
Skupina IV.
E-learning je součástí programu „Následného vzdělávání“ v souladu s § 59 zákona č.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

Obsah: Obsah: Obsah Obsah Obsah Obsah: Obsah: Obsah

právní vymezení úvod do teorie finančních trhů Co přináší MID význam majetkového pojištění pojistná smlouva
Pojištění odpovědnosti - jako pojištění pro případ vzniku povinnosti nahradit poškozenému škodu/újmu

pojištění odpovědnosti ze zasílatelských a přepravních smluv Věcný rozsah pojistné ochrany 

způsoby sjednání pojištění finanční nástroje a jejich členění Povinnosti členských států při implementaci MID pojištění majetku pojistné plnění
Předpoklady práva na plnění z pojištění/práva na náhradu škody

pravní vztahy v logistice
Pojištění v základním rozsahu – běžná činnost pojištěného, 
provozní činnost  

typy cestovního pojištění finanční nástroje - rizika nová definice vozidla pro účely MID pojištění domácnosti. občanský zákoník - souvisosti
Předpoklady vzniku právní odpovědnosti

zasílatel, přeprava, přepravní služby
Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti- škoda věcná + 
škoda  finanční,  následná a čistá  

územní rozsah obchodování, nabídka, poptávka
elektrokola, elektrokoloběžky, segway, apod. nadále 
nepodléhají povinnému pojištění dle MID

pojištění odpovědnosti občanů zákon o pojišťovnictví - souvislosti
Objektivní a subjektivní odpovědnost, příklady 

dopravce a jeho úloha v přepravě nákladů Příklady pojistných událostí 

kdy pojištění sjednat a co potřebuji od klienta za údaje fondy odpovědnost cyklisty a dopravní nehody jím zaviněné pojistná nebezpeční - shrnutí pojistný podvod. 
Členění odpovědnosti

pojištění odpovědnosti za škodu ze zasílatelských smluv
Úhrada regresních nákladů  zdravotních pojišťoven a orgánu 
nemocenského pojištění  

na co si dát pozor regulace poskytování finančních služeb
dobrovolně smluvní pojištění cyklistů a provozovatelů 
podobných dopravních prostředků

likvidace škod aktuální informace
Pojištění odpovědnosti zákonné, povinné smluvní, dobrovolné smluvní

zasílatel jako organizátor, obstaravatel přepravy
Pojištění odpovědnosti z vlastnictví a provozu nemovitosti x 
Pojištění odpovědnosti podnikatele, provádějícího stavební 
činnost a příklady z praxe

co lze pojistit definice provozu vozidla dle MID
Pojištění odpovědnosti určené svým obsahem příslušné skupině subjektů

současná legislativa, všeobecné zasílatelské podmínky SSL
Pojištění odpovědnosti za škodu/újmu učni, žáku, studentu 
při praktickém vyučování 

výluky z pojištění co vše je "provoz vozidla" dle naší judikatury
Úpis rizika

pojištění zasílatele při uplatnění práva samovstupu
Pojištění odpovědnosti  za škodu na vnesené věci a příklady 
z praxe 

doporučení z praxe minimální limity pojištění odpovědnosti dle MID zvýšeny
Věcný, územní a časový rozsah pojistné ochrany 

zasílatel jako MTO (multimodal transport operator)
Pojištění odpovědnosti za škodu na odložené věci a příklady z 
praxe 

COVID-19 – zkušenosti z likvidace kontrola pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle MID
Kogentní a dispozitivní ujednání 

pojistné události v odpovědnosti zasílatelských smluv
Dodatkové pojištění odpovědnosti za škodu na věcech 
movitých užívaných 

novinky/aktuality EUCARIS jako speciální technická platforma EU
Rizika v základním rozsahu pojištění, rizika standardně pojistitelná, obtížně pojistitelná/nepojistitelná (obvykle nepojistitelná)

jakou pojistnou ochranu nabídnout zasílateli
Dodatkové pojištění odpovědnosti za škodu na převzaté věci 
a příklady z praxe  

zkušenosti v likvidci MID a pojištění odpovědnosti v motoristickém sportu
Zavinění, hrubá nedbalost a úmysl

pojištění odpovědnosti z přepravních smuv
Dodatkové pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou 
narušením životního prostředí x povinná pojištění  

MID a vozidla provozovaná na místech s omezeným 
přistupem veřejnosti, neschválená k provozu na veřejných 
pozemních komunikacích/dočasněa nebo trvale vyřazená 
vozidla Promlčení, prekluze a počítání času

pojištění odpovědnosti českých silničních nákladových 
dopravců

Pojištění profesní odpovědnosti

MID a neodčetná spoluúčast při plnění garančního fondu 
(250,- EUR) Náklady (vynaložené náklady související se škodou/újmou jako součást pojistného plnění 

