, když povinnost uzavřít
pojištění pro případ odpovědnosti za škodu byla stanovena jak státním, tak nestátním
poskytovatelům zdravotních služeb.

4.3. Občanskoprávní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb
Medicína je vzhledem ke své povaze velmi specifickou oblastí poskytování služeb.
Možnosti medicíny jsou omezené a některým pacientům již není pomoci. I z tohoto
důvodu může někdy dojít k situaci, že se stav pacienta zhorší nebo v krajním případě
nastane jeho smrt, a to buď v důsledku původní nemoci, nebo pozdějších komplikací.
Poskytovatel zdravotních služeb zpravidla neodpovídá za dosažení příznivého výsledku,
ale pouze za vynaložení náležitého úsilí při poskytování zdravotních služeb.99 Posuzování
odpovědnosti v oblasti poskytování zdravotních služeb je nesmírně obtížné, a to
především z důvodu, že každý pacient reaguje na léčbu jinak, u každého pacienta se
příznaky a diagnóza vyvíjí jiným způsobem, konsekvence lékařských zákroků mohou být
rovněž u každého jiné a biologické procesy v lidském těle se nedají vždy přesně
99
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odhadnout. Často se k primární diagnóze následně přidruží nepředvídatelné komplikace
a často také nastávají situace, kdy se lékaři snaží pacientovi zachránit život, ale riziko
komplikací, které spočívají například v následném doživotním postižení, jsou velmi
vysoké. Pacienti případně jejich blízcí se rozhodují pro náročnou léčbu, přestože jsou se
všemi komplikacemi seznámeni, věří, že právě je žádné komplikace nepotkají, a když
potkají, leckdy se na poskytovatele zdravotních služeb poté obracejí s nárokem na náhradu
jim způsobené újmy.
Poskytování zdravotních služeb musí každopádně probíhat podle pravidel vědy
a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta a s ohledem
na konkrétní podmínky a objektivní možnosti, tzv. lege artis.100 „Za porušení lege artis se
považuje, pokud lékař při výkonu svého povolání nedodrží rámec pravidel vědy
a medicínských způsobů, a to v mezích daných rozsahem svých úkolů podle pracovního
zařazení i konkrétních podmínek a objektivních možností. Postup lékaře je přitom nutné
vždy hodnotit ex ante, tj. na základě informací, které měl v době rozhodování
k dispozici.“101 Pokud dojde k porušení lege artis, jedná se o postup non lege artis.
Aby subjektu vznikla povinnost nahradit újmu, musí pro to být naplněny zákonné
předpoklady. Ty se mohou lišit v závislosti na konkrétním druhu odpovědnosti. Nicméně
mezi základní předpoklady pro naplnění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb
patří protiprávní jednání, újma, příčinná souvislost a zavinění.
V oblasti medicíny hrají důležitou roli tzv. profesní standardy, čímž se rozumí
například to, že lékař je povinen odebrat anamnézu pacienta, stanovit diagnózu a další.102
Typicky tedy dochází k protiprávnímu jednání tak, že je porušen lege artis postup, což je
však jakási obecná povinnost stanovená zákonem, ale konkrétním porušením je porušení
některé povinnosti stanovené profesními standardy. „Při posuzování, zda zdravotnický
profesionál zachoval potřebnou míru odborné péče a neporušil právní povinnost, je nutno
používat měřítko, které je objektivní, tj. jde o takovou péči, kterou lze požadovat od
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každého srovnatelného odborníka.“103 Zároveň je třeba posuzovat každý případ konkrétně
a individuálně, s přihlédnutím k jeho okolnostem.
Pro naplnění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb je dále třeba vzniku
újmy. Újma může být buď majetková, nebo nemajetková. Majetkovou újmou se rozumí
zmenšení jmění, tedy skutečná škoda, tzn. zejména účelně vynaložené náklady spojené
s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo o jeho domácnost104, náklady
pohřbu105, a/nebo ušlý zisk, tedy náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní
neschopnosti. Nemajetkovou újmou se rozumí zásah do nehmatatelných statků, zejména
do osobnosti člověka, jeho integrity, důstojnosti, soukromí106, duševní útrapy pacienta
a/nebo rodiny apod. Typickým zásahem do integrity člověka je provedení lékařského
zákroku bez informovaného souhlasu107. Mezi nároky patřící do nemajetkové újmy patří
zejména bolestné, které má nahrazovat vytrpěnou bolest, ztížení společenského uplatnění
v případě, že vznikla poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti pacienta108 či omluva.
Dalším předpokladem pro vznik občanskoprávní odpovědnosti je příčinná
souvislost neboli kauzální nexus mezi protiprávním jednáním a vzniklou újmou. Prokázání
příčinné souvislosti je ve sporech pacientů s poskytovateli zdravotních služeb patrně to
nejnáročnější. Vztah příčinné souvislosti lze vyjádřit tak, že následek by nenastal, kdyby
bývalo nedošlo k určitému jednání nebo vlivu jiného faktoru.109 Přestože zjišťování
příčinné souvislosti mnohdy podléhá náročnému znaleckému zkoumání, je velmi složité
postavit výskyt příčinné souvislosti jako předpokladu pro vznik občanskoprávní
odpovědnosti najisto, a to nejen proto, že nezřídka kdy si několik znaleckých posudků
v rámci jedné věci protiřečí. Procesy v lidském těle jsou velmi individuální, specifické
103
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a složité, o to těžší je pak vyjádřit, zda kdyby býval lékař postupoval v léčbě pacienta
jinak, bývalo by nedošlo ke vzniku újmy. K prokazování příčinné souvislosti
v medicínských sporech existuje rozsáhlá judikatura, a to i Nejvyššího soudu České
republiky a Ústavního soudu České republiky110. Vzhledem k tématu této práce není
problematika příčinné souvislosti rozebírána detailněji, lze však závěrem uvést, že se
poslední dobou pomalu upouští od prokazování příčinné souvislosti na 100 %, a to
i s přihlédnutím k přístupu v zemích Common Law a začíná se uplatňovat doktrína tzv.
ztráty šance, kterou Nejvyšší soud ČR aplikoval například v rozsudku 25 Cdo 1628/2013
ze dne 31. 7. 2014, kdy shledal znalci konstatovanou pravděpodobnost 70 – 80 %, že by
došlo k remisi v případě dřívějšího zahájení léčby, za dostatečnou pro prokázání vzniku
příčinné souvislosti. 111
Posledním předpokladem pro vznik občanskoprávní odpovědnosti je zavinění, tedy
subjektivní kategorie, které je vyžadováno v případě porušení zákonné povinnosti.
Rozlišujeme zavinění nedbalostní a úmyslné, s tím, že v oblasti občanskoprávních sporů
v medicíně se jedná téměř vždy o nedbalost.

4.4. Problematické aspekty pojištění poskytovatelů zdravotních služeb
„Jsou pouze snad dvě nebezpečnější aktivity než pojištění profesní odpovědnosti
nemocnic, a to je hra s otevřeným ohněm ve skladu střelného prachu a ruská ruleta.“112
Pojištění odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb patří k nejrizikovějším
pojištěním vůbec, a to všude ve světě.113 Jedním z důvodu je nárůst náhrad újem na zdraví
přímo aritmetickou řadou. Pojistitelé musí mít vytvořené rezervy na pojistná plnění, což je
vzhledem k výši náhrad újem velmi zatěžuje. Počet pojišťoven v ČR, které toto pojištění
110

Např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. 25 Cdo 1222/2012, usnesení Ústavního
soudu ČR ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08 a další.

111

Ztráta šance a očekávání a nová interpretace příčinné souvislosti ve zdravotnickém právu. [online] 12. 2.
2015 [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/ztrata-sance-a-ocekavani-a-novainterpretace-pricinne-souvislosti-ve-zdravotnickem-pravu-96678.html.

112

KAREŠ, Robert. Zastropovat pojištění odpovědnosti nemocnic? Zbožné přání… Pojistný obzor. 2016.
[online]

(01/2016)

[cit.

2019-04-28].

ISSN

0032-2393.

https://www.pojistnyobzor.cz/images/archiv/2016-1/casopis.pdf, s. 50–51.
113

Tamtéž, s. 50.

50

Dostupné

z:

nabízejí, stále klesá. Zkušenosti zajišťoven například z Německa, Francie nebo USA jsou
velmi špatné, proto je pro pojišťovny téměř nereálné sehnat na toto pojištění zajištění. 114
Problematických aspektů u pojištění poskytovatelů zdravotních služeb je celá řada.
Tento fakt plyne samozřejmě i z povahy uzavíraného pojištění. Lidské zdraví a život nejen
náš, ale i našich blízkých je tím nejcennějším co máme. To zakládá nevyčíslitelnost této
újmy, která se ruku v ruce nese s nevyzpytatelností medicíny, což pak společně zakládá
nejistotu vedoucí k předpokládané nákladnosti odškodňovaných nároků a malému
množství pojistitelů na českém trhu, kteří tento druh pojištění poskytují.

4.4.1. Tvorba technických rezerv
Vytváření pojistně technických rezerv je spojeno s hospodařením pojišťoven.
Technické rezervy jsou pojišťovnami vytvářeny z přijatého pojistného a zahrnují finanční
prostředky, ze kterých následně pojišťovny vyplácí pojistná plnění. 115 Povinnost vytvářet
technické rezervy stanovuje pojistitelům zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví,
konkrétně v ustanovení § 52 odst. 1116.
Z uvedeného tak plyne, že pojišťovny musí mít obrovské technické rezervy ve výši
všech uplatněných nároků na odčinění újmy na zdraví, přestože reálně je pak vyplacen
pouze zlomek z žalobami původně uplatněných nároků.
S tím rovněž souvisí otázka náhrady nákladů řízení za zastoupení advokátem, a to
zejména v té situaci, kdy žalobce měl ve věci úspěch, ale soudem mu bylo přisouzeno
méně, než podanou žalobou požadoval. Tato otázka je relevantní zejména v souvislosti
114
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s vymáháním nemajetkových újem, kdy požadované nároky a přisouzená částka mohou
být velmi rozdílné. Vyčíslí-li sekundární oběť v případě usmrcení blízké osoby nárok na
náhradu nemajetkové újmy v žalobě proti škůdci (nemocnici) například na 10 000 000,Kč a soud žalobci vyhoví, ale přizná mu pouze 100 000,- Kč, vzniká pak otázka, jak určit
výši odměny advokáta za zastupování žalobce ve smyslu vyhlášky Ministerstva
spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za
poskytování právních služeb (advokátní tarif). Dle ustanovení § 142 odst. 3 občanského
soudního řádu lze účastníkovi přiznat plnou náhradu nákladů řízení i v případě, že měl ve
věci úspěch jen částečný. Měla by tedy být tzv. tarifní hodnotou ve smyslu ustanovení § 8
advokátního tarifu, ze které se vypočítává sazba mimosmluvní odměny advokáta částka
původně žalovaná nebo částka přisouzená? 117 K dané otázce se relativně nedávno
vyjadřoval Nejvyšší soud ČR, který rozhodl, že: „Základem pro určení výše odměny
advokáta pro účely náhrady nákladů řízení podle § 142 odst. 3 OSŘ není částka
požadovaná žalobou, nýbrž až částka přisouzená.“118 Tento závěr lze považovat za
logický, nicméně i přesto se jedná o další aspekt, ve spojení s povinností vytváření
technických rezerv, který nepřímo ovlivňuje množství pojistitelů, kteří mají zájem pojistit
poskytovatele zdravotních služeb a výši pojistného. Nutno dodat, že zde nefunguje ani
obecný korektiv výše soudního poplatku, který se vypočítává z nároku uplatňovaného
žalobou, neboť žalobce je v těchto případech od placení soudního poplatku osvobozen. 119

