
1 Počátky právní úpravy pojištění odpovědnosti za škodu 

2 Druhá polovina 19. století ve znamení nedostatečné právní úpravy pojišťovací smlouvy.... 

3 Příprava, vydání a význam zákona o pojišťovací smlouvě z roku 1917 

4 Pojišťovací právo v meziválečném Československu 

5 Vývoj pojišťovacího práva po roce 1945 do současnosti 

ČÁST 2 Pojištění odpovědnosti za škodu 
Právní úprava a praxe současnosti (Ing. Jana Zárybnická) 

1 Členění pojištění odpovědnosti za škodu 
1.1 Členění dle právní závaznosti 

1.1.1 Zákonná pojištění 
1.1.2 Pojištění soukromá (smluvní) 

1.2 Členění dle subjektu, jehož odpovědnost za škodu má být pojištěním kryta 
1.2.1 Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatelských rizik 
1.2.2 Pojištění odpovědnosti za škodu občanů 

1.3 Členění dle velikosti rizika, které má být do pojištění přijato 

2 Právní odpovědnost za škodu.. 
2.1 Pojem „právní odpovědnos t i její koncepce 
2.2 Předpoklady vzniku právní odpovědnosti za škodu 

2.2.1 Protiprávní úkon či právně významná relevantní událost 
2.2.2 Škoda jako majetková újma 

2.2.2.1 Přímá a nepřímá škoda 
2.2.2.2 Skutečná škoda 
2.2.2.3 Náhrada škody v penězích anebo uvedením v předešlý stav 
2.2.2.4 Limitace náhrady škody 

2.2.2.5 Škoda na věci 
2.2.2.6 Škoda na zdraví 
2.2.2.7 Ušlý zisk 

2.2.3 Příčinná souvislost - kauzální nexus 

2.2.4 Zavinění a jeho formy 
2.3 Nemajetková újma 

3 Právní úprava pojištění odpovědnosti za škodu 
3.1 Pojištění veřejná (zákonná) 
3.2 Pojištění soukromá (smluvní) 

3.2.1 Podstata právní úpravy podle zákona o pojistné smlouvě 
3.2.2 Soukromé pojištění jako pojištění smluvní 
3.2.3 Pojistná smlouva a její náležitosti 
3.2.4 Povinná pojištění 
3.2.5 Vznik pojištění, pojistná doba, přerušení pojištění, zánik pojištění 



3.2.6 Právní úprava soukromého škodového pojištění 
3.2.7 Právní úprava pojištění odpovědnosti za škodu 

podle zákona o pojistné smlouvě 
3.2.8 Přechod práv na pojistitele 

3.3 Právní úprava povinných pojištění podle zvláštních předpisů 
3.3.1 Právní úprava povinného pojištění pro případ odpovědnosti 

za škodu způsobenou závažnou havárií 
3.3.2 Právní úprava pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla 
3.3.2.1 Minimální limity pojistného plnění 
3.3.2.2 Věcný a územní rozsah pojistné ochrany 
3.3.2.3 Výluky z pojistné ochrany 
3.3.2.4 Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky 
3.3.2.5 Výjimky z pojištění 
3.3.2.6 Česká kancelář pojistitelů, Garanční fond ČKP a hraniční pojištění.... 
3.3.2.7 Škodní zástupce 
3.3.2.8 Stanovení pojistného, zohlednění předchozího škodného průběhu .... 
3.3.2.9 Zánik pojištění odpovědnosti a s tím související povinnosti 

pojistníka a pojistitele, evidence pojištění odpovědnosti 
3.3.2.10 Provozování vozidla bez uzavřené pojistné smlouvy 

4 Časový a územní rozsah pojistné ochrany a zajistné ochrany 
4.1 Časový rozsah pojistné ochrany, jeho podstata, výhody a nevýhody 

