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ZKOUŠKA III vybrané téma 

Kategorie: 
IV. Tematické oblasti pro distribuci neživotního občanského pojištění / c) principy a fungování 

neživotního občanského pojištění / 5. pojištění nemovité věci 

 

 

Číslo a verze otázky: 38152.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Veřejný soubor údajů o nemovitostech v České republice se nazývá katastr nemovitostí. 

Obsahuje popis nemovitostí, jejich soupis a geometrické a polohové určení. Zároveň je zdrojem 

informací, které slouží zejména k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, 

k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, 

kulturních památek, pro rozvoj území či k oceňování nemovitostí. 

Text otázky: Jak se nazývá veřejný seznam, do kterého se zapisují nemovitosti?  

Odpověď A: Pozemkové knihy. N 

Odpověď B: Katastr nemovitostí. A 

Odpověď C: Katastrální mapy. N 

Odpověď D: Evropská pozemková evidence. N 

Číslo a verze otázky: 38240.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Z úrazového pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění jen tehdy, pokud dojde k úrazu, 

definovanému v pojistné smlouvě. Příčinou pojistné události tedy musí být úrazový děj. Z 

toho důvodu se úrazové pojištění nemůže vztahovat na pracovní neschopnost z důvodu 

nemoci. 

 

Text otázky: Z úrazového pojištění se neposkytuje pojistné plnění za:  

Odpověď A: Smrt následkem úrazu. N 

Odpověď B: Pracovní neschopnost z důvodu nemoci. A 

Odpověď C: Hospitalizaci z důvodu úrazu. N 

Odpověď D: Trvalé následky úrazu. N 

Číslo a verze otázky: 38241.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojistitel má právo odmítnout poskytnutí pojistného plnění, došlo-li k úrazu pojištěného v 

souvislosti s činem, pro který byl pojištěný uznán vinným úmyslným trestným činem. Právo 

odstoupit od pojistné smlouvy či pojistné plnění snížit se pak váže na splnění podmínek, které 

stanoví zákon. Mezi tyto podmínky nepatří uznání vinným úmyslným trestným činem. Pokud 

se jedná o rozpor s dobrými mravy, tak ten se v tomto případě v zásadě neuplatní, neboť 

zákon výslovně upravuje, jak danou situaci řešit. Neposkytnutí pojistného plnění pro rozpor s 

dobrými mravy musí být odůvodněno jinými a zcela mimořádnými okolnostmi. 

 

Text otázky: 
Pokud došlo k úrazu pojištěného v souvislosti s činem, pro který byl pojištěný uznán vinným 

úmyslným trestným činem, pak má pojistitel právo: 
 

Odpověď A: Poskytnutí pojistného plnění odmítnout. A 

Odpověď B: Od pojistné smlouvy odstoupit. N 



Odpověď C: Pojistné plnění snížit až o jednu polovinu. N 

Odpověď D: Pojistné plnění z důvodu rozporu s dobrými mravy neposkytnout. N 

Číslo a verze otázky: 38242.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Pojistitel má právo snížit pojistné plnění až na jednu polovinu, pokud došlo k úrazu 

následkem toho, že pojištěný požil alkohol nebo požil návykovou látku nebo přípravek 

takovou látku obsahující. Zároveň musí být splněna podmínka, že takové snížení odůvodňují 

okolnosti, za nichž k úrazu došlo. 

 

Text otázky: 
Pokud došlo k trvalým následkům úrazu následkem toho, že pojištěný požil alkohol nebo požil 

návykovou látku nebo přípravek takovou látku obsahující, může pojistitel snížit pojistné 

plnění až na jednu: 

 

Odpověď A: Polovinu. A 

Odpověď B: Třetinu. N 

Odpověď C: Čtvrtinu. N 

Odpověď D: Pětinu. N 

Číslo a verze otázky: 38244.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojistitel není povinen pojistné plnění poskytnout, pokud k vzniku události došlo za situace, 

která je v pojistné smlouvě popsaná jako výluka. Dále pojistitel neposkytuje pojistné plnění za 

události, ke kterým došlo v čekací době. Čekací dobou se rozumí doba počítaná od počátku 

pojištění, jejíž délka se ujednává v pojistné smlouvě a po kterou nevzniká pojišťovně 

povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, jež by jinak byly pojistnými událostmi. 

Pojistitel je oprávněn odmítnout poskytnutí pojistné plnění, pokud si pojištěný úmyslně ublížil 

na zdraví. Neplacení pojistného nemá za následek neposkytnutí pojistného plnění. 

 

Text otázky: 
V jaké situaci je pojistitel z úrazového pojištění povinen poskytnout pojistné plnění?  

Odpověď A: Pokud se jedná o výluku z pojištění. N 

Odpověď B: Pokud k události došlo v čekací době. N 

Odpověď C: Pokud si pojištěný úmyslně ublížil na zdraví. N 

Odpověď D: Pokud je pojistník v prodlení s placením pojistného. A 

Číslo a verze otázky: 38248.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
Obecná délka promlčecí lhůty činí 3 roky. U práva na pojistné plnění začíná promlčecí lhůta 

běžet za jeden rok od pojistné události. 
 

Text otázky: 
Délka promlčecí lhůty u práva na pojistné plnění v případě úrazového pojištění činí:  

Odpověď A: Tři roky. Lhůta začíná běžet jeden rok po vzniku pojistné události. A 

Odpověď B: Jeden rok. Lhůta začíná běžet od okamžiku vzniku pojistné události. N 

Odpověď C: Tři roky. Lhůta začíná běžet od okamžiku vzniku pojistné události. N 

Odpověď D: Deset let. Lhůta začíná běžet jeden rok po vzniku pojistné události. N 

Číslo a verze otázky: 38249.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  



Odůvodnění: 

Úrazové pojištění je nejčastěji sjednáno jako obnosové pojištění. Postup pro stanovení výše 

pojistného plnění je vždy ujednán v pojistné smlouvě. Součástí pojistné smlouvy jsou tzv. 

oceňovací tabulky, které obsahují procentní ohodnocení pro jednotlivé trvalé následky. 

Sjednaná pojistná částka odpovídá stoprocentnímu poškození. U rizika trvalých následků 

úrazu v rámci úrazového pojištění se pojistné plnění zpravidla stanovuje dle míry poškození 

vyjádřené procenty, které stanovuje smluvní lékař pojistitele. Velikost pojistného plnění tedy 

vyplývá jednak z výše sjednané pojistné částky a jednak z procenta určeného podle míry 

trvalých následků úrazu. 

 

Text otázky: 
Pojistné plnění u pojištění trvalých následků úrazu u úrazového pojištění sjednaného jako 

obnosové pojištění je pojistitelem určeno: 
 

Odpověď A: Procenty z pojistné částky. A 

Odpověď B: Ve výši pojistné částky. N 

Odpověď C: V závislosti na procentu poškození stanoveném pojištěným. N 

Odpověď D: Ve výši násobku částky sjednané na den. N 

Číslo a verze otázky: 38252.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Občanský zákoník, stejně jako předchozí právní úprava obsažená v zákonu o pojistné 

smlouvě, umožňuje sjednat úrazové pojištění jako pojištění obnosové (tj. účelem je získání 

dohodnuté částky), stejně tak jako pojištění škodové (tj. účelem je náhrada škody vzniklé v 

důsledku pojistné události). Kapitálové pojištění je jedním z druhů životního pojištění. 

 

Text otázky: Pojištění úrazu lze sjednat jako pojištění:  

Odpověď A: Obnosové nebo škodové. A 

Odpověď B: Obnosové. N 

Odpověď C: Škodové. N 

Odpověď D: Kapitálové. N 

Číslo a verze otázky: 38253.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Pojistitel může úrazové pojištění, které je placené běžně, vypovědět bez udání důvodu ke 

konci pojistného období. Výpověď musí být doručena nejméně šest týdnů přede dnem konce 

tohoto pojistného období. Pojistitel může vypovědět úrazové pojištění také (nikoliv pouze) do 

dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Platná právní úprava zákaz výpovědi úrazového 

pojištění neobsahuje. Výpověď s měsíční výpovědní dobou není možné použít kdykoliv, ale 

pouze do tří měsíců od oznámení pojistné události. 

Text otázky: Běžně placené úrazové pojištění pojistitel:  

Odpověď A: 
Může účinně vypovědět ke konci pojistného období, výpověď musí být doručena nejpozději 

šest týdnů před koncem tohoto pojistného období. 
A 

Odpověď B: Nemůže vypovědět. N 

Odpověď C: 
Může účinně vypovědět ke konci pojistného období, výpověď musí být doručena nejpozději 

týden před koncem tohoto pojistného období. 
N 

Odpověď D: Může vypovědět pouze do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. N 

Číslo a verze otázky: 38254.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
Úrazové pojištění slouží ke krytí rizik, nevytváří se u něj na rozdíl od rezervotvorného 

životního pojištění žádná kapitálová hodnota a neřadí se proto mezi rezervotvorná pojištění. 