4.4.2. Výběr pojistitele
Státní poskytovatelé zdravotních služeb jsou vzhledem k předpokládané hodnotě
plnění povinni při výběru pojistitele postupovat v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek. Tato skutečnost má vliv zejména na dva faktory. Jedním z nich je
omezená volba výběru pojistitele ze strany státních poskytovatelů zdravotních služeb,
když musí pečlivě stanovit zadávací kritéria, kterými je v případě výběrového řízení na
pojistitele odpovědnosti pro případ vzniku újmy vždy nejnižší nabídková cena. Druhým
117
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faktorem, který je třeba brát v potaz je časová náročnost procesu výběru pojistitele. Je
nezbytné, aby poskytovatelé zdravotních služeb vypracovali zadávací podmínky
a stanovili lhůty nezbytné k zákonnému průběhu zadávacího řízení, s tím že délka lhůt
musí být stanovena přiměřeně tak, aby byla zajištěna dostatečná doba pro jednotlivé
úkony dodavatelů. Jenom lhůta pro podání nabídek dodavatelů musí činit nejméně 30,
resp. 15, dnů v souladu s ustanovením § 57 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Časový faktor může hrát významnou roli zejména v případě pojistných smluv,
které byly uzavřeny dle zákona o pojistné smlouvě, a tudíž se i v tuto chvíli řídí zákonem
o pojistné smlouvě a nikoliv OZ, a to především z toho důvodu, že v zákoně o pojistné
smlouvě nebyl nikterak zakotven obsah ustanovení § 2781 OZ, který umožňuje pojistiteli
ukončit pojistnou smlouvu, kterou je založeno povinné smluvní pojištění, pouze v případě,
že to jiný právní předpis připouští, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole této práce.
S ohledem na výše uvedené se tak poskytovatel zdravotních služeb může velmi
nenadále ocitnout v situaci, kdy pojistitel vypoví smlouvu, přičemž výpovědní doba
nebude dostatečně dlouhá pro to, aby prostřednictvím výběrového řízení ve smyslu zákona
o zadávání veřejných zakázek vybral pojistitele nového.

4.4.3. Nárůst nároků na odškodnění újmy
Odškodnění bolesti, ZSU a dalších nemajetkových újem ve smyslu § 2958 OZ
S účinností od 1. 1. 2014 byla s příchodem OZ zrušena vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
(dále jen „vyhláška o odškodnění bolesti a ZSU“¨). Tato vyhláška stanovovala výši, do
které se poskytovala náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění, které byly
způsobeny pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo jiným poškozením zdraví. Rovněž
určovala výši náhrady, resp. odškodnění v jednotlivých případech.120
Přílohy vyhlášky o odškodnění bolesti a ZSU obsahovaly klasifikaci poškození
zdraví a každé klasifikaci byl přidělen určitý počet bodů. Například tříštivé zlomenině
stehenní kosti bylo přiřazeno 200 bodů, cizímu tělesu v žaludku odstraněnému
endoskopicky 30 bodů, zatímco pokud bylo cizí těleso ze žaludku odstraněno operačně tak
120
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60 bodů.121 Ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky o odškodnění bolesti a ZSU stanovovalo, že
hodnota jednoho bodu činí 120 Kč. V určitých případech vyhláška o odškodnění bolesti
a ZSU zároveň umožňovala zvýšení bodového ohodnocení škody na zdraví. Jednalo se
zejména o případy, kdy škoda na zdraví vyžadovala náročný způsob léčení či vedla ke
zvlášť těžkým následkům. 122
Ačkoliv vyhláška o odškodnění bolesti a ZSU nebyla v mnoha případech ideální,
zejména proto, že nereflektovala individualitu jednotlivých poškozených a specifičnost
jednotlivých případů, nelze jí upřít, že představovala minimálně pravidla pro
odškodňování škod na zdraví a přinášela alespoň určitou předvídatelnost práva, neboť
samo o sobě se v případě bolestného a ZSU jedná o velmi subjektivní kategorii škod.123 Po
zrušení vyhlášky o odškodnění bolesti a ZSU stanovoval pravidla pro odškodňování škod
na zdraví přímo OZ, a to konkrétně ustanovení § 2958, které je formulováno velmi
obecně124. Důsledkem pro oblast pojišťovnictví byla zejména ztráta předvídatelnosti
v souvislosti s výší náhrad újem na zdraví. Pojistitelům jsou ukládány veřejnoprávní
povinnosti, například povinnost stanovení pojistného na základě pojistně-matematických
předpokladů, a to tak, aby mohla být zajištěna trvalá splnitelnost všech jejich závazků
z pojišťovací činnosti či povinnost vytvářet rezervy na pojistná plnění. 125
Na tento stav, kdy neexistovala žádná podrobnější pravidla a mantinely pro
určování výše odškodnění než obecné zákonné vymezení, bylo poměrně záhy reagováno
ze strany Nejvyššího soudu ČR a Společnosti medicínského práva, pod záštitou
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1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Společnost medicínského
práva“).
Dne 14. dubna 2014 byla zveřejněna Metodika k odškodňování nemajetkových
újem podle § 2958 NOZ (dále jen „metodika“). Metodika byla připravena Nejvyšším
soudem ČR v součinnosti se Společností medicínského práva. Nejedná se o závazný
právní předpis, jako tomu bylo v případě vyhlášky o odškodnění bolesti a ZSU, ale její
význam má vyplývat ze širokého společenského konsenzu a z vysoké odborné
argumentace126, zejména vzhledem k tomu, že stanovení výše odškodnění bolesti nebo
ZSU není otázkou ani právní, ani medicínskou, nýbrž otázkou sociální. 127
Metodika vychází ze systému, který byl nastavený zrušenou vyhláškou
o odškodnění bolesti a ZSU. Rovněž totiž využívá etiologický přístup, který vychází
z klasifikace bolestivých stavů podle postižení jednotlivých orgánů, resp. částí těla
a vyjadřuje míru bolesti jako tělesného a duševního strádání v souvislosti se zásahem do
zdraví. Metodika se rovněž skládá z jednotlivých položek, kterým jsou přiřazeny určité
bodové hodnoty. Hodnota jednoho bodu není však fixní, jak tomu bylo u vyhlášky
o odškodnění bolesti a ZSU, ale je stanovena jako „jedno procento hrubé měsíční
nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní
rok předcházející roku, v němž vznikl nárok/vznikla bolest“128. Obdobně jako u zrušené
vyhlášky lze odškodnění procentuálně navyšovat dle komplikovanosti léčby.
V části odškodňování ZSU vychází Metodika z Mezinárodní klasifikace funkčních
schopností, disability a zdraví, která byla vypracována Světovou zdravotnickou
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organizací. 129 Systém odškodňování ZSU je Metodikou nastaven tak, že určitým
položkám jako je například: učení se a aplikace znalostí; mezilidská jednání a vztahy;
život komunitní, sociální a občanský; všeobecné úkoly a požadavky; pohyblivost a další,
je přiřazováno procentuální vyjádření omezení poškozeného v dané aktivitě. Následně je
možné matematickým propočtem stanovit celkové procentuální omezení poškozeného
v životě.130 Při výpočtu výsledné částky se dále zohledňuje věk poškozeného, či jeho
výjimečné zapojení do společenských aktivit. Částka představující odškodnění ZSU, která
odpovídá stoprocentnímu vyloučení ze života byla i s ohledem na dosavadní judikaturu
stanovena jako 400násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy přepočtené počty
zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, ve kterém se
ustálil zdravotní stav poškozeného.131 Pokud by taková mzda činila 30.000,- Kč, jednalo
by se o 12 000 000,- Kč.
V kontextu odškodňování nároků dle ustanovení § 2958 OZ je nutné zmínit
rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 2245/2017 ze dne 1. 11. 2017, který se
zabývá tím, jak má být vykládaná ta část ustanovení § 2958 OZ, která říká, že: „při
ublížení na zdraví odčiní škůdce poškozeného peněžitou náhradou vyvažující plně
vytrpěné bolesti a další nemajetkovou újmu“. Konkrétně se jednalo o výklad pojmů
„bolestné“ a „další nemajetková újma“. V konkrétním případě se poškozený domáhal
nároku na odškodnění za zásah do jeho práva na čest a důstojnost, když byl nucen ležet 14
dnů v nemocnici v jedné poloze s vyvěšenou nohou se závažím, přičemž byl odhalen a byl
nucen vylučovat a provádět intimní hygienu v přítomnosti dalších osob.132 Soud prvního
stupně nárok na náhradu další nemajetkové újmy nepřiznal, a to z toho důvodu, že shledal
jako důvodnou námitku žalované, že řízení brání překážka věci rozsouzené, když potíže,
129
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které poškozený požadoval odčinit, již byly odškodněny v rámci tzv. „širšího pojetí
bolestného“ v řízení vedeném mezi stejnými účastníky dříve. 133
Soud druhého stupně rozhodnutí potvrdil, Nejvyšší soud ČR konstatoval, že
z dikce § 2958 OZ je třeba brát v úvahu tři samostatné nároky, tedy bolestné, ZSU a další
nemajetkové újmy, přičemž shledal, že: „Nárokem na odškodnění bolesti je tedy myšleno
odškodnění bolesti v tzv. širším smyslu, tedy jak bolesti fyzické, tak duševního
strádání.“134, další nemajetkové újmy jsou dle názoru Nejvyššího soudu ČR spojené: „se
zásahem do zdraví, který nespočívá v přechodné bolesti ani ve fyzické či psychické újmě
dlouhodobého (trvalého) charakteru“135, přičemž jako příklad je uveden potrat v důsledku
psychického otřesu nebo nemožnost účasti na plánované studijní či pracovní stáži. 136
Mám za to, že v rámci odškodňování ZSU došlo k pozitivnímu posunu, a to
zejména, protože je dle Metodiky možné při odškodňování poškozených postupovat více
individuálně, ale za současného dodržení jakýchsi objektivních kritérií. V rámci
odškodňování bolestného došlo dle mého názoru k pozitivnímu posunu v tom smyslu, že
ohodnocení jednoho bodu není představováno fixní částkou, ale reaguje na vývoj
ekonomiky a změny finanční úrovně. Co se týče samotného systému odškodňování
bolestného, mám za to, že je téměř totožný se systémem, který byl nastavený zrušenou
vyhláškou o odškodnění bolesti a ZSU. V souvislosti s definicí pojmů bolestného a dalších
nemajetkových újem lze uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR považovat
jednoznačně za pozitivní, když přináší alespoň trochu předvídatelnosti v oblasti
uplatňování nároků dle ustanovení § 2958 OZ.
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Odškodnění duševních útrap ve smyslu § 2959 OZ
Ustanovení § 2959 OZ137 zakotvuje povinnost v případě usmrcení nebo zvlášť
závažného ublížení na zdraví odčinit duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné
blízké osobě, s odkazem na zásady slušnosti. Předtím, než nabyl účinnost OZ byl podobný
nárok upraven v ustanovení § 444 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
v tehdejším znění138. Zatímco předchozí právní úprava vztahovala tento nárok pouze
k usmrcení, OZ to rozšířil i na případ zvlášť závažného ublížení na zdraví. K rozšíření
došlo rovněž v rámci odškodňovaných osob, kdy OZ již nepožaduje u blízkých osob
podmínku společné domácnosti. OZ říká, že nelze-li určit výši náhrady, která vyvažuje
utrpení uvedeného okruhu osob, stanoví se odškodnění podle zásad slušnosti, přičemž
důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku uvádí, že se opouští myšlenka, že by
sazebník výše náhrad měl a priori stanovit zákon nebo dokonce podzákonný předpis. 139
V rámci analýzy této problematiky je stěžejní rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.
zn. 4 Tdo 1402/2015 ze dne 12. 4. 2016, v rámci kterého se Nejvyšší soud ČR vyjádřil
k rozsahu nároku na náhradu újmy sekundárních obětí, přičemž daný případ se týkal
dopravní nehody s tragickými následky, při které zemřela žena, a následně pozůstalí
(dcera, matka a bratr) uplatnili také nárok na náhradu své nemajetkové újmy. 140 Nejvyšší
soud v ČR v tomto rozhodnutí konstatoval, že soudy prvního a druhého stupně na daný
137
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případ nesprávně aplikovaly Metodiku, která ale na daný případ, resp. na daný druh
odškodňovaného nároku nedopadá a nelze ji využít pro zjištění výše nemajetkové újmy
v podobě duševních útrap pozůstalých poškozených sekundárních obětí ve smyslu
ustanovení § 2959 OZ.141
Výše zmíněné rozhodnutí je podstatné rovněž v tom, že Nejvyšší soud ČR v něm
konstatoval, že primárním zájmem zákonodárce bylo zrušení paušálních náhrad, nikoliv
však zpochybnění dosavadní rozhodovací praxe ve smyslu, že by měla být výše
odškodnění