úmluva CMR a Special Drawing Right
Pojištění odpovědnosti  právnických osob a podnikatelů v 
pracovně právních vztazích  

nástroje pro nezávislé srovnání podmínek pojistné ochrany věcný a uzemní rozsah pojistné ochrany
zhodnocení/znehodncení vozidla opravou pojištění odpovědnosti dopravce dle článku 24 a 26 CMR

náhrada při ublížení na zdraví pojištění odpovědnosti za škodu dle článku 29 CMR 

Kabotáž

Obsah Obsah: Obsah: Obsah: Obsah: Obsah: Obsah: Obsah:
Pojištění vozidel – POV (pojištění odpovědnosti a HAV 
(„majetkové“ pojištění vozidel) Zákonná úprava povinných pojištění Historie pojišťovnictví pojistný trh, jeho subjekty, úloha

Historie 
Členění zajištění, typické rysy ART Definice rizika, jeho druhy, riziko jako míra ohrožení

Pojištění odpovědnosti právnických osob a podnikatelů v 
oblasti pracovně právních vztahů

Věcný rozsah pojištění, pojistná nebezpečí
Povinné pojištění provozovatelů dopravních prostředků Pojistný trh a jeho subjekty principy pojištění a zajištění

Legislativa 
Konvergence pojistných/zajistných a kapitálových trhů Řízení rizika, praktické přístupy k jeho řízení, SWOT analýza

Historie pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní 
úrazy a nemoci z povolání zaměstnance - pojištění povinné 
smluvní/zákonné  

předmět pojištění - pojištění na vyjenovaná pojistná 
nebezpečí Pojištění vozidel Druhy pojišťoven základní pojmy

Zakotvení v ČR
Proč ART? A co se za něho považuje? Řízení a přenos rizik v pojišťovnictví

Snaha o změnu modelu pojistné ochrany dle 
západoevropských států

Územní rozsah pojištění Historie, současnost a budoucnost POV Zajišťovna pojistná odvětví
Pojištění právní ochrany

Srovnání ART a tradičního/klasického zajištění Důvody přenosu rizika Právní úprava pojištění, zákoník práce a vyhl.č.125/1993 Sb.

BONUS/ MALUS, nárok na BONUS v HAV
Subjekty, povinné uzavřít pojištění dle ZPOV/vyjmuté z této 
povinnosti

Forma podnikání pojišťoven členění pojištění
Pojistná událost 

Škody celosvětově způsobené přírodními katastrofami a 
nízká propojištěnost 

Základní pojmy k transferu rizik, horizontální a vertikální 
přenos rizika

Zákonné pojištění jako státní zakázka, zákoník práce řeší 
pouze úpravu vztahů mezi státem a komerčními pojistiteli 

Zachraňovací náklady v HAV Nesplnění povinnosti uzavřít pojištění dle ZPOV Organizační uspořádání pojišťovny typy pojištění
Příklady využití právní ochrany 

CATEX, EURONEXT a ostatní burzy Soupojištění – jeho užití a jeho formy
Práva a povinnosti pojistitele a pojištěného, úprava 
vyhláškou č.125/1999 Sb. 

Výluky z pojištění v HAV

Zelená karta jako mezinárodní osvědčení a jediný doklad 
(potvrzení) o uzavřeném pojištění dle ZPOV

Řížení rizik právní úprava pojišťovnictví
Finanční zatížení právního sporu

Nositelé rizika ART 
Společnosti poskytující zajištění/parametry pro výběr 
zajistitele/hodnocení zajistitele

Registrace, platby pojistného, hlášení pojistných událostí  

Výpočet pojistného plnění, typy oprav
Územní rozsah pojistné ochrany (dle ZPOV a pojistných 
podmínek příslušného pojistitele)

Rizika podnikání v pojišťovnictví zajištění
O smlouvě právní ochraně

Samopojištění a captives 
Největší profesionální zajišťovací společností podle 
upsaného zajistného

Co je pracovní úraz a co se za něj považuje

Totální a parciální škoda Minimální limity pojistného plnění dle ZPOV Kaptivní pojištění práva a povinnosti pojistitele, pojistníka
Obecné Výluky v pojištění

Finitní zajištění, jeho charakteristické znaky, produkty, jejich 
použití 

Výhody zajištění u profesionálních pojišťoven Co je nemoc z povolání a co se za ni považuje 

Cena nová a cena obvyklá
Zvýšení minimálních limitů pojistného plnění  dle novelizace 
Směrnice EU ?