Veškeré pojistné je spotřebováno na pojistnou ochranu. Po uplynutí pojistné doby tedy 

 



nevzniká nárok na odkupné, pojistná smlouva zaniká bez nároku na plnění (na rozdíl od 

rezervotvorného pojištění, kterým je investiční nebo kapitálové pojištění). 

Text otázky: Pojištění úrazu je pojištěním:  

Odpověď A: Rizikovým. A 

Odpověď B: Investičním. N 

Odpověď C: Kapitálovým. N 

Odpověď D: Rezervotvorným. N 

Číslo a verze otázky: 38255.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Na základě rozsudku Soudního dvora Evropské unie z roku 2011 byla zrušena výjimka pro 

oblast pojištění, která umožňovala zohlednit pohlaví při stanovení výše pojistného. Výjimka 

vyplývala ze směrnice Evropské unie, kterou se zavedla zásada rovného zacházení s muži a 

ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. Úprava se dotkla nových smluv 

sjednaných po 21. 12. 2012 a stávajících smluv, pokud na nich byly požadovány podstatné 

úpravy parametrů pojištění. Věk, pojistná částka nebo pojistná doba jsou typické parametry, 

které ovlivňují výši pojistného. 

 

Text otázky: Výši pojistného za jednotlivá rizika nemůže ovlivnit:  

Odpověď A: Pohlaví. A 

Odpověď B: Věk. N 

Odpověď C: Pojistná částka. N 

Odpověď D: Pojistná doba. N 

Číslo a verze otázky: 38261.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Povinnosti, které je třeba dodržovat při poskytování nebo zprostředkování pojištění a zajištění, 

jsou upraveny v celém souhrnu právních předpisů vztahujících se k distribuci pojištění a 

zajištění, a to jak českých, tak evropských. Základ právní úpravy tvoří zákon č. 170/2018 Sb., o 

distribuci pojištění a zajištění, který nabyl účinnosti 1. 12. 2018. Tímto zákonem byla do 

českého právního řádu převedena (transponována) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2016/97 o distribuci pojištění. K zákonu o distribuci vydala Česká národní banka dvě 

prováděcí vyhlášky. Vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění, 

vymezuje rozsah odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti pro distribuci 

pojištění a detailní pravidla pro pořádání odborných zkoušek. Vyhláška č. 196/2018 Sb., o 

žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění, upravuje náležitosti žádosti o udělení 

oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele a žádosti o udělení akreditace k 

provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání. Vzhledem k 

členství České republiky v Evropské unii jsou pro distributory pojištění závazné také přímo 

použitelné právní akty Evropské unie. Přímo použitelnými akty se rozumí tzv. nařízení. V 

případě neživotního pojištění se jedná konkrétně o: a) nařízení, kterým se doplňuje směrnice o 

distribuci pojištění, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se 

na pojišťovny a distributory pojištění (tzv. nařízení POG), b) nařízení, kterým se stanoví 

standardizovaný formát pro informační dokument o pojistném produktu. Při distribuci 

neživotního pojištění je nutné dodržovat i pravidla stanovená dalšími právními předpisy. Jde 

zejména o: a) zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 

vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla). Tento zákon obsahuje zvláštní právní úpravu pouze pro pojištění odpovědnosti za 

újmu způsobenou provozem vozidla, 
b) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který obsahuje soukromoprávní úpravu pojištění 

(např. náležitosti pojistné smlouvy, podmínky vzniku, trvání, zániku pojištění, pravidla pro 



šetření pojistných událostí a výplatu plnění, speciální ustanovení pro jednotlivé typy pojištění) 

a speciální ustanovení pro smlouvy, které uzavírá se spotřebitelem podnikatel (tzv. 

spotřebitelské smlouvy). Dále upravuje smlouvu o zprostředkování a smlouvu o obchodním 

zastoupení, což jsou základní smluvní typy používané mezi poskytovatelem pojištění 

(pojišťovnou) a zprostředkovatelem pojištění. c) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, který mimo jiné zakazuje užívání nekalých obchodních praktik před rozhodnutím 

ohledně sjednání pojištění, v průběhu rozhodování a po učinění rozhodnutí.  
Dále zakotvuje právo spotřebitele na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. 

Text otázky: Právní úprava distribuce neživotního občanského pojištění je obsažena:  

Odpověď A: 

V řadě právních předpisů vztahujících se k distribuci pojištění a zajištění, zejména v zákonu 

č.  
170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v prováděcích vyhláškách k němu, v 

občanském zákoníku, zákoně o ochraně spotřebitele i v přímo použitelných nařízeních 

Evropské unie. 

A 

Odpověď B: 
Výlučně v zákonu č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, a prováděcích vyhláškách 

České národní banky č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění, a č.  
196/2018 Sb., o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění. 

N 

Odpověď C: 
Ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/97 o distribuci pojištění a v 

nařízeních, která ji doplňují a provádějí. 
N 

Odpověď D: Pouze v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v ustanoveních o škodovém pojištění. N 

Číslo a verze otázky: 38262.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Distribuce pojištění je upravena jak vnitrostátními právními předpisy (zákonem č. 170/2018 

Sb., o distribuci pojištění a zajištění, a prováděcími vyhláškami České národní banky č. 

195/2018 Sb. a 196/2018 Sb.), tak – vzhledem k členství České republiky v Evropské unii – 

také přímo použitelnými právními akty Evropské unie. Těmito akty jsou nařízení, která 

doplňují nebo provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/97 o distribuci 

pojištění. V případě neživotního pojištění se jedná konkrétně o: 
a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358, ze dne 21. září 2017, 

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o 

požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory 

pojištění (tzv.  
nařízení POG), 
b) prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1469 ze dne 11. srpna 2017, kterým se 

stanoví standardizovaný formát pro informační dokument o pojistném produktu. 
Dohledové benchmarky (dohledová sdělení) České národní banky nemají přímou právní 

závaznost. Jejich účelem je seznámení dohlížených subjektů s vybranými zobecněnými 

dohledovými poznatky a souvisejícími očekáváními dohledu, pokud jde o jednání dohlížených 

subjektů. 

 

Text otázky: Distribuce neživotního pojištění se v České republice řídí:  

Odpověď A: 
Vnitrostátními právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti 

distribuce pojištění. 
A 

Odpověď B: Pouze vnitrostátními právními předpisy. N 

Odpověď C: Vnitrostátními právními předpisy a dohledovými benchmarky České národní banky. N 

Odpověď D: Pouze předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění. N 

Číslo a verze otázky: 38263.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  



Odůvodnění: 

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

byla do českého právního řádu zavedena (transponována) zákonem č. 170/2018 Sb., o 

distribuci pojištění a zajištění. Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a 

samostatných likvidátorech pojistných událostí, byl naopak zákonem č. 170/2018 Sb. zrušen. 

Občanský zákoník je kodexem českého soukromého práva a neupravuje distribuci pojištění. 

Směrnice Evropské unie jsou závazné pro členské státy, nikoliv přímo pro fyzické a právnické 

osoby. Směrnice tedy musí být transponována do českého právního řádu zákonem. 

 

Text otázky: 
Kterým zákonem byla do českého právního řádu zavedena směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 2016/97 o distribuci pojištění? 
 

Odpověď A: Zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. A 

Odpověď B: Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. N 

Odpověď C: 
Zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech 

pojistných událostí a o změně živnostenského zákona. 
N 

Odpověď D: 
Žádným zákonem, protože směrnice je v České republice přímo použitelná a není třeba ji do 

českého právního řádu implementovat. N 

Číslo a verze otázky: 38264.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, byl publikován ve Sbírce zákonů České 

republiky dne 16. 8. 2018 a podle ustanovení § 126 nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého 

kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Tímto dnem je 1. prosinec 2018. 