diametrálně

rozdílná,

kdy

dle

představ

veřejnosti

mělo

dojít

k několikanásobnému či dokonce nelimitovanému navýšení dříve přiznávaných částek.142
Nejvyšší soud ČR dospěl v tomto rozhodnutí k závěru, že výše náhrady za duševní
útrapy pro sekundární oběti by se měla pohybovat v rozmezí 240.000 – 500.000 Kč pro
skupinu nejvíce citově spjatou se zemřelým, resp. osobou se zvlášť závažným ublížením
na zdraví. Toto rozmezí bylo Nejvyšším soudem ČR shledáno jako optimální
i v návaznosti na nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. I. ÚS 2844/14, ve kterém jsou
podrobně vyjmenována kritéria, která mají obecné soudy posoudit při rozhodování
o těchto druzích nároků. Při matematickém pohledu na celou věc lze vidět, že Metodikou
došlo v rámci odškodňování bolestného a ZSU k jakési cenové aktualizaci, kdy hodnota
jednoho bodu byla skokově navýšena o zhruba dvojnásobek. Vzhledem k tomu, že starý
občanský zákoník stanovoval jednorázové odčinění dle ustanovení § 444 odst. 3 pro citově
nejvíce postižené osoby ve výši 240 000,- Kč, lze v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR
vidět paralelu a logiku, když odškodnění principiálně stejného nároku bylo stanoveno na
maximální hranici 500 000,- Kč, tedy rovněž zhruba na dvojnásobek. I navzdory zdánlivé
logice bylo však dané rozhodnutí Nejvyššího soudu odbornou veřejností značně
kritizováno zejména z důvodu opětovné inklinace k paušálnosti a nerespektování
ekonomického vývoje.143
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Dané rozhodnutí je důležité i proto, že v něm Nejvyšší soud ČR konstatoval, že ve
vztahu k pojištění nelze akceptovat úvahy ubírající se směrem, že je irelevantní zabývat se
otázkou náhrady nemajetkové újmy v situaci, kdy byl přiznaný nárok pojišťovnou
vyplacen. Nejvyšší soud ČR má za to, že i v případě existence pojistného krytí události je
třeba se zabývat výší této náhrady, a jen třeba se v daném případě řídit stejnými pravidly
jako v případech, kdy by nároky poškozených nehradila pojišťovna, ale škůdce sám. 144
V reakci na výše uvedenou kritiku se následně Nejvyšší soud ČR ve svém
rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 894/2018 ze dne 19. 9. 2018 znovu zabýval výší přiměřené
náhrady za duševní útrapy sekundárních obětí, přičemž konstatoval, že dolní hranice
vymezená v rozhodnutí 4 Tdo 1402/2015 na 240.000,- Kč je nízká, nicméně horní hranice
obstojí, a to i v kontextu toho, že se jedná o: „výjimečný institut (újma vzniká třetí osobě
a ještě se jedná o „čistou“ nemajetkovou újmu) a tento institut by neměl vést k dalšímu
rozšiřování deliktní odpovědnosti a přiznávání vysokých náhrad“145. Na základě tohoto
předpokladu a kritérií dle nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 2844/14 Nejvyšší soud
ČR konstatoval, že: „za základní částku náhrady považovat v případě nejbližších osob
(manžel, rodiče, děti) dvacetinásobek průměrné mzdy“146, přičemž se jedná o částku
výchozí, která má být následně rozhodujícími soudy zvýšená nebo snížená, a to
s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem jednotlivých případů. 147
Jiné aspekty mající vliv na nárůst nároků na odškodnění nemajetkových újem
V souvislosti s rostoucím počtem nároků na odškodnění nemajetkových újem nelze
opomenout rozdíl v přístupu k dědění nároku na náhradu nemajetkové újmy mezi starým
občanským zákoníkem a OZ. S účinností OZ bylo do našeho právního řádu zakotveno
ustanovení § 1475 odst. 2 OZ, které říká, že: „Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele,
kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh uznány
144

JANDOVÁ, Lucie. Náhrada újmy podle NOZ v judikatuře. Pojistný obzor. [online] (03/2016) [cit. 201905-13]. ISSN 0032-2393. Dostupné z: https://www.pojistnyobzor.cz/images/archiv/2016-3/casopis.pdf,
s. 30.

145

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 25 Cdo 894/2018 ze dne 19. 9. 2018.

146

Tamtéž.

147

Výše náhrady pro pozůstalé při usmrcení osoby blízké. [online] 24. 4. 2019 [cit. 2019-05-13]. Dostupné
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/vyse-nahrady-pro-pozustale-pri-usmrceni-osoby-blizke109134.html.

60

nebo uplatněny u orgánu veřejné moci.“. Zatímco starý občanský zákoník stanovoval, že
smrtí věřitele jeho právo zanikne v případě, že bylo plnění omezeno jen na jeho osobu,
tudíž nároky na náhradu škody na zdraví a ZSU, které byly výlučně vázány jen na osobu
poškozeného, jeho smrtí zanikaly, a to bez ohledu na to, zda byly uplatněny u soudu či
nikoliv148, OZ toto změnil a pokud nároky byly za života poškozeného uplatněny u soudu,
resp. u orgánu veřejné moci, tak jeho smrtí nezanikají.
V posledních letech stále dochází k nárůstu pacienty či jejich blízkými uplatněných
nároků na odškodnění způsobené újmy ze strany poskytovatelů zdravotních služeb. Kromě
toho, že došlo ke skokovému nárůstu po nabytí účinnosti OZ, má počet uplatněných
nároků každoročně vzestupnou tendenci. 149 Tento rostoucí trend lze přisuzovat většímu
povědomí pacientů o jejich právech, rovněž také většímu povědomí právníků, resp.
advokátů o zdravotnickém právu kdy, jak říká Šustek: „Na dříve vylidněných seminářích
zdravotnického práva, kde kdysi sedělo dvacet studentů, je najednou přeplněno a chybí
volné kapacity.“150.

4.4.4. Ukončení smluvního pojistného vztahu, resp. absence povinného smluvního
pojištění poskytovatelů zdravotních služeb a s tím spojené důsledky
Ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) zákona o zdravotních službách stanoví, že
příslušný správní orgán pozastaví nebo odejme oprávnění k poskytování zdravotních
služeb, pokud poskytovatel není pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou
v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.
Je tato sankce přiměřená a vhodně stanovená? Je zájmem státu ale především
společnosti, aby fakultním nemocnicím, které se se všemi úskalími z povahy věci
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setkávají nejvíce bylo pozastaveno či dokonce odejmuto oprávnění k poskytování
zdravotních služeb?
Vzhledem ke všem problematickým aspektům, které zcela objektivně existují, jako
je rizikovost medicíny jako oboru takového, s čímž souvisí malý počet pojistitelů, kteří
mají zájem adekvátní pojištění nabízet, rostoucí tendence výše uplatňovaných nároků
a dalším přidruženým problémům, je tento problém zcela reálný a aktuální, přičemž by
neměl být podceňován ani ze strany zákonodárců.
Osobně mám za to, že dikce ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) nestanoví správnímu
orgánu možnost správního uvážení151 ve smyslu neudělení žádné sankce. Tudíž se
přikláním k tomu, že oprávnění k poskytování zdravotních služeb by muselo být v případě
absence povinného smluvního pojištění minimálně pozastaveno.
De lege ferenda mám za to, že by návětí ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) mělo znít
„Příslušný správní orgán může pozastavit či odejmout (…)“, čímž mám za to, že by
sankce stále plnila svůj preventivní účel a zároveň by se nejednalo o sankci zjevně
nepřiměřenou například v případě, kdy by nějaké z fakultních nemocnic, jakožto
největším poskytovatelům zdravotních služeb v ČR byla vypovězena pojistná smlouva na
pojištění odpovědnosti. Nutno dodat, že částečně tuto situaci vyřešil OZ zakotvením
ustanovení § 2781, nicméně ani toto ustanovení nemusí pokrýt všechny vzniklé situace.
Ke komplexnějším návrhům de lege ferenda se vyjadřuji rovněž v závěru této práce.

4.4.5. Porovnání uzavřených pojistných smluv na pojištění odpovědnosti za újmu
poskytovatelů zdravotních služeb
Předmětem této kapitoly je porovnání pojistných smluv, které byly uzavřeny
poskytovateli zdravotních služeb s pojistiteli. Předmětem porovnání budou zejména
vybrané fakultní nemocnice na území ČR. Cílem je objektivně zhodnotit míru rozdílnosti
v obsahu pojistných smluv, případně se pokusit popsat důvody vedoucí k těmto
151
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konkrétní direktivy pro takové užití.“ (SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upr.
vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-002-8 140 s.).
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rozdílnostem. Cílem není jakýmkoliv způsobem hodnotit či porovnávat schopnost
managementu jednotlivých nemocnic vyjednávat o podmínkách pojistných smluv
s pojistiteli, resp. nastavení konkrétních zadávacích kritérií ve smyslu v rámci výběrových
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o zadávání VZ“). Porovnání pojistných smluv je komplikované
především v rozmanitosti připojištění, které jednotlivé smlouvy obsahují, a které mají ve
svém důsledku vliv na výši pojistného. Dalším aspektem, který může ovlivňovat
porovnání je doba uzavření pojistné smlouvy. Přestože porovnávanými smlouvami budou
pouze smlouvy účinné, byly uzavřeny v různých letech, což může být podstatné.
Významným aspektem je rovněž velikost jednotlivých nemocnic, počet pracovišť,
specializace a další. Za tímto účelem je každá nemocnice, jejíž pojistná smlouva je
porovnávaná, krátce představena.
Všechna porovnávaná zdravotnická zařízení mají uzavřenou pojistnou smlouvu
s tím, že základní pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost
pojištěného poskytovatele zdravotních služeb nahradit újmu 152 za předpokladu, že byla
způsobena jinému poskytováním zdravotních služeb (tzn. profesní odpovědnost),
v souvislosti