Soupojištění právní úprava AML, zprostředkování pojištění
Nabídka pojištění

Srovnání metod finite reinsurance, retrospektivní a 
prospektivní smlouvy   

Dělení zajištění podle formy, typu, účelu, použitých nástrojů, 
ceny zajištění a stupně zajištění cedenta 

Covid jako nemoc z povolání 

AUDATEX, DAT, znalecká činnost Co ovlivňuje výši pojistného? Peer-to-peer pojištění zprostředkování pojištění Pojistné dluhopisy, typy, kombinace, použití, struktura  Zajištění fakultativní a obligatorní zajištění/open cover 
Příklady pracovních úrazů z praxe/vymáhání regresních 
náhrad – kdy/proč/od koho

Doplňková pojištění Co je pojistitel povinen uhradit Solventnost a Solventnostní kapitálový požadavek odborná způsobilost
Pojistné swapy/Pojistné opce/Ostatní metody alternativního 
přenosu rizika 

Klasické zajištění a jeho formy (proporcionální a 
neproporcionální zajištění)

Nároky na odškodnění pracovního úrazu  

Asistenční služby Možnosti připojištění a doplňková pojištění dle POV Dohled nad pojišťovnictvím pravidla jednání se zákazníkem Časový rozsah pojistné a zajistné ochrany Bolestné/ZSU a srovnání s náhradou dle NOZ 
Autonomní vozidla, jejich vývoj, současná situace a 
pojištění  - "Raději o tři hodiny dříve než o minutu 
později" - výzva pro pojistitele?</span >

Standardní a zákonem dané výluky z pojištění Legislativní rámec pojistný podvod
Moderní zajištění – finanční zajištění a přenos rizik pomocí 
metody ART

Novela ZP (nemajetková újma) 

Regresní nároky pojistitele dohled nad pojišťovnictvím
Náhrada za ztrátu na výdělku (po dobu a po skončení 
pracovní neschopnosti)

Kdy pojištění zaniká občanský zákoník a pojištění
ČKP, její funkce a poslání, Garanční fond, Fond zábrany škod
Likvidace pojistných událostí
Náhrada újmy na přirozených právech člověka jako součást 
odškodnění dle ZPOV a pojistných podmínek

Přenos rizika II.Právní ochranaPojišťovnictví a pojištěníPojišťovna jako podnikatelský subjektPojištění vozidel - Povinné ručení
Pojištění vozidel – havarijní pojištění včetně rizika odcizení 

a dalších doplňkových pojištění 

Pojištění odpovědnosti dopravce a zasílatele Pojištění odpovědnosti malých a středních podnikatelů

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za 
pracovní úrazy a nemoci z povolání

Přenos rizika v pojištění / zajištění a soupojištění

Cestovní pojištění Finanční trhy Novelizace 5. motorové směrnice Občanské neživotní pojištění Pojistná smlouva Pojištění odpovědnosti



Obsah Obsah
Risk management v pojištění podnikatelů, psychologie 
vnímání rizika Pojištění úvěru

Underwriting Ratingové agentury/ Rating 

PML a MAS, riziková zpráva a vyhodnocení rizika Historie úvěrového pojištění 

Pojištění majetku a podnikatelských rizik Coface/ Eules Hermes/ Credendo 

FLEXA a doplňková pojištění Platební neschopnost a platební nevůle

Povodeň a záplava, povodňové mapy Druhy úvěrového pojištění  

Pojištění pro případ krádeže vloupáním a loupežným 
přepadením 

Obecné úvěrové pojištění 

Pojištění technických rizik - pojištění stavebně- 
montážní, pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění 
elektronických zařízení  

EGAP- pojišťování vývozu se státní podporou

Pojištění odpovědnosti Co by měl o insolvenci vědět každý

Pojištění odpovědnosti zákonná, povinná smluvní a 
dobrovolná 

Pojištění záruky Povinná pojištění/ Možnost pojištění pro 
povinné zajištění závazku ze zákona

Zemědělské pojištění pojištění záruky pro případ úpadku u cestovní kanceláře

Pojištění kauce (záruky) pojištění záruky za agentury práce

Pojištění úvěru (pohledávek) zajištění finanční způsobilosti dopravce

Pojištění finančních ztrát (Nekonání akce, Hole in one) zajištění celního dluhu/ spotřební daně 

Pojištění přepravy zásilek (Cargo insurance) zajištění vývozu a tranzitu odpadů 
Pojištění smluvních záruk 
Pojištění záruky za akontaci/za řádné provedení smlouvy/za 
zádržné/za údržbu/za nabídku

Obsah: Obsah:

 legislativa pro oblast sjednání pojištění úvod

postavení poradců právní rámec existence a aktivit PZ

záznam z jednání Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

doporučení Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník – souvislosti

informační povinnost při sjednání neživotního pojištění Zákon č. 634/2004 Sb., Správní poplatky (položka 64)

informační povinnost při sjednání rizikového životního 
pojištění

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník – souvislosti – pojistný 
podvod

poskytování rady
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – 
souvislosti

informační povinnost při sjednání investičního životního 
pojištění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – 
souvislosti

povinnost sepsání AML dotazníku   
Zákon č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů – 
souvislosti

investiční dotazník  
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359 – 
souvislosti

záznamy a archivace odborné znalosti a dovednosti PZ

pobídky aktuální souvislosti

doporučení

Pojištění podnikatelů Pojištění úvěru a záruky

Zprostředkovatelé pojištění právní rámec
 Záznam z jednání  -  sjednání pojistné smlouvy  poznatky a 

doporučení