 

Text otázky: Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, je účinný od:  

Odpověď A: 1. 12. 2018. A 

Odpověď B: 1. 1. 2019. N 

Odpověď C: 1. 7. 2018. N 

Odpověď D: 23. 2. 2018. N 

Číslo a verze otázky: 38268.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Určením cílového trhu se rozumí popis skupiny zákazníků sdílejících společné charakteristiky, 

který má umožnit přizpůsobit znaky produktu potřebám, charakteristice a cílům takové 

skupiny zákazníků. Cílový trh může být vymezen pozitivně, tj. určením skupiny zákazníků, 

kteří sdílejí společné charakteristiky a jejichž potřebám, charakteristice a cílům produkt 

odpovídá. Zejména v případě pojistných produktů s investiční složkou mohou tvůrci produktů 

určit skupiny zákazníků, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli pojistný produkt není 

slučitelný (negativní cílový trh). Úroveň podrobnosti údajů o cílovém trhu a kritérií použitých 

k vymezení cílového trhu by měla být pro produkt relevantní a měla by umožňovat posoudit, 

kteří zákazníci do cílového trhu spadají. U jednodušších, běžnějších produktů by měl být 

cílový trh určen méně podrobně, zatímco u složitějších produktů nebo méně běžných 

produktů by měl být cílový trh určen podrobněji s přihlédnutím k vyššímu riziku poškozování 

spotřebitele. U pojistných produktů s investiční složkou je také vhodné uvést např. věk cílové 

skupiny zákazníků, popis domácnosti a závislých/vyživovaných osob, zaměstnání a výše 

příjmů zákazníků a jejich další finanční situace, jejich míra tolerance rizika, finanční a 

nefinanční cíle a investiční horizont, případně i další kritéria. 

 

Text otázky: 

Určením cílového trhu se ve smyslu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358, 

kterým se doplňuje směrnice o distribuci pojištění, pokud jde o požadavky na dohled nad 

produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění (tzv. nařízení 

POG), rozumí: 

 

Odpověď A: 
Popis skupiny zákazníků sdílejících společné charakteristiky, který má umožnit přizpůsobení 

produktu potřebám, charakteristice a cílům takové skupiny zákazníků. A 



Odpověď B: 
Skupina zákazníků z vybraného členského státu Evropské unie, na které je zaměřena 

marketingová kampaň. 
N 

Odpověď C: Vymezení teritoria, na kterém se budou produkty prodávat. N 

Odpověď D: 
Skupina zákazníků, jejichž pojistné smlouvy tvoří pojistný kmen pojistitele, kteří projevili 

zájem o sjednání dalšího pojistného produktu tohoto pojistitele. N 

Číslo a verze otázky: 38269.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

důvodnění: 

Tvůrci produktů neživotního pojištění jsou povinni vypracovat standardizovaný informační 

dokument o pojistném produktu tak, aby zákazníkům poskytoval nezbytné informace a 

zákazník tak mohl učinit informované rozhodnutí. Tento dokument se musí nazývat  
„Informační dokument o pojistném produktu“. Aby se zákazníkům poskytovaly informace o 

produktu, které jsou snadno čitelné, pochopitelné a porovnatelné, předepisuje evropské 

nařízení standardizovaný formát, tedy vedle názvu také délku (na dvou stranách formátu A4, 

pouze v odůvodněných případech na třech stranách formátu A4), velikost písma, pořadí 

obsahu, ikon a symbolů. 
Dokument „Souhrnné vyjádření informací k rezervotvornému pojištění“ je určen pro 

poskytování informací o rezervotvorném pojištění, kterým se rozumí životní pojištění, které 

umožňuje vytvářet z předepsaného pojistného kapitálovou rezervu, která může být zcela 

nebo zčásti vyplacena oprávněné osobě. Není určen pro neživotní pojištění. Dokument 

„Sdělení klíčových informací“ je dokument shrnující klíčové informace o investičních 

produktech podle nařízení EU č. 1286/2014, o sděleních klíčových informací týkajících se 

strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou. 

Je určen pro retailové investory a netýká se neživotního pojištění. Spojení „Informace pro 

klienta“ také není správné označení pro standardizovaný informační dokument o pojistném 

produktu neživotního pojištění. Na pojistném trhu se toto označení někdy používá pro 

souhrn všech povinně poskytovaných předsmluvních informací. 

 

Text otázky: 
Informace o pojistném produktu se v případě produktů neživotního pojištění poskytují v 

podobě standardizovaného informačního dokumentu nazvaného: 
 

Odpověď A: Informační dokument o pojistném produktu. A 

Odpověď B: Informace pro klienta. N 

Odpověď C: Sdělení klíčových informací. N 

Odpověď D: Souhrnné vyjádření informací k rezervotvornému pojištění. N 

Číslo a verze otázky: 38270.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), 

obsahuje speciální právní úpravu pouze pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

provozem vozidla, která má přednost před právní úpravou obecnou. V otázkách zde 

upravených se proto nepoužije obecná právní úprava pojištění obsažená v občanském 

zákoníku č. 89/2012 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla upravuje mimo jiné 

náležitosti pojistné smlouvy, rozsah pojištění a způsoby zániku pojištění. V pojistné smlouvě 

se mohou smluvní strany od tohoto zákona odchýlit jen tehdy, pokud tím nedochází ke snížení 

nebo omezení nároků poškozeného, vyplývajících z práva na náhradu újmy z pojištění 

odpovědnosti, způsobené provozem vozidla. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, neobsahují právní úpravu pojištění. 

Text otázky: 
Speciální právní úpravu pojištění pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 

vozidla nalezneme: 
 

Odpověď A: 
V zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a 

o změně některých souvisejících zákonů. 
A 

Odpověď B: V zákonu č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. N 



Odpověď C: 
V zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých 

zákonů (zákon o silničním provozu). 
N 

Odpověď D: V zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. N 

Číslo a verze otázky: 38271.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla je tzv. povinným pojištěním, 

protože povinnost uzavřít pojistnou smlouvu je uložena zákonem. Pojištění tedy vzniká na 

základě pojistné smlouvy. Tuto povinnost má vlastník tuzemského vozidla nebo řidič 

cizozemského vozidla. Cílem je ochrana před důsledky určitých rizikových činností nebo 

situací. V České republice jsou povinnými pojištěními zejména odpovědnostní pojištění. Ta 

kryjí rizika související s tím, že pojištěný subjekt může způsobit svou činností škodu, 

popřípadě jinou újmu jinému subjektu. Příklady dalších povinných pojištění: pojištění záruky 

pro případ úpadku cestovní kanceláře, pojištění odpovědnosti lékaře, stomatologa, lékárníka, 

patentového zástupce, daňového poradce, insolvenčního správce, advokáta, poskytovatele 

zdravotních služeb, pojišťovacího zprostředkovatele apod. 
Od povinného pojištění odlišujeme zákonné pojištění. Jde o případ, kdy se neuzavírá pojistná 

smlouva, ale pojištění vzniká automaticky, jestliže jsou splněny zákonem stanovené 

podmínky. Jediným v současné době existujícím zákonným pojištěním je zákonné pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které je 

upraveno zvláštním právním předpisem (zákoníkem práce a vyhláškou č. 125/1993 Sb.). Toto 

zákonné pojištění vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a 

trvá po dobu existence zaměstnavatele. Toto pojištění provozují v České republice pouze 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a Česká pojišťovna a.s. 
Případ, kdy pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy a její uzavření je ponecháno zcela na 

vůli subjektu (není nařízeno právním předpisem), nemá ustálené označení. Někdy je používán 

pojem „dobrovolné“ nebo „nepovinné“ pojištění. 

 

Text otázky: 
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla patří mezi pojištění:  

Odpověď A: Povinná. A 

Odpověď B: Nesmluvní. N 

Odpověď C: Dobrovolná. N 

Odpověď D: Nepovinná. N 

Číslo a verze otázky: 38272.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. upravuje veškeré soukromoprávní vztahy. Je rozvržen do 

pěti částí (Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková 

práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná). Každá z těchto částí má pro právní 

vztahy vyplývající z uzavřené pojistné smlouvy význam, například: 
1) Obecná část: a) upravuje základní principy občanského práva, jako je povinnost jednat s 

odbornou péčí, ochrana slabší strany a zákaz zneužití silnějšího postavení. Pro oblast 

pojištění je v tomto smyslu významná úprava tzv. adhezních smluv (smlouvy, jejichž 

podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran a druhá, slabší strana, nemohla obsah 

ovlivnit, zejména formulářové smlouvy), neboť občanský zákoník postihuje nesrozumitelná, 

překvapivá a nevýhodná ustanovení v adhezních smlouvách jejich neplatností či neúčinností,  
b) obsahuje pravidla o výkladu právních jednání, pravidla pro počítání času a upravuje 

otázky promlčení a prekluze, c) definuje věci a upravuje právní osobnost a svéprávnost 

osob, d) upravuje také podnikání a zastoupení. 2) Část Absolutní majetková práva upravuje: 
a) vlastnictví věcí, jejich nabývání, spoluvlastnictví včetně bytového, zástavní právo a jeho 

účinky (včetně účinků pro pojištění v § 1354 „Je-li zástava pojištěna a nastane-li pojistná 

událost, plní pojišťovna z pojistné smlouvy zástavnímu věřiteli, prokáže-li zástavní věřitel 

pojišťovně včas, že na věci vázne jeho zástavní právo anebo oznámí-li jí to včas zástavce 

nebo zástavní dlužník“), b) dědické právo. 