s poskytováním

zdravotních

služeb,

nikoliv

však

jejich

vlastním

poskytováním (tzn. obecná odpovědnost) nebo vadou výrobku (tzn. odpovědnost za
výrobek).
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (dále jen „VFN“) je jednou z největších
nemocnic v ČR. Úzce spolupracuje především s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy
a má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR, přičemž je od svého založení v roce
1790 do současnosti největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.153 VFN je
tvořena ze 44 zdravotnických pracovišť a k 1. 1. 2018 činil celkový přepočtený stav
4 735,5 zaměstnanců.154
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Pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu má VFN uzavřenou
k dnešnímu dni s Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group. Smlouva byla
uzavřena v roce 2014. Limit pojistného plnění je stanoven na 20 000 000,- Kč, resp. na
dvojnásobek na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného
roku, přičemž spoluúčast je sjednána na 20 000,- Kč z každé pojistné události. Pojistné
bylo sjednáno ve výši 13 900 000,- Kč za jeden pojistný rok, přičemž ze zadávací
dokumentace na veřejnou zakázku „Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních
služeb za újmu“ vyplývá, že nejnižší nabídková cena byla stanovena jako základní
kritérium pro hodnocení nabídky ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. a) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v tehdejším znění. 155
V souvislosti se specifickým rozsahem pojištění (připojištění) je mimo jiné vhodné
zmínit, že se sjednané pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného poskytnout peněžitou
náhradu nemajetkové újmy, která mu bude uložena pravomocným rozhodnutím soudu,
přičemž vyňaty jsou situace, kdy je nemajetková újma způsobena například urážkou. Pro
toto pojištění je sjednán sublimit ve výši 10 000 000,- Kč v rámci limitu pojistného plnění
sjednaného pro základní pojištění.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen „FNHK“) má 39 pracovišť a nový
nemocniční areál funguje od roku 1928. Přepočtený stav zaměstnanců činil k 1. 1. 2018
4 499,1.156
Pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu má FNHK uzavřenou
s Pojišťovnou VZP, a.s. Limit pojistného plnění je sjednán ve výši 20 000 000,- Kč se
spoluúčastí ve výši 10 000,- Kč. Smlouva rovněž obsahuje ustanovení o bonifikaci, kdy na
základě vyhodnocení škodního průběhu pojistné smlouvy za jeden pojistný rok je
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stanovena procentuální výše bonifikace. Pojistné za jeden pojistný rok je sjednáno ve výši
7 794 000,- Kč, s tím, že se tato částka může měnit v souvislosti s případnou bonifikací.
FNHK má v rámci připojištění sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za
škodu nebo jinou újmu způsobenou subjektům klinického hodnocení v rámci klinického
hodnocení léčivých přípravků a zdravotnických prostředků v případech, kde FNHK
vystupuje jako zadavatel klinického hodnocení, a to se sublimitem ve výši 5 000 000,- Kč.
FNHK má dále uzavřenou pojistnou smlouvu s HDI Versicherung AG, předmětem
které je pojištění klinického hodnocení léčivých přípravků a zdravotnických prostředků,
ve které je konkrétně definováno pojistné nebezpečí. Pojištění se vztahuje na případnou
újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení subjektu klinického hodnocení a dále pro
případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného k náhradě újmy vzniklé
subjektu klinického hodnocení. Limit pojistného plnění je sjednán ve výši 60 000 000,- Kč
pro celou klinickou studii bez spoluúčasti.157
Z výše uvedeného vyplývá, že FNHK považovala za nezbytné zřejmě z důvodu
většího rizika uzavřít další pojistnou smlouvu nad rámec pojistné smlouvy týkající se
pojištění obecné odpovědnosti, ve které má sjednané pojištění pro případ újmy způsobené
klinickým hodnocením se sublimátem ve výši 5 000 000,- Kč s pojistným limitem
mnohonásobně vyšším.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (dále jen „FNKV“) poskytuje zdravotní
služby pacientům od roku 1902. A je primární výukovou základnou 3. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy. V roce 2017 měla 33 zdravotnických pracovišť a 2 600 zaměstnanců.
FNKV je pojištěna pro případ odpovědnosti za újmu rovněž u Kooperativy
pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Limit pojistného plnění pro základní pojištění je
sjednán ve výši 30 000 000,- Kč, resp. 60 000 000,- Kč za jeden pojistný rok. FNKV je
jedinou z porovnávaných nemocnic, která má spoluúčast sjednanou procentuálně, a to ve
výši 5 % z každé pojistné události, nejméně však 250 000,- Kč. Pro pojištění odpovědnosti
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za výrobek je sjednána spoluúčast ve výši 50 000,- Kč. Koncepce pojištění pro případ
odpovědnosti za nemajetkovou újmu je stanovena obdobně jako u VFN. Pojistné za jeden
pojistný rok činí 13 496 920,- Kč.158 FNKV má rovněž uzavřené pojistné smlouvy nad
rámec této, předmětem kterých je pojištění pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou
v souvislosti s některými klinickými hodnoceními.
Fakultní nemocnice v Motole
Fakultní nemocnice v Motole (dále jen „FNM“) je největší zdravotnické zařízení
v ČR a jedním z největších v Evropě. Je základnou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Má téměř 6 000 zaměstnanců, v roce 2017 ve FNM proběhlo 3 573 porodů.159
FNM má uzavřenou pojistnou smlouvu se soupojistiteli Pojišťovnou VZP, a.s.,
Českou pojišťovnou a.s. a Allianz pojišťovnou a.s. Limit pojistného plnění pro základní
pojištění pro jednu pojistnou událost je sjednán ve výši 20 000 000,- Kč, resp.
30 000 000,- Kč za jeden pojistný rok. Toto pojištění je sjednáno se spoluúčastí ve výši
100 000,- Kč. Pro obor gynekologie a porodnictví je však sjednána spoluúčast ve výši
3 000 000,- Kč. Jedná se tak o jedinou z porovnávaných nemocnic, v jejíž smlouvě je výše
spoluúčasti odvozena od rizikovosti oboru, a to ať už zmíněná rizikovost spočívá v počtu
pojistných událostí z tohoto oboru či v jejich výši. Smlouva rovněž pokrývá pojištění pro
případ odpovědnosti za újmu způsobenou klinickým hodnocením léčiv či zdravotnických
prostředků a odpovědnost za nemajetkovou újmu. Pojistná smlouva rovněž obsahuje
ustanovení o bonifikaci, která jsou koncipována tak, že pokud nebude výše škodného
průběhu za uplynulý pojistný rok vyšší než 20 % vyplatí pojistitel FNM bonifikaci, která
je odstupňována dle procentuální výše škodního průběhu. Na rozdíl od VFN a FNKV
nemá FNM omezené pojistné krytí pro případ odpovědnosti za nemajetkovou újmu
pravomocným rozsudkem soudu, tato koncepce pokrývá tedy daleko více případů. Roční
pojistné plnění je sjednáno ve výši 15 890 000,- Kč.
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Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava (dále jen „FNO“) je největším státním zdravotnickým
zařízením na severní Moravě s téměř 3 300 zaměstnanci v roce 2017.160
Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za újmu má FNO sjednanou s
Pojišťovnou VZP, a.s. a Českou pojišťovnou a.s. jako soupojistiteli. Limit pojistného
plnění činí 20 000 000,- Kč, resp. 40 000 000,- Kč za jeden pojistný rok. Výše spoluúčasti
je sjednána na 5 000,- Kč. Jedná se tedy o nejnižší spoluúčast mezi porovnávanými
nemocnicemi. Zajímavostí je, že FNO má nejnižší spoluúčast, zatímco FNKV nejvyšší,
přičemž se v obou případech jedná o fakultní nemocnice a FNO má větší počet
zaměstnanců. Pojistná smlouva FNO se rovněž vztahuje na případ odpovědnosti za
nemajetkovou újmu bez návaznosti na pravomocný rozsudek. FNO má ve smlouvě
sjednáno ujednání o bonifikaci stejně jako FNHK a rovněž ujednání o slevě na pojistném,
které stanovuje nižší pojistné v případě, že smlouva bude trvat minimálně tři roky,
přičemž tento předpoklad již byl k dnešnímu dni splněn.
Ústav pro péči o matku a dítě
Ústav pro péči o matku a dítě (dále jen „ÚPMD“) je zdravotnickým zařízením
zřízeným ministerstvem zdravotnictví ČR specializujícím se na poskytování zdravotních
služeb v oborech gynekologie, porodnictví a neonatologie. V roce 2017 v ÚPMD proběhlo
5 193 porodů a narodilo se 5 391 dětí.161 ÚPMD má okolo 650 zaměstnanců. 162
ÚPMD má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za újmu
s Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group a s Pojišťovnou VZP, a.s. jako
soupojistiteli. Toto zdravotnické zařízení jsem vybrala mezi porovnávané nemocnice
v souvislosti se skutečností odlišně sjednané výše spoluúčasti u pojistné smlouvy FNM. Je
zcela
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porovnávanými, s nejmenším počtem specializovaných oborů a nejedná se o fakultní
nemocnici. Přesto má spolu s FNKV sjednané nejvyšší limity pojistného plnění, a to
30 000 000,- Kč, resp. 50 000 000,- Kč za jeden pojistný rok. Přestože se jedná
o zdravotnické zařízení specializující se na poskytování zdravotních služeb v oborech
gynekologie, porodnictví a neonatologie, a přestože v ÚPMD proběhne za rok více porodů
než ve FNM163 je spoluúčast sjednána pouze ve výši 10 000,- Kč.
Shrnutí
Předně je třeba říci, že porovnávané pojistné smlouvy jsou téměř neporovnatelné
ve smyslu možnosti vyvozování nějakých obecně platných závěrů. Lze porovnat číselné
hodnoty obsažené v jednotlivých smlouvách, které jsem za účelem přehlednosti
zpracovala do tabulky níže. Nelze však zohlednit a najít úměrnost v jednotlivých
faktorech, které tyto číselné hodnoty ovlivňují. Zcela jisté je, že neplatí, že čím větší
zdravotnické zařízení, tím vyšší sjednané limity pojistného plnění. FNM, která je
největším zdravotnickým zařízením v ČR má nejnižší limit pojistného plnění za jeden
pojistný rok. Naopak FNKV, která má téměř třetinový počet zaměstnanců má tento limit
nejvyšší.
Obecně lze říci, že mezi porovnávanými fakultními nemocnicemi mají nejnižší
pojistné za jeden pojistný rok sjednány mimopražské nemocnice, tedy FNO a FNHK, a to
s velmi výrazným rozdílem, přestože FNHK má výrazně vyšší počet zaměstnanců než
FNKV a srovnatelný jako VFN. Je tedy otázkou, zda na koncepci pojistných smluv nemá
vliv i území, kde se nemocnice nachází, přičemž jsem toho názoru, že tato skutečnost
opravdu roli hraje, jelikož když je újma na zdraví uplatňována ze strany pacientů
zastoupených advokáty, mám za to, že „pražským advokátům“ se jako proporcionální
mohou vzhledem k cenové mapě jevit jiné částky než advokátům z jiných částí ČR.
Vzhledem k tomu, že pro pojišťovny není podstatný pouze soudem přiznaná výše nároku,
ale rovněž výše uplatněného nároku vzhledem k povinným rezervám, může být toto
příčinou vyššího pojistného pražských fakultních nemocnic.
V souvislosti s odlišně sjednanou spoluúčastí FNM pro obor gynekologie
a porodnictví a rovněž vzhledem k vysokým limitům pojistného plnění ÚPMD lze
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usuzovat, že se jedná o nejrizikovější oblast zdravotnictví, a to nejméně z finančního
hlediska. Vzhledem k tomu, že v ÚPMD probíhá více porodů než ve FNM, ale FNM má
pro tento obor sjednanou výrazně vyšší spoluúčast, mám za to, že tyto skutečnosti
nesměřují k závěru, že je ve FNM velké množství pojistných událostí z tohoto oboru, ale
že důvodem pro takto nastavenou spoluúčast je skutečnost, že výše uplatňovaných nároků
újmy na zdraví ve FNM v tomto oboru je velmi vysoká, přičemž si lze znovu klást otázku
proč tomu tak je. Domnívám se, že se jedná o spojení faktů, že se jedná o pražskou
nemocnici a že se jedná o největší (fakultní) nemocnici, což může být podstatné jednak
z psychologického hlediska, kdy panuje obecný předpoklad, že velká nemocnice má velké
finanční možnosti a v neposlední řadě rovněž v tom, že se jedná o zdravotnické zařízení
s tak rozsáhlým portfoliem poskytovaných zdravotních služeb, které poskytuje zdravotní
služby těm nejkomplikovanějším pacientům, kde hrozí větší riziko poškození a těžší
poškození než u pacientů s běžným rizikem výskytu komplikací.