4.1.1 Časový rozsah pojištění dle příčiny vzniku škody („loss occurrance") 
4.1.2 Časový rozsah pojištění dle uplatnění nároku na náhradu škody 

(„claims made") 
4.1.3 Následné krytí nároků a pojištění se zpětnou platností 

4.2 Časový rozsah zajistné ochrany 
4.2.1 LORAD, zajistná ochrana od přistoupení rizika do zajistné smlouvy 

až do ukončení pojištění 
4.2.2 LOD - zajistná ochrana dle doby trvání zajistné smlouvy 
4.2.3 Claims made 

4.3 Územní rozsah pojistné a zajistné ochrany 
5 Věcný rozsah pojistné ochrany v pojištění odpovědnosti za škodu 

5.1 Rizika v základním rozsahu pojistné ochrany 
5.1.1 Odpovědnost obecná 
5.1.2 Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností 
5.1.3 Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit 

následky svého jednání 
5.1.4 Odpovědnost za škodu, která má původ v povaze přístroje nebo věci 

použité při plnění závazku 
5.1.5 Odpovědnost za škodu na věcech vnesených a odložených 
5.1.6 Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků 
5.1.7 Odpovědnost za škody v pracovně právních vztazích 

5.1.7.1 Odpovědnost zaměstnavatele 
5.1.7.2 Odpovědnost zaměstnance 

5.1.8 Odpovědnost za sjízdnost a schůdnost 



5.2 Rizika standardně pojistitelná formou připojištění 
5.2.1 Odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá nebo převzal 

za účelem provedení objednané činnosti 
5.2.1.1 Odpovědnost za škodu na věcech převzatých 
5.2.1.2 Odpovědnost za škodu na věcech užívaných 

5.2.2 Odpovědnost za škodu na věcech nebo na zdraví, pokud se jedná 
o odpovědnost za škodu vzniklou z vadného výrobku 
a odpovědnost za škodu na vadném výrobku, který dodal pojištěný.... 

5.2.3 Odpovědnost za finanční škodu 
5.2.4 Odpovědnost za vznik povinnosti uhradit regresní nárok 

5.3 Rizika obtížně pojistitelná 
5.3.1 Odpovědnost za škodu způsobenou zářením všeho druhu 

a jadernými riziky 
5.3.2 Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným... 
5.3.3 Odpovědnost za škodu vzniklou sesedáním, sesouváním půdy, erozí 

a v důsledku poddolování 
5.3.4 Odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí 
5.3.5 Odpovědnost za věcnou škodu, vzniklou vadným výrobkem 

a vadně provedenou činností 
5.4 Rizika obvykle nepojistitelná 

5.4.1 Odpovědnost za škodu, způsobenou pojištěnou osobou úmyslně 
5.4.2 Odpovědnost převzatá nad rámec stanovenými právními předpisy 
5.4.3 Odpovědnost za škodu způsobenou osobám příbuzným, blízkým, 

společníkům v podnikání, spolupojištěným osobám 

5.4.4 Odpovědnost za škodu, která je předmětem zákonného 
nebo povinného pojištění 

5.4.5 Odpovědnost za škodu, která je předmětem pojištění 
v jiném pojistném produktu v režimu dobrovolných pojištění 

5.4.6 Rizika stávek, válek a občanských nepokojů 

6 Rozsah pojistné ochrany ve vybraných pojištěních 
6.1 Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou vadným výrobkem 
6.2 Pojištění profesní odpovědnosti 
6.3 Pojištění odpovědnosti za finanční škody dozorčích rad, 

představenstev a vedoucích podniku 
6.4 Pojištění odpovědnosti za škodu dopravce a zasílatele 

6.4.1 Pojištění odpovědnosti dopravce 
6.4.2 Pojištění odpovědnosti zasílatele za škodu 

6.4.2.1 Odpovědnost zasílatele při uplatnění práva samo vstupu 
6.4.2.2 Odpovědnost zasílatele v multimodální přepravě nákladů 