 



3) Část Relativní majetková práva upravuje závazky ze smluv (včetně pojištění, 

zprostředkování, obchodního zastoupení) a závazky z deliktů, pro oblast neživotního 

pojištění, zejména významnou část náhrady majetkové a nemajetkové újmy.  
Občanský zákoník se použije tam, kde neexistuje speciální právní úprava, která má přednost 

před právní úpravou obecnou. 

Text otázky: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se na neživotní občanské pojištění:  

Odpověď A: Vztahuje. A 

Odpověď B: 
Vztahuje pouze v rozsahu ustanovení upravujících povinnost k náhradě újmy (§ 2894–

2971). 
N 

Odpověď C: 
Vztahuje pouze v rozsahu ustanovení upravujících podmínky vzniku, trvání a zániku pojištění, 

šetření pojistných událostí a ustanovení o obnosovém a škodovém pojištění (§ 2758– 2872). N 

Odpověď D: Nevztahuje. N 

Číslo a verze otázky: 38273.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Věcí se rozumí vše, co není osobou a slouží potřebě lidí. Věcí však není živé zvíře – to má 

zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor (ustanovení o věcech se na živé 

zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze). 
Pojem věc není omezen jen na věci, které mají hmotnou povahu (auta, stroje), ale věcmi jsou 

i věci nehmotné – pohledávka, obchodní podíl, zaknihovaný cenný papír, právo stavby, 

ovladatelné přírodní síly, tedy energie. 

 

Text otázky: 
Pro neživotní pojištění je důležitý význam pojmu „věc“. Vyberte správnou definici pojmu věc 

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku: 
 

Odpověď A: Věcí se rozumí vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Věcmi nejsou živá zvířata. A 

Odpověď B: Věcí se rozumí vše včetně zvířat, co není osobou a slouží potřebě lidí. N 

Odpověď C: Věcí se rozumí pouze věc hmotná, která má povahu samostatného předmětu. N 

Odpověď D: Věcí se rozumí pouze věc individuálně určená. N 

Číslo a verze otázky: 38274.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojistná smlouva vyžaduje písemnou formu. To neplatí pro krátkodobé pojištění (pojištění 

kratší než jeden rok), kde písemná forma nemusí být dodržena. Stejná právní forma jako pro 

uzavření pojistné smlouvy platí i pro změnu pojistné smlouvy. 

Pro jiná právní jednání týkající se pojištění, než je uzavření pojistné smlouvy, je třeba písemná 

forma, pokud si strany výslovně neujednají, že této formy není zapotřebí. 

 

Text otázky: 
Jakou formu musí splňovat pojistná smlouva, kterou je sjednáno neživotní občanské 

pojištění? 
 

Odpověď A: Pojistná smlouva uzavřená na pojistnou dobu jeden rok a delší musí mít písemnou formu. A 

Odpověď B: Forma pojistné smlouvy je ponechána na dohodě smluvních stran. N 

Odpověď C: 
Pojistná smlouva uzavřená na pojistnou dobu kratší než jeden rok (například pro cestovní 

pojištění) musí mít písemnou formu. 
N 

Odpověď D: Pojistná smlouva musí mít vždy písemnou formu. N 

Číslo a verze otázky: 38275.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  



Odůvodnění: 

Okamžik vzniku pojištění je sjednán v pojistné smlouvě. Pokud tomu tak není, vzniká pojištění 

prvním dnem následujícím po dni uzavření smlouvy (v 00:00 hod.). 
Pojistitel a pojistník se mohou dohodnout, že se pojištění vztahuje i na dobu přede dnem 

uzavření pojistné smlouvy (tzv. retroaktivita). V takovém případě není pojistitel povinen 

poskytnout pojistné plnění, pokud pojistník v době nabídky věděl nebo vědět měl a mohl, že 

pojistná událost již nastala, a pojistitel nemá právo na pojistné, pokud v době nabídky věděl 

nebo měl a mohl vědět, že pojistná událost nastat nemůže. 

 

Text otázky: Kdy vzniká pojištění?  

Odpověď A: 
Pojištění vzniká prvním dnem následujícím po uzavření pojistné smlouvy, není-li v pojistné 

smlouvě dohodnuto jinak. 
A 

Odpověď B: Pojištění vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy. N 

Odpověď C: Pojištění vzniká vždy prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy. N 

Odpověď D: Pojištění vzniká dnem vydání pojistky. N 

Číslo a verze otázky: 38276.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Pojistitel je povinen odpovědět pravdivě a úplně na písemné dotazy zájemce o pojištění a 

pojistníka týkající se pojištění. Kromě toho je pojistitel také povinen upozornit zájemce o 

pojištění na nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním. Pojistník má právo 

od pojistné smlouvy odstoupit v případě, že jeho požadavky, které pojistitel znal nebo musel 

znát, jsou v rozporu s nabízeným pojištěním a pojistitel ho na tento rozpor neupozornil. Při 

sjednávání pojištění tedy pojistitel musí požadavky zájemce o pojištění aktivně zjišťovat a 

této povinnosti není zproštěn ani v případě, že je zastoupen pojišťovacím 

zprostředkovatelem (přičemž se však zohledňuje případ, kdy je zájemce zastoupen 

pojišťovacím makléřem, tedy zprostředkovatelem s nejvyšším stupněm kvalifikačních 

předpokladů, který jedná plně v zájmu zájemce o pojištění, a nároky na pojistitele jsou tedy 

nižší). 
Také zájemce o pojištění, pojistník i pojištěný jsou povinni zodpovědět pravdivě a úplně 

písemné dotazy pojistitele, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí 

pojistné riziko, zda ho pojistí a za jakých podmínek. Povinnost se považuje za řádně splněnou, 

nebylo-li v odpovědi zatajeno nic podstatného. Porušil-li pojistník nebo pojištěný úmyslně 

nebo z nedbalosti tuto povinnost, má pojistitel právo od smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by 

po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel. 

 

Text otázky: 
Jaký je důsledek nesplnění povinnosti pojistitele upozornit zájemce o pojištění na 

nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním? 
 

Odpověď A: Pojistníkovi vznikne právo od uzavřené pojistné smlouvy odstoupit. A 

Odpověď B: Pojistníkovi vznikne právo uzavřenou pojistnou smlouvu vypovědět. N 

Odpověď C: Na pojistnou smlouvu se hledí, jako by nebyla uzavřena. N 

Odpověď D: Pojistná smlouva je neplatná. N 

Číslo a verze otázky: 38277.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojištění lze vypovědět do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Takto může pojištění 

vypovědět pojistitel i pojistník. Výpověď musí být doručena druhé smluvní straně do 2 měsíců 

od uzavření pojistné smlouvy (nikoliv od počátku pojištění). Od doručení výpovědi běží 

výpovědní doba 8 dnů – jejím uplynutím pojištění zanikne. 

 

Text otázky: 
Ve kterém z níže uvedených případů je možné vypovědět pojistnou smlouvu pojistitelem nebo 

pojistníkem? 
 

Odpověď A: Do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. A 

Odpověď B: Do 3 měsíců od data počátku pojištění. N 

Odpověď C: Do 6 měsíců po uzavření pojistné smlouvy. N 



Odpověď D: Do 1 měsíce od data počátku pojištění. N 

Číslo a verze otázky: 38278.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Pojištění lze vypovědět do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Pojistitel 

však takto nemůže vypovědět životní pojištění (pojištění pro případ smrti, dožití, pojištění 

pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení člověka). Od doručení 

výpovědi běží výpovědní doba 1 měsíc, jehož uplynutím pojištění zanikne. 

 

Text otázky: 
Pojištění zaniká výpovědí podanou po oznámení vzniku pojistné události. Do kolika měsíců 

ode dne oznámení vzniku pojistné události lze pojištění vypovědět? 
 

Odpověď A: Do tří měsíců. A 

Odpověď B: Do dvou měsíců. N 

Odpověď C: Do měsíce. N 

Odpověď D: Do šesti měsíců. N 

Číslo a verze otázky: 38279.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Ke konci pojistného období lze vypovědět pouze pojištění s běžným pojistným. Pojistitel 

takto nemůže vypovědět životní pojištění (pojištění pro případ smrti, dožití, pojištění pro 

případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení člověka). Výpověď musí být 

doručena alespoň 6 týdnů před koncem pojistného období; je-li výpověď doručena druhé 

straně později, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období. 

 

Text otázky: 
Je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, může pojištění zaniknout výpovědí podanou ke 

konci pojistného období. Kolik týdnů před uplynutím pojistného období musí být výpověď 

doručena druhé smluvní straně? 