Limit
pojistného
plnění

Limit
pojistného
plnění/1

20 000 000,-

40 000 000,-

nemocnice v Praze

Kč

Kč

20 000 000,-

40 000 000,-

Kč

Kč

nemocnice

30 000 000,-

Královské

Kč

nemocnice Hradec
Králové

Pojistné/1
pojistný rok

pojistný rok

Všeobecná fakultní
Fakultní

Spoluúčast

20 000,- Kč

13 900 000,Kč

10 000,- Kč

7 794 000,- Kč

60 000 000,-

5 %, minimálně

13 496 920,-

Kč

250 000,- Kč

Kč

Fakultní

Vinohrady
100.000,- Kč,
Fakultní
nemocnice
v Motole

20 000 000,-

30 000 000,-

Kč

Kč

obor
gynekologie a
porodnictví
3 000 000,- Kč
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15 890 000,Kč

Fakultní

20 000 000,-

40 000 000,-

nemocnice Ostrava

Kč

Kč

Ústav pro péči

30 000 000,-

50 000 000,-

o matku a dítě

Kč

Kč

5 000,- Kč

8 279 897,- Kč

10 000,- Kč

4 960 000,- Kč

Zdroj: vlastní zpracování, veškeré údaje dostupné z: https://smlouvy.gov.cz/

Zdroj: https://www.upmd.cz/wp-content/uploads/2018/08/vyrocni-zprava2017.pdf
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5. Aktuální trendy povinného smluvního pojištění
5.1. Rostoucí míra regulace
V posledních letech dochází ke zvyšování regulace v různých oblastech, a to jak ze
strany vnitrostátního zákonodárství, tak ze strany Evropské unie. 164 Jednak dochází
k rostoucí míře regulace v různých oblastech, příkladem může být přijetí zákona
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění
pozdějších předpisů (protikuřácký zákon), dále zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době
v maloobchodě a velkoobchodě, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem je
regulace prodeje v obchodech během vybraných státních svátků či přijetí novely zákona
č. 477/2001 Sb., o obalech, která implementuje směrnici Evropského parlamentu
č. 2015/720, která si klade za cíl omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. 165
Pro 21. století je charakteristický rozvoj moderních technologií, což s sebou ruku
v ruce přináší vyšší požadavky na informování zákazníka, ochranu osobních údajů,
ochranu spotřebitele a další. Tento trend rostoucí regulace je patrný rovněž v oblasti
celého sektoru pojišťovnictví, povinného smluvního pojištění nevyjímaje. Činnost
pojišťoven i pojišťovacích zprostředkovatelů je podrobena většímu dohledu a přísnější
regulaci a je na ně kladena celá řada dalších povinností. 166
Příkladem může být již výše zmíněný zákon o distribuci pojištění a zajištění, který
vstoupil v účinnost dne 1. 12. 2018, přičemž je odrazem implementace směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2016/97/EU, o distribuci pojištění. Tento zákon ruší zákon
č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích. Cílem nového zákona je zvýšení
ochrany klientů a důvěryhodnosti celého pojišťovacího sektoru. Zákon není pouhou
implementací evropské směrnice, nýbrž také reaguje na konkrétní a dlouhodobé problémy
164
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na tuzemském pojišťovacím trhu. Jedná se například o poškozování klientů sjednáváním
nevýhodných pojistných produktů, problém nízké kvalifikace distributorů pojištění
a v neposlední řadě také dostatečně účinné preventivní a sankční nástroje ČNB jako
dohledového orgánu. Obecně lze říci, že je zákon o distribuci pojištění a zajištění postaven
na větší míře regulace zprostředkovatelské činnosti, kdy konkrétním příkladem je
například zakotvení zákazu souběhu agentské a makléřské činnosti, kdy dle ustanovení
§ 76 zákona o distribuci pojištění a zajištění platí, že „Samostatný zprostředkovatel nesmí
zprostředkovávat jednotlivé pojištění zároveň jako pojišťovací agent a pojišťovací
makléř.“ Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká
republika, nesmí zprostředkovávat jednotlivé pojištění zároveň na základě smlouvy
uzavřené s pojišťovnou a na základě smlouvy uzavřené se zákazníkem.“.
Důvodová zpráva k tomuto ustanovení říká, že se zakazuje takové jednání ze
strany samostatného zprostředkovatele, které znamená, že v rámci jednoho konkrétního
pojistného vztahu jedná jak jménem a na účet klienta (tj. makléřsky), tak i jménem a na
účet pojišťovny (tj. agentsky). Právní jednání v souvislosti s distribucí pojištění agentským
způsobem však nevylučuje existenci dlouhodobé rámcové smlouvy zákazníka
s pojišťovacím makléřem, přičemž se analogicky povinnost vztahuje i na zahraničního
zprostředkovatele. 167
Oproti tomu zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích podobné ustanovení
neobsahoval, přestože souběh makléřské a agentské činnosti byl problematickým vždy,
a to zejména s ohledem na existenci možného střetu zájmů. Přestože proběhlo za dobu
účinnosti zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích mnoho jeho novel, žádná z nich do
něj zákaz souběhu těchto činností nezakotvila a věc byla řešena pouze stanoviskem ze
strany ČNB jako dohledového orgánu.
ČNB vydala k dané problematice stanovisko ze dne 9. 6. 2008 168, ve kterém se
uvádělo, že je předně nutné zabezpečit, aby bylo vždy zřejmé, které zájmy pojišťovací
167
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zprostředkovatel hájí, resp. za kterou smluvní stranu vystupuje, jelikož zájmy pojišťovny
a pojistníka bývají v případě likvidace pojistné události opačné a mohlo by tak docházet
k nežádoucímu konfliktu zájmů.
Z uvedeného stanoviska se dále podává, že: „Vzhledem k objektivnímu přístupu
k řešení jednotlivých pojistných případů je třeba, aby pojišťovací zprostředkovatel
vystupoval v daném pojistném vztahu od začátku až do konce pouze v jednom postavení,
aniž by ho průběhu trvání konkrétního pojištění měnil v závislosti na vzniklé situaci.“
Závěrem stanovisko uvádí, že: „Nelze však vyloučit, že v případě více pojistných vztahů
mezi pojišťovnou a pojistníkem, kde pojišťovací zprostředkovatel vystupuje v různých
postaveních, vystupoval pojišťovací zprostředkovatel v jednom pojišťovacím vztahu jako
pojišťovací agent a v jiném pojišťovacím vztahu jako makléř, ačkoli jsou smluvní strany
těchto pojistných smluv (pojišťovna a pojistník) totožné.“
Přestože ČNB toto stanovisko vydala, tak je z výše uvedeného patrné, jak se
regulace jednak prohlubuje a jak se zakotvuje přímo do právních předpisů, čímž dostává
svůj právní rámec, respektive rámec vymahatelnosti. Kromě uvedeného příkladu
zakotvuje zákon o distribuci pojištění a zajištění rovněž vysoký počet informačních
povinností.
Do sektoru pojišťovnictví se rovněž promítlo nařízení GDPR, které přineslo rovněž
nárůst povinností a omezení. Lze konstatovat, že zprostředkovatelská činnost a GDPR
jsou pro pojišťovnictví velmi senzitivní témata.169 Odborná veřejnost řadí nadměrnou
regulaci finančních trhů, zejména bank a pojišťoven mezi hrozby, zejména z toho důvodu,
že nejenom vlna regulace, ale také nekonzistentnost regulatoriky, s sebou nese pro
komerční pojišťovny národního pojistného trhu enormní pracovní zátěž a rovněž zvýšené
náklady na technologie a specializované zaměstnance s problematickým přínosem, což ve
svém důsledku může vést ke snížení efektivity odvětví. 170
V souvislosti s povinným smluvním pojištěním zakotvují postupné novelizace či
úplně nové právní předpisy u stále většího počtu činností povinnost mít sjednané povinné
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smluvní pojištění, přičemž typicky se jedná o pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu,
na toto v podrobnostech navazuje následující podkapitola.

5.2. Nárůst povinného smluvního pojištění
Lze si klást otázku, co je výše uvedeným trendem nárůstu povinných pojištění
sledováno a čeho tím má být dosaženo. Při odpovědi na tuto otázku se lze ztotožnit
s názorem Vybírala, který konstatuje, že primární snahou státu je zajistit, aby byl
poškozený odškodněn adekvátním způsobem ze strany pojišťovny a nemusel se se svým
nárokem obracet na soud, s tím, že by i v případě úspěchu mohl narazit na neschopnost
škůdce újmu nahradit.171
V této souvislosti je třeba říci, že pokud mluvíme o nároku poškozeného, se kterým
se díky povinnému smluvnímu pojištění poškozený nemusí obracet na soud, je třeba tento
nárok chápat pouze jako nárok na finanční plnění.
V kontextu předchozí kapitoly lze říci, že většina případů, kdy pacienti uplatňují
svůj nárok na náhradu újmy, která jim nebo jejich blízkým měla údajně vzniknout při
poskytování zdravotních služeb, se se svým nárokem obrací na soud, a to i přesto, že
poskytovatelé zdravotních služeb mají sjednané povinné smluvní pojištění dle zákona o
zdravotních službách. Jedná se totiž o oblast, kdy je velmi málokdy postavena na jisto
odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb. Předmětem soudního sporu pak je, zda
byly splněny všechny náležitosti občanskoprávní odpovědnosti, tedy protiprávní jednání,
vznik škody (způsobený následek), příčinná souvislost a případně zavinění. 172 V případě
úspěchu

v tomto

občanskoprávním

sporu,

předmětem

kterého

je

prokázání

občanskoprávní odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb mají pacienti či jejich
blízcí díky zakotvené povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb být pojištěn pro případ
odpovědnosti za újmu jistotu, že odškodnění prostřednictvím pojistitele dostanou a již dále
není předmětem sporů případná špatná finanční situace poskytovatelů zdravotních služeb.
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Ochrana poškozeného povinným pojištěním tak spočívá v ochraně před nesolventností
odpovědných subjektů, což lze nepochybně vnímat pozitivně.
Nárůst povinných smluvních pojištění není výhodný pouze pro poškozené, ale
rovněž pro pojišťovny, kterým se v případě vhodného nastavení pojistného, naskýtají nové
obchodní příležitosti, ze kterých můžou generovat zisk. 173 Co se týče přínosu pro povinně
pojištěné subjekty, je samozřejmě na místě porovnání nákladů na uhrazení pojistného
s četností a výší způsobených škod, což musí být zkoumáno v každém jednotlivém
případě samostatně. Na druhou stranu toto ekonomické porovnání by ze strany pojištěných
subjektů s velkou pravděpodobností proběhlo i bez ohledu na jejich zákonnou povinnost
povinného pojištění. Jedná se o základní obchodní úvahu a rovněž o aplikaci péče řádného
hospodáře. Osobně se domnívám, že pro povinně pojištěné subjekty institut povinného
pojištění příliš mnoho pozitivního nepřináší, a naopak mnohdy způsobuje řadu problémů
a přináší mnoho sporných otázek, jak lze vidět rovněž z předchozí kapitoly. Negativní
důsledky či sporné otázky se však netýkají pouze oblasti zdravotnictví, jak je analyzováno
v následující podkapitole.

5.3. Další směřování povinného smluvního pojištění
V souvislosti s rostoucím počtem povinných smluvních pojištění, kterému byla
věnována předchozí kapitola, mám za to, že je na místě zamyslet se, v jakých dalších
oblastech by se tento institut mohl uplatnit, resp. kde by mohla být v budoucnu potřeba ho
zavést.
Digitalizace, automatizace, robotizace či umělá inteligence, to všechno jsou pojmy,
které slýcháme a setkáváme se s nimi stále častěji a autonomní roboti či umělá inteligence
se stávají realitou.174 Ať už reakce na tyto fenomény čtvrté průmyslové revoluce jsou
velmi pozitivní, společnost „se těší“ že bude méně pracovat a čím dál více činností za ně
173
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bude odvádět robot, nebo reakce negativní, kdy panují názory, že s rozvojem robotizace
vznikne velký deficit pracovních míst a rapidně se zvýší nezaměstnanost, jelikož lidé
budou nahrazeni roboty, v obou případech je potřeba myslet na důsledky s tímto
moderním fenoménem spojené.
Čtvrtá průmyslová revoluce je již několik let předmětem diskuzí na půdě Evropské
Unie, kdy byl nejdříve v roce 2012 zahájen projekt RoboLaw a následně v roce 2014 byla
zveřejněna Pravidla regulace robotiky. V roce 2015 byla Výborem Evropského
parlamentu pro právní záležitosti ustanovena pracovní skupina za účelem vypracování
příslušných soukromoprávních pravidel. Výsledkem bylo vypracování návrhu usnesení
Evropského parlamentu obsahující sérii doporučení určených Komisi EU. V návaznosti na
tento návrh nechal Výbor Evropského parlamentu pro právní záležitosti zpracovat
odbornou akademickou studii, která vznesla k návrhu kritické připomínky, a i na jejím
základě bylo Evropským parlamentem v roce 2017 finálně přijato přepracované
usnesení175, které obsahuje doporučení týkající se občanskoprávních pravidel robotiky
(dále jen „Usnesení“).176
Usnesení úvodem konstatuje, že „lidstvo nyní stojí na prahu věku, kdy se zdá, že
stále složitější „roboti“, „boti“, „androidi“ a jiné projevy umělé inteligence zažehnou
novou průmyslovou revoluci, kterou pravděpodobně pocítí všechny vrstvy společnosti,
a proto je nesmírně důležité, aby zákonodárce zvážil její právní a etické důsledky, aniž by
však omezoval inovace.“. S tímto tvrzením lze jen souhlasit, jednak z důvodu, že roboti
jsou a budou čím dál více využívány v oblastech, které se života lidí bezprostředně
a každodenně dotýkají a dále také z důvodu, že prodej a využívání robotů výrazně roste.
Zatímco mezi roky 2010 – 2014 stoupal prodej robotů každý rok průměrně o 17 %, v roce
2014 prodej vzrostl o 29 %, což je historicky nejvyšší meziroční nárůst 177 a v roce 2015
robota využíval při práci či v domácnosti jeden ze sedmi Evropanů. 178
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Tento trend směřující k postupné automatizaci a robotizaci sebou nese požadavek,
aby ti, kteří se podílejí na vývoji aplikací umělé inteligence a jejich uvádění na trh měli od
začátku na paměti bezpečnost a etiku a byli si vědomi skutečnosti, že je třeba přijmout
právní odpovědnost za kvalitu technologie, kterou vytváří. 179 V této souvislosti se proto
zdá být vhodné zabývat se právní úpravou v oblasti robotiky a uvažovat o možnosti
vypracování právních norem, které budou nové technologie zohledňovat.
Již v roce 1942 byly americkým spisovatelem a biochemikem Isaacem Asimovem
formulovány tzv. Asimovovy zákony neboli zákony robotiky. První zákon stanovuje, že
robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby mu bylo ublíženo. Druhý
zákon říká, že robot musí poslouchat příkazy lidí, kromě případů, kdy jsou příkazy
v rozporu s prvním zákonem. Třetí zákon stanovuje, že robot musí chránit sám sebe
a svoji existenci před poškozením, a to pokud to neodporuje prvnímu a druhému
zákonu.180 Tyto zákony jsou pro dnešní dobu až příliš jednoduché, nicméně i aktuální
Charta robotiky mimo jiné obsahuje podmínku prospěšnosti, dle které by roboti měli
jednat v nejlepším zájmu lidí a neškodlivosti, podle níž by roboti neměli způsobovat újmu
lidem. 181
Slabinou všech výše uvedených zásad však je absence řešení v případě, kdy je
zranění nebo smrt lidí nevyhnutelná. Jedná se o problém tzv. morálního dilematu, kdy se
autonomní vozidlo nebo robot dostane do takové situace, která má pouze špatná řešení.
K tomu dilematu existují dva základní přístupy, první je společensky odpovědný, kdy by
každá nastalá situace měla být řešena tak, aby došlo k minimalizaci počtu obětí. Druhý
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přístup je orientovaný na zákazníka a primární ochranu by podle něj měl mít zákazník,
tedy např. posádka ve vozidle, a to za všech okolností. 182
Z výše uvedeného vyplývá, že umělá inteligence se zcela jistě dostává víc a víc do
našich životů, ale s sebou nese mnoho nevyřešených a sporných otázek. Z právního
pohledu je nevyhnutelné zabývat se otázkou odpovědnosti robotů, a to i s přihlédnutím
k tomu, že se roboti stále více začínají podobat subjektům, které nějakým způsobem vyvíjí
interakci se svým okolím a jsou rovněž schopny ho ovlivňovat. Právě v této souvislosti se
může jednou ze stěžejních otázek stát nastavení právní odpovědnosti v případě, že robot
způsobí újmu.183 S tímto problémem úzce souvisí i institut povinného smluvního pojištění.
Otázkou je, zda je dostačující současná právní úprava, resp. Zda lze současná
pravidla pro odpovědnost uplatnit i v oblasti robotiky nebo zda je třeba stanovit nová
pravidla a zásady, které se budou zabývat odpovědností různých subjektů (provozovatelé,
výrobci a další) za jednání a opomenutí ze strany robotů. V této souvislosti rovněž
vyvstává otázka právní subjektivity robotů, tzn., zda by měla být vytvořena nová kategorie
s vlastními specifickými rysy, když současná právní úprava neumožňuje, aby robot sám
nesl odpovědnost za jednání či opomenutí, jimiž způsobí újmu.184
Usnesení v bodě 49 konstatuje, že: „občanskoprávní odpovědnost za škody
způsobené roboty je otázkou velkého významu, kterou je třeba analyzovat a řešit na úrovni
Unie, neboť pouze tak bude možné zajistit v celé Unii stejnou úroveň účinnosti,
transparentnosti a jednoty při zajišťování právní jistoty v celé Evropské unii ve prospěch
občanů, spotřebitelů i podniků;“. V této souvislosti dále uvádí, že možným řešením je
vytvoření systému povinného smluvního pojištění, podobně jako je tomu v případě
povinného ručení, s tím rozdílem, že v oblasti robotiky by pojištění mělo zohledňovat
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veškerou potenciální odpovědnost v rámci celého řetězce, a nikoliv pouze jednání a chyby
lidského činitele. 185
Usnesení dále navrhuje, že by tento systém pojištění mohl být doplněn fondem,
jehož účelem by bylo zajištění kompenzace újmy i v případech, kdy neexistuje pojistné
krytí. Usnesení zároveň vyzývá odvětví pojišťovnictví k tvorbě nových produktů
a nabídek, jež budou v souladu s pokrokem v robotice. 186
Komise je rovněž Usnesením vyzývána, „aby se při posuzování dopadu svého
budoucího legislativního nástroje věnovala ve svém zkoumání a ve svých analýzách
a úvahách důsledkům všech možných právních řešení, jako například:
a)

vznik případného povinného systému pojištění pro jednotlivé kategorie

robotů, v němž budou mít výrobci nebo vlastníci robotů povinnost uzavřít pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou jejich roboty, podobně jako je tomu u pojištění
automobilů,
b)

zajištění toho, aby kompenzační fond nesloužil pouze k poskytování

kompenzací za škody způsobené robotem, na něž se nevztahuje pojistné krytí;
c)

umožnění toho, aby výrobce, programátor, vlastník nebo uživatel měli

omezenou odpovědnost, pokud přispívají do kompenzačního fondu, jakož i pokud společně
uzavřou pojištění, z něhož bude kompenzována škoda způsobená robotem;
d)

rozhodnutí, zda vytvořit všeobecný fond pro všechny inteligentní autonomní

roboty nebo zvláštní fond pro každou jednotlivou kategorii robotů, a zda by byl příspěvek
do fondu placen buď jednorázově při uvedení robota na trh, nebo pravidelně po celý
životní cyklus robota;
e)

zajištění toho, aby byl viditelně patrný vztah mezi robotem a jeho fondem

prostřednictvím individuálního registračního čísla vedeného ve zvláštním rejstříku Unie,
které umožní komukoli, kdo přijde do kontaktu s robotem, zjistit, jakou povahu má
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příslušný fond, jak je omezena jeho odpovědnost za škody na majetku, jméno a funkce
přispěvatele do fondu a další užitečné údaje;
f)

vytvoření zvláštního právního statutu robota v dlouhodobém výhledu, aby

alespoň ti nejsložitější autonomní roboti mohli mít status elektronické osoby odpovědné za
náhradu jimi způsobené škody, a možné použití elektronické osoby v případech, kdy roboti
činí autonomní rozhodnutí nebo jsou jiným způsobem samostatně v kontaktu se třetími
stranami;“.187
Z citované části Usnesení jsou patrné směry, kam by se nová právní úprava mohla
ubírat. Osobně považuji za velmi problematický návrh obsažený v písm. f), mám za to, že
by i navzdory vysoké či úplné míře autonomie měli za jednání či opomenutí robotů stále
nést odpovědnost fyzické či právnické osoby tak jak jsou definovány ve smyslu dnešního
OZ. Zde je třeba uvést, že znění písm. f) v této podobě je již kompromisem, neboť návrh
původně vznášel otázku, zda by roboti neměli být nadáni právní osobností jako novou
kategorií osoby. Studie pak k tomuto vznesla výraznou kritiku především v souvislosti
s tím, že pokud by došlo k takové autonomii robotů, která by vedla až k jejich
sebeuvědomění, měli bychom co dočinění se stroji, které by byli nadáni vědomím
a v kvalitativních ohledech by předčili lidskou bytost, což by mohlo vést ke kolapsu či
zničení lidstva. Další výhradou pak bylo, zda by stroj nadaný vědomím se svou právní
osobností neměl mít rovněž ochranu vlastních základních práv, což by v absurdním
důsledku mohlo znamenat, že bychom brali ohledy na potřeby robotů a místo koncepce,
kdy roboti se považují za „otroky“ lidí, by nastala koncepce, že robot je ekvivalentem
člověka. Nutno dodat, že i právnická osoba je umělým konstruktem dle fikční teorie, která
je zároveň však mnohými odmítána, přičemž u právnických osob nehrozí výše uvedená
rizika vztahující se k robotům.188
Naopak jako velmi vhodná a žádoucí mi přijde právní úprava týkající se registrace
robotů a s tím související citované písm. e) Usnesení. Pokud budou roboti čím dál více
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autonomní, je třeba mít přehled o jejich existenci, přičemž registr může mít funkci
evidence a registrační číslo robota může sloužit ke stejné identifikaci jako občanský
průkaz u lidí.
S výše uvedenou koncepcí povinného smluvního pojištění v robotice, tak jak byla
navržena v Usnesení je však třeba rovněž myslet na specifické aspekty oblasti
pojišťovnictví. Aby mohly být vhodně nastaveny pojišťovací produkty, je třeba mít
dostatek informací o tom, jaké pojistné události mohou nastat, jaká jsou rizika a jaké
mohou být uplatňované nároky. Pokud jsem v předchozí kapitole analyzovala institut
povinného smluvního pojištění poskytovatelů zdravotních služeb s tím, že se jedná
o velmi rizikovou oblast, ve které je méně a méně pojistitelů, kteří jsou ochotni toto
pojištění poskytovat, je pak otázkou, jaká ochota ze strany pojistitelů bude v oblasti
robotiky, když se jedná o naprosto neznámou oblast, dle mého názoru, s obrovskými
riziky. Mám za to, že i v souvislosti s autonomními vozidly nelze navržené povinné
smluvní pojištění připodobňovat k dnešnímu povinnému ručení, neboť autonomní vozidla
budou stroje mnohem složitější, s komplikovaným hardwarovým a softwarovým
vybavením, na jejichž údržbu a spolehlivost musí být kladeny vysoké nároky, kdy
v současnosti prováděná technická kontrola vozidel nebude absolutně dostatečná. Dále je
třeba mít na paměti oblast ochrany osobních údajů a soukromí, a to jednak vzhledem
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen
„GDPR“) a dále vzhledem ke skutečnosti, že se předpokládá vzájemná komunikace mezi
autonomními vozidly a zaznamenávání těchto údajů.189
Lze jen souhlasit s Nicolasem Jeanmartem, vedoucím oddělení pojištění občanů
v pojišťovnictví, který uvádí, že institut povinného pojištění funguje pouze v konkrétních
případech a za současného splnění určitých podmínek trhu, jako jsou dostupnost údajů
o nárocích, velká míra standardizace a dostatečná pojistná kapacita pro nesení rizik a krytí
pohledávek. Dodává však, že v případě robotiky tomu tak není, když různé technologické
inovace představují různá rizika, s čímž vyvstávají rozličné otázky v souvislosti
189
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s odpovědností. Lze tak předpokládat, že by systém povinného pojištění v tomto případě
vedl k méně dynamickému pojistnému trhu a vysokému pojistnému. 190 V případě
zavedení