 

Odpověď A: Nejméně 6 týdnů. A 

Odpověď B: Nejméně 2 týdny. N 

Odpověď C: Nejméně 12 týdnů. N 

Odpověď D: Nejméně 8 týdnů. N 

Číslo a verze otázky: 38281.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Zánik pojištění pro neplacení pojistného se liší u jednotlivých právních režimů pojistných 

smluv (tj. smluv, které se řídí starým občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb.; smluv, které se 

řídí zákonem o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb.; smluv, které se řídí novým občanským 

zákoníkem č. 89/2012 Sb.). Proto jsou zde uvedeny podmínky zániku pojištění odděleně pro 

jednotlivé režimy.  
1/ Pojistné smlouvy sjednané do 31. 12. 2004, které se řídí „starým“ občanským zákoníkem - 

pojištění zanikne automaticky (tj. bez nutnosti posílat upomínku) tím, že:  
a) pojistné za první pojistné období nebo jednorázové pojistné nebylo zaplaceno do 3 měsíců 

od jeho splatnosti (v dnešní době tento zánik už nepřichází v úvahu), b) pojistné za další 

pojistné období nebude zaplaceno do 6 měsíců od jeho splatnosti. 
2/ Pojistné smlouvy sjednané od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2013, které se řídí zákonem o pojistné 

smlouvě - pojištění zanikne dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené v 

upomínce, kterou musí pojistitel pojistníkovi prokazatelně doručit, stanovit v ní  lhůtu pro 

zaplacení, která nesmí být kratší než 1 měsíc a upozornit na zánik pojištění v případě 

nezaplacení dlužného pojistného. 
3/ Pojistné smlouvy sjednané od 1. 1. 2014, které se řídí „novým“ občanským zákoníkem - 

pojištění zanikne pro neplacení pojistného dnem uplynutí lhůty stanovené v upomínce. 

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) však zaniká 

až dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovené v upomínce. 

 



Text otázky: 
Kdy u pojistné smlouvy sjednané v režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. zaniká 

pojištění pro neplacení pojistného? 
 

Odpověď A: 
Pojištění zaniká dnem, kdy marně uplyne lhůta stanovená pojistitelem v upomínce zaplacení 

dlužného pojistného (minimálně 1 měsíc od jejího doručení). 
A 

Odpověď B: Pojištění zaniká, není-li pojistné zaplaceno do dvou měsíců od jeho splatnosti. N 

Odpověď C: 
Pojištění zaniká automaticky uplynutím 3 měsíců od splatnosti prvního pojistného nebo 

uplynutím 6 měsíců od splatnosti následného pojistného. N 

Odpověď D: Pojištění zaniká dnem doručení upomínky k zaplacení dlužného pojistného. N 

Číslo a verze otázky: 38282.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Pojistitel má právo od pojistné smlouvy odstoupit při současném splnění následujících 

podmínek: a) zájemce o pojištění nebo pojistník porušil (úmyslně nebo z nedbalosti) povinnost 

zodpovědět při sjednávání pojištění pravdivě a úplně písemné dotazy pojistitele týkající se 

sjednávaného pojištění (je nutné, aby v odpovědi bylo zatajeno něco  
podstatného); b) pojistitel by při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu 

neuzavřel. Právo odstoupit pojistiteli zaniká, pokud ho nevyužije do 2 měsíců ode dne, kdy zjistí 

porušení povinnosti. 

Text otázky: 
Pojištění zaniká odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy. Za jakých podmínek může pojistitel 

od pojistné smlouvy odstoupit? 

Odpověď A: 

Zájemce o pojištění nebo pojistník nezodpověděl (úmyslně nebo z nedbalosti) při uzavírání 

pojistné smlouvy pravdivě a úplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného 

pojištění, přičemž zatajil něco podstatného, a pojistitel by při pravdivém a úplném 

zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu neuzavřel. 

A 

Odpověď B: 

Zájemce o pojištění nevyplnil dotazník pojistitele a neposkytl tak pojistiteli údaje nezbytné 

pro ocenění pojistného rizika, přičemž, pokud by zájemce o pojištění dotazník vyplnil 

pravdivě a úplně, na základě skutečností v něm uvedených by pojistitel pojistnou smlouvu 

neuzavřel nebo by ji uzavřel za podstatně jiných podmínek. 

N 

Odpověď C: 
Oprávněná osoba porušila zákonnou povinnost nebo povinnost uloženou jí v pojistné 

smlouvě a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na 

zvětšení rozsahu jejích následků. 
N 

Odpověď D: 
Pojistitel je oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy po pojistné události, jestliže při jejím 

šetření zjistí, že v důsledku porušení povinnosti pojistníka nebo pojištěného, při jednání o 

uzavření smlouvy nebo o její změně bylo ujednáno nižší pojistné. 
N 

Číslo a verze otázky: 38284.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojištění, které se vztahuje k majetku a které je sjednané v režimu občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb., zaniká dnem, kdy byla pojistiteli změna vlastnictví oznámena. Od tohoto 

ustanovení se pojistné podmínky často odchylují, občanský zákoník to výslovně připouští. 

Pojištění, které se vztahuje k majetku a které bylo sjednané v době účinnosti zákona o 

pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb., zaniká dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo 

spoluvlastnictví tohoto majetku. Od tohoto ustanovení se pojistné podmínky často odchylují 

– v takovém případě musí být stanoveno, za jakých podmínek pojištění nadále trvá a upraven 

přechod práv a povinností z původního vlastníka na novou osobu. 

 

Text otázky: 
Pojištění, které se vztahuje k majetku a které je sjednané v režimu občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb., zaniká z důvodu změny vlastnictví pojištěného majetku dnem: 
 

Odpověď A: Kdy byla pojistiteli změna vlastnictví oznámena, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. A 

Odpověď B: Kdy ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví došlo. N 



Odpověď C: Kdy nabyla účinnosti kupní smlouva, na jejímž základě došlo k převodu vlastnického práva. N 

Odpověď D: Na kterém se dohodli bývalý vlastník s novým vlastníkem. N 

Číslo a verze otázky: 38285.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Pojištění odpovědnosti, které souvisí s vlastnickým právem, zaniká oznámením změny vlastníka 

pojistiteli, s výjimkou případu, kdy bylo výslovně ujednáno, že pojištění změnou vlastnictví 

nezaniká. Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla také platí, že 

pojištění zaniká také dnem, kdy je změna vlastníka vozidla oznámena pojistiteli. 

Text otázky: Pojištění odpovědnosti, které souvisí s vlastnickým právem, zaniká: 

Odpověď A: 
Dnem oznámení změny vlastníka pojistiteli, nebylo-li výslovně ujednáno, že pojištění změnou 

vlastnictví nebo spoluvlastnictví nezaniká. 
A 

Odpověď B: Dnem změny vlastnictví pojištěné věci. N 

Odpověď C: 
Dnem právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva nového vlastníka do 

katastru nemovitostí. 
N 

Odpověď D: Dnem zápisu nového vlastníka do katastru nemovitostí. N 

Číslo a verze otázky: 38355.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
Plnění z úrazového připojištění nezakládá zánik pojistné smlouvy, tedy je od daně z příjmu 

osvobozeno. 
 

Text otázky: Pojistné plnění z úrazového připojištění:  

Odpověď A: Je od daně z příjmu osvobozeno. A 

Odpověď B: Podléhá zvláštní sazbě daně ve výši 15 %. N 

Odpověď C: Podléhá zvláštní sazbě daně ve výši 19 %. N 

Odpověď D: Podléhá zvláštní sazbě daně ve výši 5 %. N 

Číslo a verze otázky: 38476.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojistná smlouva nebo pojistné podmínky, na které pojistná smlouva odkazuje, mohou 

upravovat situace, za nichž nevzniká oprávněné osobě právo na pojistné plnění (výluky z 

pojištění). Některé z nich lze připojistit na základě individuálního ujednání v pojistné smlouvě, 

některé nelze připojistit. Záznam z jednání neupravuje výluky z pojištění. 

 

Text otázky: Výluky z pojištění, aby byly platně sjednány, musí být vymezeny:  

Odpověď A: 
Pojistnou smlouvou nebo pojistnými podmínkami konkrétního pojistitele, na které pojistná 

smlouva odkazuje. 
A 

Odpověď B: Pojistníkem a pojištěným v záznamu z jednání. N 

Odpověď C: 
Pouze pojistnou smlouvou, nemohou být vymezeny v pojistných podmínkách, na které 

pojistná smlouva odkazuje. 
N 

Odpověď D: 
Pouze pojistnými podmínkami konkrétního pojistitele, na které pojistná smlouva odkazuje, 

nemohou být vymezeny pojistnou smlouvou. N 

Číslo a verze otázky: 38477.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  



Odůvodnění: 

Pojištění se z podstaty věci vztahuje (s výjimkami stanovenými zákonem, které však na toto 

pojištění nedopadají) pouze na nahodilé události, tedy se nevztahuje na újmy způsobené 

pojištěným úmyslně. Podstatou odpovědnosti za škodu je povinnost nahradit újmu (tedy 

škodu či nemajetkovou) způsobenou jinému, tedy za škodu způsobenou sám sobě, tedy 

škodu vlastní, pojištěný neodpovídá a tudíž se na ně toto pojištění nevztahuje. Také obecná 

definice pojištění odpovědnosti uvádí, že z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za 

něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému škodu, popřípadě i jinou 

újmu. Pojištění odpovědnosti se tedy vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou na 

životě, zdraví či majetku třetí osobě. 

 

Text otázky: Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na újmu:  

Odpověď A: Způsobenou samotnému pojištěnému. N 

Odpověď B: Způsobenou třetím osobám na životě, zdraví či na majetku. A 

Odpověď C: Způsobenou pojištěným úmyslně. N 

Odpověď D: Způsobenou na majetku, který má pojištěný ve společném jmění manželů. N 

Číslo a verze otázky: 38554.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Pojištění na vyjmenovaná pojistná nebezpečí se vztahuje na škody, ke kterým dojde 

působením pojistných nebezpečí definovaných v konkrétních pojistných podmínkách.  
Nejčastěji se jedná o pojistná nebezpečí požár, výbuch, blesk, zemětřesení, povodeň, záplava, 

únik kapaliny z technických zařízení nebo odcizení a vandalismus. 

 

Text otázky: Jaký je princip pojištění na vyjmenovaná pojistná nebezpečí:  

Odpověď A: 
Pojištění se vztahuje na škody vzniklé působením pojistných nebezpečí definovaných v 

pojistné smlouvě. 
A 

Odpověď B: 
Pojištění se vztahuje na škody vzniklé působením všech pojistných nebezpečí, která nejsou z 

pojištění vyloučena. Pojistná nebezpečí pak nejsou v pojistných podmínkách definována. N 

Odpověď C: 
Pojištění se vztahuje pouze na vyjmenovaná nebezpečí, která pro majetkové pojištění 

definuje občanský zákoník. 
N 

Odpověď D: 
Pojištění se vztahuje na nebezpečí, která jsou vyjmenována v interní metodice pojistitele pro 

šetření pojistných událostí, se kterou ale musí být pojistník před uzavřením pojistné smlouvy 

seznámen. 
N 

Číslo a verze otázky: 38555.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
All risk pojištění je založeno na principu „je pojištěno vše, co není vyloučeno.“ Tedy toto 

pojištění se vztahuje na všechny škody, ke kterým může na pojištěném majetku dojít za 

předpokladu, že tyto škody nejsou v dané pojistné smlouvě dále vyloučeny. 

 

Text otázky: All risks pojištění se vztahuje na:  

Odpověď A: Škody vzniklé působením pojistných nebezpečí definovaných v pojistné smlouvě. N 

Odpověď B: Škody vzniklé působením všech pojistných nebezpeční, která nejsou z pojištění vyloučena. A 

Odpověď C: Škody způsobené všemi živelními pojistnými nebezpečími. N 

Odpověď D: 
Veškeré škody, ke kterým na pojištěném majetku dojde, tedy pro toto pojištění nemohou být 

sjednány žádné výluky. N 

Číslo a verze otázky: 38556.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  



Odůvodnění: 
Tento pojem pochází z anglosaského prostoru. Jde o zkratku, která obsahuje tato pojistná 

nebezpečí: Fire - požár (oheň), Lightning - blesk, Explosion - výbuch (exploze) a Aircraft - pád 

letadla. 

 

Text otázky: Zkratka FLEXA v neživotním pojištění se používá pro:  

Odpověď A: 
Základní sdružené živelní pojištění vztahující se na škody vzniklé požárem, úderem blesku, 

výbuchem a pádem letadla. 
A 

Odpověď B: Označení souhrnného pojištění veškerého majetku pojistníka. N 

Odpověď C: 
Základní sdružené živelní pojištění vztahující se na škody vzniklé požárem, úderem blesku, 

výbuchem a vodovodní škodou. 
N 

Odpověď D: Pojištění staveb a znamená širokou flexibilitu sjednávaného pojištění. N 

Číslo a verze otázky: 38557.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojistné nebezpečí odcizení v majetkovém pojištění je definováno jako pojištění pro případ 

škod na pojištěném majetku v souvislosti se zásahem třetí osoby, přičemž podmínkou pro 

poskytnutí pojistného plnění bývá obvykle stanovena podmínka překonání určitého 

zabezpečení pojištěného majetku. Vlastní definice podmínky zabezpečení pojištěného 

majetku je pak dána každým pojistitelem v pojistných podmínkách. Trestněprávní definice 

odcizení není relevantní, podstatné je vymezení pojistného nebezpečí v pojistných 

podmínkách. 

 

Text otázky: Pojištění majetku pro případ odcizení se vztahuje na:  

Odpověď A: 
Škody vzniklé na majetku pojištěného v souvislosti se zásahem třetí osoby, přičemž pojistné 

podmínky mohou stanovit podmínku překonání určitého zabezpečení pojištěného majetku. A 

Odpověď B: 
Škody vzniklé na majetku pojištěného v souvislosti se zásahem třetí osoby bez ohledu na to, 

jaké jsou další okolnosti vzniku škody. Vymezení pojistného nebezpečí souvisí s 

trestněprávním vymezením odcizení. 
N 

Odpověď C: 
Škody vzniklé na majetku pojištěného v souvislosti se zásahem třetí osoby, přičemž pojistné 

podmínky nemohou podmiňovat poskytnutí pojistného plnění nebo jeho výši tím, zda došlo k 

překonání určitého zabezpečení pojištěného majetku či nikoliv. 
N 

Odpověď D: Škody vzniklé na majetku pojištěného v souvislosti se zásahem pojištěného. N 

Číslo a verze otázky: 38560.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Živelní rizika jsou v určité podobě zahrnuta ve většině druhů pojištění majetku. Představují 

poměrně širokou skupinu rizik, jde o rizika přímých škod na majetku způsobených živelní 

událostí jako například požár, výbuch, blesk, vichřice, zemětřesení, sesouváním nebo 

zřícením lavin, tíha sněhu a námrazy, povodeň, záplava, krupobití, pád stromů a stožárů. 

 

Text otázky: 
Živelními nebezpečími se rozumí nebezpečí přímých škod na majetku, způsobených živelnou 

událostí, jako např.: 
 

Odpověď A: 
Požár, výbuch, blesk, vichřice, zemětřesení, sesouvání nebo zřícení lavin, tíha sněhu a 

námrazy apod. 
A 

Odpověď B: 
Požár, výbuch, blesk, vichřice, zemětřesení, sesouvání nebo zřícení lavin, tíha sněhu a 

námrazy, odcizení, vandalismus apod. 
N 

Odpověď C: 
Požár, výbuch, blesk, vichřice, zemětřesení, sesouvání nebo zřícení lavin, tíha sněhu a 

námrazy, únik kapaliny z technických zařízení apod. 
N 

Odpověď D: 
Požár, výbuch, blesk, vichřice, zemětřesení, sesouvání nebo zřícení lavin, tíha sněhu a 

námrazy, náraz vozidla apod. N 



Číslo a verze otázky: 38561.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Pojištění budov obvykle zahrnují krytí následujících rizik: požár, výbuch, úder blesku, pád 

letadla, záplava, povodeň, pád stromu, vichřice, záplava vodou z vodovodního potrubí, 

odcizení (stavebních součástí), vandalství. Přitom rozsah rizik krytých v rámci pojištění budov 

v rámci konkrétních produktů jednotlivých pojišťoven se značně liší (např. se liší i rozsah 

živelních rizik zahrnovaných ke krytí do pojištění budov). Pojišťovny uplatňují v rámci 

pojištění budov řadu výluk, např. pro škody na elektrických zařízeních, které vznikly 

působením elektrického proudu, škody, které vznikly z důvodu špatných stavebních základů, 

chybné stavební konstrukce nebo nedostatečné údržby budovy, škody vzniklé nedostatečnou 

údržbou, korozí a přirozeným opotřebením, škody vyvolané válečnými událostmi nebo 

vnitřními nepokoji a s nimi spojenými vojenskými, policejními a jinými úředními opatřeními, 

škody vyvolané účinky jaderné energie, nepřímé škody všeho druhu atd. 

 

Text otázky: 
Vztahuje se pojištění budovy obvykle na škody vzniklé v důsledku válečných událostí?  