povinného

smluvního

pojištění

v této

fázi

by tak

s velkou

mírou

pravděpodobnosti došlo k patové situace, kdy by neexistovali pojistitelé, kteří by v oblasti
robotiky poskytovali pojistné produkty, respektive by pojistné bylo tak vysoké, že by si ho
povinné subjekty nemohly dovolit, což by ve svém důsledku mělo výsledek ustrnutí
inovací v oblasti robotiky a její paralyzování. I v souvislosti s představenými
problematickými aspekty ve zdravotnictví je třeba k zavádění tohoto institutu přistupovat
s jistou dávkou opatrnosti.

5.3.1. Česká právní úprava odpovědnosti v kontextu robotiky
Česká právní úprava v souvislosti s robotikou, resp. umělou inteligencí prozatím
mlčí. Jednotlivé právní řády přistupují k hledání vhodné formulace ustanovení týkajících
se odpovědnosti za škodu způsobenou umělou inteligencí různě. Některé jsou schopny
aplikovat současnou úpravu, jiné vyžadují zásadní novelizace či vytvoření nových
právních předpisů.
Česká právní úprava by se musela jistě novelizovat. Ustanovení § 489 OZ definuje
velmi široce věc, když stanovuje, že věcí se rozumí vše, co je odlišné od osob a co slouží
k potřebě lidí. Vzhledem k této široké definici by museli být roboti považováni v českém
právním řádu za věc.191 Na náhradu škody způsobené věcí lze aplikovat ustanovení OZ
o škodě způsobené věcí (§ 2936 a násl.) a o škodě způsobené vadou výrobku (§ 2939
a násl.). Za způsobenou škodu tak dle těchto ustanovení odpovídá ten, kdo použil vadnou
věc, ten, kdo měl mít nad věcí dohled, výrobce, dodavatel či další osoby zúčastněné na
distribuci. 192
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Pokud tedy nastane situace, kdy vznikne škoda v důsledku prokazatelné vady věci,
je určení odpovědnosti dle OZ poměrně jednoznačné. Problém však nastává ve chvíli, kdy
dojde ke způsobení škody ne na základě vady věci, ale z důvodu povahy věci samotné.
V této souvislosti se jako vhodnější úprava jevila úprava dle starého občanského zákoníku,
který v ustanovení § 421a odst. 1 stanovil, že: „Každý odpovídá i za škodu způsobenou
okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění
závazku použito. Této odpovědnosti se nemůže zprostit.“. Jednalo se tak zcela jednoznačně
o absolutní objektivní odpovědnost, která zahrnovala škodu způsobenou povahou
přístroje. Oproti tomu ustanovení § 2937 odst. 1 OZ používá pojem „Způsobí-li škodu věc
sama od sebe (…)“, s tím, že kdo prokáže, že nezanedbal náležitý dohled nad věcí, může
se povinnosti k náhradě zprostit.193 Podobná konstrukce založená na povinnosti dohledu
byla aplikována v případě nehody samořízeného vozu Tesla, ve kterém zemřel řidič. 194
Závěry vyšetřování potvrdily obhajobu výrobce, který argumentoval tím, že se řidič
dostatečně nevěnoval řízení a provozu, ačkoliv k tomu byl povinen, a to i přes aktivovaný
samořídící režim. Je tak zřejmé, že výrobci samořízených aut se k otázce odpovědnosti
budou stavět tak, že řidič je vždy povinen sledovat provoz a v případě potřeby neodkladně
zasáhnout, a tedy, že se nedá spolehnout na automatické řízení. 195
V rámci české právní úpravy lze najít při zkoumání odpovědnosti za způsobenou
újmu roboty paralelu s odpovědností za případnou újmu způsobenou povinným
očkováním. Očkovací povinnost ukládá zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví v ustanovení § 46 odst. 1. Účelem povinného očkování je zamezení vzniku a šíření
závažných infekčních onemocnění. 196 Očkování však, stejně jako jakýkoliv zásah do
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tělesné integrity člověka, není bez rizika a může mít nežádoucí účinky na zdraví pacienta.
Stěžejní je v této souvislosti rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 3953/2014
ze dne 27. května 2018. Nejvyšší soud ČR rozhodoval o dovolání podané žalovanou
Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze ve sporu proti nezletilé žalobkyni, která se čtvrtý
den po narození podrobila povinnému očkování proti tuberkulóze. Následně bylo zjištěno,
že přestože aplikace vakcíny proběhla lege artis, způsobila ve vakcíně používaná bakterie
Mycobacteriumbovis zánět kyčelního kloubu s prognózou postupného rozšíření do celého
těla. Jedná se o velmi ojedinělou komplikaci, avšak komplikaci život ohrožující. Zatímco
nalézací soudy dospěly k závěru, že žalovaná odpovídá za vzniklou újmu absolutně
objektivně dle § 421a starého občanského zákoníku, jelikož léčivá látka aplikována
pacientovi je rovněž považována za věc, žalovaná v dovolání tvrdila, že za nepříznivé
následky, které byly způsobené povinným očkováním, by měl odpovídat stát, protože
poskytovatel zdravotních služeb prováděním povinného očkování pouze plní povinnosti
stanovené státem197 a nemá možnost jakéhokoliv vlastního rozhodnutí o svém postupu.198
Dovolání žalované bylo zamítnuto s odůvodněním, že aplikace vakcíny pacientovi
není ze strany poskytovatele zdravotních služeb výkonem veřejné moci vůči pacientovi,
přestože představuje naplnění jeho právní povinnosti. Nejvyšší soud ČR však konstatoval,
že aplikace vakcinační látky je plněním závazku tak jak jej předpokládá hypotéza
obsažená v § 421a starého občanského zákoníku. V odůvodnění nejvyšší soud ČR zmínil
úvahy de lege ferenda, které považují za vhodné, aby byla státem přijata prostřednictvím
legislativních změn odpovědnost za újmu na zdraví způsobenou povinným očkováním,
případně aby byla stanovena povinnost k refundaci nákladů subjektům, kterým při plnění
http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/k-nekterym-soukromopravnim-aspektum-povinneho-ockovanianeb-odpovida-vubec-nekdo-za-pripadne-zpusobenou-ujmu-na-zdravi.dm-247.pdf.
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z:

státem uložené povinnosti vznikne odpovědnost za škodu.199 Šustek rovněž uvádí, že:
„V důsledku plošné povahy povinné vakcinace by počet poškozených mohl převýšit
finanční možnosti poskytovatele včetně limitu pojistného plnění pojištění odpovědnosti
poskytovatele. Finanční likvidace poskytovatele jistě není účelem jeho odpovědnosti za
újmu na zdraví, zvláště ne absolutní objektivní odpovědnosti.“.200 S tímto tvrzením se
ztotožňuji, mám za to, že zde nastává paradoxní situace, kdy stát stanovuje podmínky, byť
za účelem ochrany veřejného zdraví, nicméně tyto povinnosti mohou mít velmi vážné
následky pro zúčastněné subjekty (pro jednotlivce ve formě újmy na zdraví, pro
poskytovatele zdravotních služeb ve formě finanční zátěže při odškodňování vzniklých
újem), přičemž stát za ně nepřebírá žádnou odpovědnost. Vzhledem k formulaci
ustanovení upravujících odpovědnost za škodu způsobenou věcí dle OZ, které byly již
analyzovány výše lze dospět k závěru, že odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb
by dle OZ byla dána pouze v případě postupu non lege artis nebo v případě použití vadné
očkovací látky, čímž nastává situace, kdy pacient nese nežádoucí důsledky splnění
zákonné povinnosti sám a tím spíše by stát měl převzít odpovědnost. 201
V dubnu 2019 byl poslaneckou sněmovnou v prvním čtení schválen návrh zákona
o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, kterým se stanovují podmínky, za nichž
stát nahradí újmu způsobenou povinným očkováním podle zákona o ochraně veřejného
zdraví. 202
Rozdílem mezi odpovědností při poskytování zdravotních služeb, resp. při výkonu
povinnosti aplikace povinného očkování a mezi odpovědností v oblasti robotiky je, že
v případě povinného očkování se jedná o povinnost stanovenou státem. Nicméně
v případě, že budou do právního řádu zakotveny právní ustanovení či předpisy, které
budou závazně stanovovat, jak se má robot, případně autonomní vozidlo, zachovat v dané
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situaci, resp. zda má být uplatněn tzv. společenský přístup, kdy bude primárním cílem
minimalizování počtu obětí či přístup orientovaný na zákazníky, kdy bude primární
ochrana posádky vozu, tak jak bylo popsáno výše, a jak má robot reagovat, blížíme se
k obdobné situaci, kdy by státem nastavené pravidlo mohlo být zdrojem případné újmy.
Obě situace mají společné, že v případě vzniku újmy se jedná o velmi významné následky
pro lidi, tedy následky na životě a zdraví. Vzhledem ke konstrukci odpovědnosti dle OZ
budou existovat případy, kdy se povinná osoba povinnosti k náhradě újmy zprostí, když
prokáže, že jednala lege artis a nezanedbala náležitý dohled. Poté bude pro poškozené
velice obtížně přijatelný závěr, že za nastalou situaci není nikdo a nic odpovědný, přestože
ke vzniklé újmě došlo přímým působením robota.203
Tato výše uvedená široká komparace odpovědnosti za újmu způsobenou povinným
očkováním a za újmu způsobenou roboty, společně s předchozí kapitolou týkající se
povinného pojištění poskytovatelů zdravotních služeb mě tak přivádí k myšlence, zda by
nebylo vhodnější čerpat z judikatury a právního vývoje odpovědnosti za újmu způsobenou
povinným očkováním a neubírat se v případě robotů cestou povinného smluvního
pojištění, kdy z výše uvedeného jednoznačně vyplývá velmi náročné definování
pojistných produktů při prozatímní neznalosti portfolia možných pojistných událostí
a výše nároků s čímž souvisí riziko ustrnutí v oblasti vývoje a inovací robotů a umělé
inteligence v případě, že bude zákonem stanovena povinnost pojištění, ale pojistné bude
stanoveno velmi vysoké či vznikne dokonce úplná neochota pojistitelů poskytovat tyto
pojistné produkty, což vyvozuji z oproti robotice poměrně přehledné situaci v oblasti
zdravotnictví, která se v souvislosti se smluvním pojištěním potýká s rozsáhlou řadou
problémů. Tento názor může být podpořen i případem, kdy v Itálii při potřebě testovat
roboty v běžném provozu narazili na neochotu pojišťovny vyčíslit a pojistit riziko
vyplývající z činnosti testování robota sbírajícího odpadky v praxi tedy v malém italském
městě.204
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Budou-li státem, resp. legislativou, stanovena pravidla pro chování a reakce
robotů, jeví se jako de lege ferenda vhodné uvažovat o zákoně, kterým stát přijme svou
odpovědnost za škodu způsobenou umělou inteligencí v případě, že se osoba povinná
zprostí své odpovědnosti dle příslušných ustanovení OZ. Rovněž se zde dá ztotožnit do
jisté míry s návrhem Kolaříkové, která pojednává o zvláštní odpovědnosti výrobce
i v případě, že se nebude jednat vyloženě o vadu výrobku, resp. věci, kdy její argumentace
je založená na myšlence, že: „současné řešení, kdy odpovědnost za přístroj, který se
samostatně rozhoduje, spočívá na dohlížející osobě či vlastníku, by bylo velice
neatraktivní pro případné kupce takových inteligentních robotů s ohledem na přílišné
a stěží odhadnutelné riziko škod, jež takové stroje mohou svým jednáním způsobit.“.205
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Závěr
Problematika povinného smluvního pojištění není v odborné literatuře v širším
kontextu příliš zpracována, přičemž se jedná o institut, který se v právním řádu objevuje
čím dál častěji a tento rostoucí trend zřejmě bude i nadále pokračovat.
Konstatuju-li, že problematika povinného smluvního pojištění není v odborné
literatuře příliš zpracována, lze říci, že problematika povinného smluvního pojištění
v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb není řešena prakticky vůbec. S institutem
povinného smluvního pojištění v kontextu zdravotnictví jsem měla možnost se setkat
rovněž v praxi, a to ve fakultní nemocnici, což mě ujistilo v tom, že tato problematika
v oblasti poskytování zdravotních služeb nejenom že není zpracována v odborné literatuře,
ale mám za to, že není dostatečně řešena ani z pohledu legislativy, a to zejména v kontextu
všech důsledků, které s ní souvisí a které přináší, což mě přivedlo k napsání této rigorózní
práce.
Práce analyzuje problematiku povinného smluvního pojištění v jejím širším
kontextu. První část práce se zabývá historickým vývojem, který čtenáři poskytuje vhled
do prvopočátku a úplných začátků nejenom povinného smluvního pojištění, ale rovněž
pojištění jako takového. Druhá část práce analyzuje pojetí institutu povinného smluvního a
jeho začlenění v systému pojištění. Zabývá se rovněž rozdíly mezi zákonným a smluvním
pojištěním.
Třetí část této práce porovnává zákonnou úpravu povinného smluvního pojištění
dle zákona o pojistné smlouvě s konkrétní úpravou obsaženou v OZ. Klade si za cíl
porovnat jednotlivá konkrétní ustanovení. V kontextu této práce je nejstěžejnější změnou
to, že nově přibylo ustanovení § 2781 OZ týkající se možnosti odstoupení od smlouvy
sjednané v rámci povinného smluvního pojištění. Toto ustanovení se ukazuje jako velmi
užitečným rovněž v kontextu kapitoly čtvrté zabývající se povinným smluvním pojištěním
poskytovatelů zdravotních služeb. Je rovněž jediným korektivem, který již v tuto chvíli
(resp. s účinností OZ) pozitivně přispěl k řešení některých problematických aspektů
povinného smluvního pojištění. Třetí část práce rovněž vymezuje obecnou právní úpravu
pojistné smlouvy a obsahuje analýzu týkající se rozsahu, ve kterém je povinné smluvní
pojištění sjednáváno, přičemž jsem dospěla k závěru, že ve většině případů rozsah
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zvláštním předpisem stanoven není, a to ani rámcově, což může přinášet rovněž mnohé
problémy.
Stěžejní kapitolou této práce je kapitola čtvrtá. Ta analyzuje institut povinného
smluvního pojištění v souvislosti s poskytovateli zdravotních služeb, přičemž se snaží
definovat zásadní nedostatky právní úpravy v tomto směru, respektive vytipovat všechny
problematické aspekty povinného smluvního pojištění u poskytovatelů zdravotních služeb.
Veškeré problematické aspekty je třeba vnímat jako zásadní zejména v kontextu důsledku
případné absence sjednání pojištění odpovědnosti za případnou újmu poskytovatele
zdravotních služeb. Lze si jen těžko představit, že by byla právní úprava změněna natolik,
aby problematické aspekty vůbec nevznikaly. Dokážu si však představit, že důsledky
nesjednání pojištění by nemusely být natolik fatální, aby ohrožovaly systém celého
zdravotnictví v ČR.
Alternativ, jak de lege ferenda stanovit důsledky absence pojištění je několik.
Jednou z možností je do ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) zákona o zdravotních službách
zakotvit možnost správního uvážení. V takovém případě by mohly příslušné správní
orgány posuzovat příčinu absence pojištění poskytovatele zdravotních služeb v každém
případě individuálně a sankce by mohla být udělena v závislosti na míře zavinění
poskytovatele, např. ve formě pokuty.
Dalším návrhem de lege ferenda je účast státu v případě, že taková situace
(absence povinného smluvního pojištění) nastane. Tato možnost však přichází v úvahu
pouze u státem zřízených poskytovatelů zdravotních služeb, což opět zakládá jakousi
dvoukolejnost v právní úpravě, čímž by se právní úprava vracela o krok zpět. Nutno však
říci, že poskytování zdravotní péče a systém zdravotnictví v ČR stojí především na
státních, fakultních nemocnicích. Účast státu by mohla být nastavena tak, že v případě, že
dojde k absenci pojištění fakultní nemocnice, a to nikoliv z prokazatelného zanedbání na
straně nemocnice, mohlo by být pojištění v nezbytném rozsahu na nezbytně nutnou dobu
sjednáno s pojišťovnou státem k tomu určenou.
OZ přispěl k větší jistotě poskytovatelů zdravotních služeb zakotvením ustanovení
§ 2781, jak bylo pojednáno v této práci. Zdaleka se však nejedná o komplexní a
dostačující řešení a je třeba věnovat právní úpravě povinného smluvního pojištění zejména
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legislativní pozornost, a to i vzhledem k novým trendům v této oblasti, které jsou
představeny v kapitole páté.
Poslední kapitola této práce tedy pojednává o nových trendech v oblasti povinného
smluvního pojištění a snaží se aplikovat poznatky zjištěné v předchozích kapitolách na
nové výzvy tohoto institutu, přičemž dochází k závěru, že je na místě velká míra
opatrnosti při stanovování povinnosti sjednat smluvní pojištění v tak neznámých
a potenciálně rizikových oblastech jako je robotika. Je však nutno říci, že je otázkou, do
jaké míry budou tyto otázky rozhodnuty bez aktivní účasti českých zákonodárců vzhledem
k aktivitě a směřování EU v této oblasti.
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Povinné pojištění pro případ odpovědnosti za újmu

Abstrakt
Tato práce analyzuje českou právní úpravu institutu povinného smluvního pojištění
v jeho širším kontextu. Práce se významnou měrou zaměřuje na povinné smluvní pojištění
poskytovatelů zdravotních služeb. Pro naplnění cílů této práce bylo využito zejména
metod analýzy, deskripce a komparace.
První kapitola se věnuje historickému vývoji pojištění a pojišťovnictví ve světě i
českých zemích. Jedna z podkapitol je pak konkrétně věnována historickému vývoji
povinného smluvního pojištění.
Předmětem druhé kapitoly je samostatný pojem povinného smluvního pojištění.
Kapitola se věnuje zejména rozdílu mezi zákonným a smluvním pojištění a v rámci
smluvního pojištění pak rozdílu mezi povinným a dobrovolným. Rovněž jsou zde
představeny kategorie a druhy pojištění.
Třetí kapitola obsahuje porovnání současné a předchozí české právní úpravy
povinného smluvního pojištění a současnou právní úpravu analyzuje. Rovněž se zabývá
náležitostmi pojistné smlouvy a otázkou rozsahu sjednaného povinného smluvního
pojištění, zejména vzhledem k nestanovení minimálního rozsahu povinného smluvního
pojištění ve většině zvláštních právních předpisů.
Čtvrtá kapitola tvoří podstatnou část této práce a je zaměřena na právní úpravu
povinného smluvního pojištění poskytovatelů zdravotních služeb. V první části kapitoly je
popsáno, jak k zakotvení povinného smluvního pojištění u poskytovatelů zdravotních
služeb došlo a jaký byl jeho vývoj. Následně se kapitola zabývá koncepcí občanskoprávní
odpovědnosti u poskytovatelů zdravotních služeb. Ve čtvrté podkapitole jsou analyzovány
vybrané problematické aspekty, přičemž jsou zde uvedeny i dílčí návrhy de lege ferenda.
Závěrem kapitoly je porovnání pojistných smluv a koncepcí pojištění u jednotlivých
poskytovatelů zdravotních služeb, zejména u fakultních nemocnic.
Závěrečná kapitola se zabývá aktuálními trendy povinného smluvního pojištění,
kterými jsou zejména rostoucí míra regulace a nárůst povinných smluvních pojištění
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v rámci českého právního řádu. Kapitola rovněž analyzuje možnosti dalšího směřování
povinného smluvního pojištění, a to zejména v kontextu robotiky.
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povinné smluvní pojištění, odpovědnost za újmu, poskytovatelé

zdravotních služeb
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Compulsory Insurance in Case of Liability for Damage

Abstract
This thesis analyzes the Czech legal regulation of compulsory contractual insurance in its
broader context. The thesis is largely focused on mandatory contractual insurance for
health service providers. In order to fulfil the objectives of this thesis, methods of analysis,
description and comparison were used.
The first chapter deals with the historical development of insurance and insurance in the
world and the Czech lands. One of the subchapters is then specifically devoted to the
historical development of compulsory contractual insurance.
The second chapter deals with the separate concept of compulsory contractual insurance.
The chapter deals in particular with the difference between statutory and contractual
insurance and, within the framework of contractual insurance, the difference between
mandatory and voluntary. The categories and types of insurance are also presented here.
The third chapter contains a comparison of the current and previous Czech legislation on
compulsory contractual insurance and analyzes the current legislation. It also deals with
the essentials of the insurance contract and the question of the extent of the compulsory
contractual insurance, in particular with regard to the non-stipulation of the minimum
extent of compulsory contractual insurance in most special legal regulations.
The fourth chapter is a substantial part of this work and is focused on the legal regulation
of compulsory contractual insurance of health service providers. The first part of the
chapter describes how the provision of compulsory contractual insurance for health
service providers has occurred and how it was developed. Subsequently, the chapter deals
with the concept of civil liability in health service providers. In the fourth subchapter,
selected problematic aspects are analyzed, while partial proposals de lege ferenda are also
presented. The conclusion of the chapter is a comparison of insurance contracts and
insurance concepts for individual health service providers, especially at university
hospitals.

102

The final chapter deals with current trends in compulsory contractual insurance, which are
in particular the growing rate of regulation and the increase in compulsory contractual
insurance within the Czech legal system. The chapter also analyses the possibilities of
further compulsory contractual insurance, especially in the context of robotics.

Keywords: compulsory insurance, lability for damage, providers of health services
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