Odpověď A: 
Ano, jedná se o základní pojistné nebezpečí, které se na českém pojistném trhu standardně 

nabízí. 
N 

Odpověď B: Ano, jedná se o pojistné nebezpečí, které je za vyšší pojistné možno standardně připojistit. N 

Odpověď C: 
Ne, jedná se o základní výluku z pojistné ochrany, na kterou se pojištění obvykle 

nevztahuje. 
A 

Odpověď D: 
Ano, v případě vzniku škody v důsledku válečných událostí se jedná o nahodilou událost, na 

kterou se pojištění stavby vždy vztahuje. N 

Číslo a verze otázky: 38562.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojištění léčebných výloh představuje nejvýznamnější složku cestovního pojištění. Toto 

pojištění kryje náklady na nezbytné léčení a ošetření, při onemocnění nebo úrazu pojištěného 

při cestě do zahraničí. Z pojištění jsou hrazeny i náklady na léky a repatriaci pojištěného zpět 

do České republiky. 

 

Text otázky: K čemu slouží pojištění léčebných výloh v cestovním pojištění?  

Odpověď A: 
Kryje pouze náklady na zdravotní péči poskytnutou pojištěnému v zahraničí. Repatriaci 

pojištěného do místa jeho bydliště z pojištění nelze uhradit. N 

Odpověď B: 
Kryje náklady na nezbytné léčení a ošetření při onemocnění nebo úrazu pojištěného při cestě 

do zahraničí. Zahrnuje však pouze náklady na léky a na vlastní léčení a ošetření, s výjimkou 

stomatologického ošetření. 
N 

Odpověď C: 
Kryje náklady na nezbytné léčení a ošetření, při onemocnění nebo úrazu pojištěného při cestě 

do zahraničí. Zahrnuje i krytí nákladů repatriaci pojištěného zpět do České republiky. A 

Odpověď D: 
Kryje náklady na nezbytné léčení a ošetření při onemocnění nebo úrazu pojištěného při jeho 

cestě na území České republiky. Zahrnuje i krytí nákladů na léky a repatriaci pojištěného zpět 

do místa bydliště pojištěné osoby. 
N 

Číslo a verze otázky: 38563.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Cestovní pojištění vyjadřuje souhrnný název pro všechna pojištění týkající se cesty mimo 

místo bydliště pojištěného (např. služební cesty nebo dovolené). V podstatě jde o pojištění 

souboru různých pojistných nebezpečí při krátkodobém pobytu nebo pobytech za určitou 

dobu pojištěného mimo místo jeho bydliště. Typicky cestovní pojištění zahrnuje pojištění 

léčebných výloh a repatriace, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti 

za škodu, pojištění přerušení nebo zrušení cesty nebo pojištění asistenčních služeb. 

 

Text otázky: Co je cestovní pojištění?  



Odpověď A: 
Jedná se o pojištění různých pojistných nebezpečí při krátkodobém pobytu nebo pobytech za 

určitou dobu pojištěného mimo místo jeho bydliště, zejména v zahraničí. A 

Odpověď B: 
Jedná se výhradně o pojištění léčebných výloh, které patří do skupiny komerčního 

zdravotního pojištění. 
N 

Odpověď C: Jedná se pouze o pojištění různých pojistných nebezpečí při pobytu mimo Českou republiku. N 

Odpověď D: 
Jedná se o pojištění osob, které se sjednává pouze pro případ potřeby repatriace pojištěných 

osob při jejich vyslání na pracovní cestu. N 

Číslo a verze otázky: 38564.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
Pojištění zavazadel v rámci cestovního pojištění kryje škody v souvislosti se ztrátou, 

poškozením či zničením zavazadel při cestě, na kterou se pojištění vztahuje. Pojištění je 

možné sjednat jak pro zahraniční cesty, tak i pro cesty po České republice. 

 

Text otázky: Pojištění zavazadel v rámci cestovního pojištění se vztahuje:  

Odpověď A: 
Na škody vzniklé v souvislosti se ztrátou, poškozením či zničením zavazadel při cestě, na 

kterou se pojištění vztahuje. 
A 

Odpověď B: 
Pouze na škody vzniklé v souvislosti s poškozením či zničením zavazadel při cestě, na kterou 

se pojištění vztahuje. 
N 

Odpověď C: 
Pouze na škody vzniklé v souvislosti se ztrátou nebo zničením zavazadel při cestě, na kterou 

se pojištění vztahuje. 
N 

Odpověď D: 
Pouze na škody vzniklé v souvislosti se ztrátou nebo poškozením zavazadel při přepravě 

zavazadel dopravní společností. N 

Číslo a verze otázky: 38565.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Pojištění pro případ přerušení cesty v rámci cestovního pojištění kryje finanční ztráty vzniklé 

při nutnosti přerušení cesty v důsledku události specifikované v pojistné smlouvě nebo v 

pojistných podmínkách (např. vážné akutní onemocnění pojištěného nebo osoby blízké, smrt v 

rodině, živelná pohroma v místě trvalého bydliště). Pojištění se nevztahuje na případy, kdy k 

došlo k insolvenci cestovní kanceláře a z toho důvodu byla cesta předčasně ukončena. Mezi 

typické výluky z pojištění přerušení cesty patří válečné události, občanské války či teroristické 

útoky v místě cesty. Náklady na repatriaci pojištěného jsou kryty z pojištění léčebných výloh a 

repatriace, které se sice řadí pod cestovní pojištění, ale nejedná se o pojištění přerušení cesty. 

Text otázky: Pojištění přerušení cesty v rámci cestovního pojištění kryje:  

Odpověď A: 
Finanční ztrátu při předčasném ukončení cesty z důvodů vymezených v pojistné smlouvě 

(např. vážné akutní onemocnění pojištěného). 
A 

Odpověď B: 
Finanční ztrátu při nutnosti přerušení cesty z důvodu válečné události, občanské války nebo 

teroristického útoku v místě cesty pojištěného. 
N 

Odpověď C: 
Finanční ztrátu při nutnosti přerušení cesty v důsledku krachu cestovní kanceláře pořádající 

pojištěnou cestu. 
N 

Odpověď D: Zvýšené náklady spojené s repatriací pojištěné osoby zpět do České republiky. N 

Číslo a verze otázky: 38566.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

 
IV. Tematické oblasti pro distribuci neživotního občanského pojištění / c) principy a fungování 

neživotního občanského pojištění / 13.  připojištění (např. cestovní pojištění a s ním spojené 

asistenční služby) 

 



Odůvodnění: 

Pojištění pro případ zrušení cesty v rámci cestovního pojištění kryje finanční ztráty vzniklé 

zrušením cesty v důsledku události, specifikované v pojistné smlouvě nebo v pojistných 

podmínkách. Typicky se jedná např. o živelní katastrofy, onemocnění pojištěného, havárie v 

domácnosti pojištěného, smrt v rodině. Pojištění kryje i finanční ztrátu při zrušení cesty z 

důvodu smrti osoby (např. smrt v rodině). Takové osoby jsou však definovány pojistnými 

podmínkami (nemusí se jednat o osoby, které cestují společně s pojištěným), proto je tato 

odpověď nesprávná. Pojištění se nevztahuje na změnu cestovních plánů pojištěné osoby. 

Mezi typické výluky z pojištění zrušení cesty patří války nebo občanské nepokoje v místě, kam 

pojištěný cestuje. 

 

Text otázky: Pojištění zrušení cesty v rámci cestovního pojištění kryje:  

Odpověď A: 
Finanční ztrátu při nutnosti zrušení cesty z důvodů stanovených v pojistné smlouvě (např.  
živelné katastrofy, onemocnění pojištěného, havárie v domácnosti pojištěného). A 

Odpověď B: 
Finanční ztrátu při nutnosti zrušení cesty v důsledku smrti osoby, která měla absolvovat cestu 

společně s pojištěným. 
N 

Odpověď C: 
Finanční ztrátu při nutnosti zrušení cesty v důsledku válečné události v místě, kam pojištěný 

cestoval. 
N 

Odpověď D: 
Zvýšené náklady spojené se zajištěním náhradní cesty v případě změny cestovních plánů 

pojištěné osoby. N 

Číslo a verze otázky: 38569.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Právní předpisy nestanoví povinnost uzavřít pojištění při cestě do zahraničí. Jedná se tedy o 

pojištění, které je sjednáno na základě dobrovolnosti. Opakem jsou povinná pojištění, kde 

zákon stanoví povinnost takové pojištění sjednat nebo tzv. zákonné pojištění, které vzniká ze 

zákona na základě skutečnosti, se kterou zákon vznik takového pojištění spojuje. Veřejné 

zdravotní pojištění pokrývá pouze náklady na zdravotní péči na území ČR a některé náklady v 

členských státech EU, nekryje však všechna rizika spojená s cestováním. 

 

Text otázky: Existuje povinnost uzavřít cestovní pojištění při cestách do zahraničí?  

Odpověď A: 
Ano, jedná se o povinně smluvní pojištění, které je povinen uzavřít každý, kdo cestuje do 

zahraničí. 
N 

Odpověď B: Ne,  pro cestu do zahraničí plně postačuje veřejné zdravotní pojištění. N 

Odpověď C: 
Ne, jedná se o dobrovolné pojištění, které si může pojištěný sjednat pro své cesty do 

zahraničí. 
A 

Odpověď D: 
Ano, ale pouze pojištění pro případ léčebných výloh a pro repatriaci, které má povinnosti 

uzavřít si každý, kdo se chystá cestovat do zahraničí. N 

Číslo a verze otázky: 38701.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Občanský zákoník je postaven na zásadě dispozitivity a umožňuje smluvním stranám 

svobodně si sjednat obsah smlouvy, pokud není zákonem stanoveno jinak. Ustanovení 

občanského zákoníku upravující pojistné neobsahují žádný výčet parametrů, které mají být 

pojistiteli povinně při stanovení jeho výše zohledňovány. 
Pojistit lze v zásadě i nemovitost ve výstavbě nebo v rekonstrukci. Konkrétní podmínky a 

postupy, jak pojištění sjednat, však stanoví pojistitelé, např. může být vyžadováno doložení 

stavebního povolení nebo hlášení rekonstrukce na obecním úřadě. Předmětem pojištění je 

pak i stavební materiál sloužící k opravám nebo rekonstrukci budovy nebo bytu či stavební 

materiál, mechanizace a zařízení staveniště u budovy, stavby nebo rozestavěného bytu.  
Souhlas katastru nemovitostí není pro tuto situaci relevantní. 

 

Text otázky: Je vyloučeno pojistit i rozestavěnou stavbu nebo stavbu v rekonstrukci?  

Odpověď A: Není, ale ke sjednání pojištění je nutné vždy doložit souhlas katastru nemovitostí. N 



Odpověď B: Není, pojištění lze sjednat vždy a bez jakýchkoliv specifických podmínek. N 

Odpověď C: Ano, takovou stavbu nelze pojistit. N 

Odpověď D: 
Není, konkrétní postupy a podmínky sjednání pojištění však stanoví vždy konkrétní 

pojistitel. A 

Číslo a verze otázky: 38722.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Přepojištění nastává v případech, kdy pojistná částka přesahuje pojistnou hodnotu 

pojištěného majetku. Ustanovení § 2853 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanovuje, 

že převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku, mají pojistitel i 

pojistník právo navrhnout druhé straně, aby byla pojistná částka snížena při současném 

poměrném snížení pojistného pro další pojistné období následující po této změně. Nepřijmeli 

strana návrh do jednoho měsíce ode dne, kdy jej obdržela, pojištění zaniká. Převyšuje-li 

pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku a bylo-li ujednáno jednorázové 

pojistné, má pojistitel právo domáhat se snížení pojistné částky pod podmínkou, že bude 

poměrně sníženo i pojistné, a pojistník má právo domáhat se snížení pojistného pod 

podmínkou, že bude poměrně snížena i pojistná částka. 

 

Text otázky: Co je to přepojištění?  

Odpověď A: 
Jedná se o stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná 

hodnota pojištěného majetku. 
N 

Odpověď B: 
Jedná se o stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je vyšší, než je pojistná 

hodnota pojištěného majetku. 
A 

Odpověď C: 
Jedná se o stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je stejná, jako je pojistná 

hodnota pojištěného majetku. 
N 

Odpověď D: 
Jedná se o stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je stanovena na první 

riziko. N 

Číslo a verze otázky: 38725.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
Předmětem pojištění domácnosti je soubor movitých věcí tvořících zařízení domácnosti a 

sloužících provozu domácnosti jako např. nábytek, elektronika, obuv, oblečení. 
 

Text otázky: Co je předmětem pojištění domácnosti?  

Odpověď A: Soubor movitých věcí tvořících zařízení domácnosti a sloužících provozu domácnosti. A 

Odpověď B: Soubor nemovitých věcí tvořících zařízení domácnosti a sloužících provozu domácnosti. N 

Odpověď C: 
Celek přesně specifikovaných movitých věcí tvořících zařízení domácnosti a sloužících 

provozu domácnosti. 
N 

Odpověď D: 
Soubor movitých věcí tvořících zařízení domácnosti a sloužících provozu domácnosti, přičemž 

do tohoto souboru nelze zařadit věci drobné hodnoty jako např. knihy, ošacení, obuv. N 

Číslo a verze otázky: 38726.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
Předmětem pojištění domácnosti je soubor movitých věcí tvořících zařízení domácnosti a 

sloužících provozu domácnosti jako např. nábytek, elektronika, obuv, oblečení. Pojištění 

domácnosti se tedy nevztahuje na škody na stavbách. 

 

Text otázky: Vztahuje se pojištění domácnosti na škody vzniklé na vedlejších stavbách?  



Odpověď A: Ano, v rámci pojištění domácnosti jsou hrazeny i škody vzniklé na vedlejších stavbách. N 

Odpověď B: Ne, škody vzniklé na vedlejších stavbách jsou předmětem pojištění staveb. A 

Odpověď C: Ano, ale jen za předpokladu, že ke škodě dojde působením živelních rizik. N 

Odpověď D: Ano, ale jen za předpokladu, že se jedná o škody způsobené odcizením. N 

Číslo a verze otázky: 38727.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Předmětem pojištění domácnosti je soubor movitých věcí tvořících zařízení domácnosti a 

sloužících provozu domácnost jako např. nábytek, elektronika, obuv, oblečení. Pojištění se 

vztahuje obvykle i na movité věci, které se staly součástí souboru zařízení pojištěné 

domácnosti v době trvání pojištění. 

 

Text otázky: 
Vztahuje se pojištění domácnosti i na movité věci, které pojištěný nabyl za dobu trvání 

pojištění? 
 

Odpověď A: 
Ano, pojištění se vztahuje i na movité věci, které se staly součástí souboru zařízení 

domácnosti v době trvání pojištění. 
A 

Odpověď B: 
Ne, pojištění se nevztahuje na movité věci, které se staly součástí souboru zařízení 

domácnosti až v době trvání pojištění. 
N 

Odpověď C: 
Ano, pojištění se vztahuje i na movité věci, které se staly součástí souboru zařízení 

domácnosti, za předpokladu, že pojištěný ohlásí pojistiteli změny ve svých majetkových 

poměrech. 
N 

Odpověď D: 
Ne, pojištění domácnosti se vždy vztahuje pouze na movité věci, které pojištěný vlastnil při 

uzavření pojistné smlouvy. N 

Číslo a verze otázky: 38732.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Repatriace je jedním z hlavních rizik v rámci pojištění léčebných výloh, kdy tato zajišťuje 

návrat pojištěného klienta zpět do vlasti kvůli neschopnosti pokračovat v zahraniční cestě ze 

zdravotních důvodů nebo z důvodu smrti. Způsob přepravy závisí na zdravotním stavu 

klienta. 

 

Text otázky: Co se rozumí repatriací?  

Odpověď A: 
Zajištění návratu pojištěného klienta zpět do vlasti kvůli neschopnosti pokračovat v 

zahraniční cestě ze zdravotních důvodů nebo z důvodu smrti. 
A 

Odpověď B: 
Zajištění návratu pojištěného klienta zpět do vlasti na základě jeho žádosti v případě 

přerušení zahraniční cesty z libovolných důvodů. 
N 

Odpověď C: Zajištění léčebné péče pojištěného klienta v místě jeho pobytu v zahraničí. N 

Odpověď D: Zajištění následné péče na území České republiky po návratu pojištěného zpět do ČR. N 

Číslo a verze otázky: 38733.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Občanský zákoník je postaven na zásadě dispozitivity a umožňuje smluvním stranám 

svobodně si sjednat obsah smlouvy, pokud není zákonem stanoveno jinak. Ustanovení 

občanského zákoníku upravující pojistné neobsahují žádný výčet parametrů, které mají být 

pojistiteli povinně při stanovení jeho výše zohledňovány. 
Lékařskou asistencí se zpravidla rozumí asistenční služby poskytované z pojištění léčebných 

výloh, zejména jde o pomoc a zprostředkování lékařského ošetření, převoz do odpovídajícího 

zdravotnického zařízení, garance plateb za léčení, převoz ze zahraničí do ČR, lékařský 

doprovod, zajištění repatriace tělesných ostatků do ČR při úmrtí v zahraničí. 

 

Text otázky: Co se rozumí pojmem lékařská asistence?  



Odpověď A: 
Zajištění pomoci při pojistné události z pojištění léčebných výloh v cestovním pojištění, jejíž 

rozsah je stanoven v pojistné smlouvě. 
A 

Odpověď B: 
Zajištění odborného názoru lékaře při změnách zdravotního stavu pojištěného z životního a 

úrazového pojištění. 
N 

Odpověď C: Pouze zajištění repatriace tělesných ostatků do České republiky při úmrtí v zahraničí. N 

Odpověď D: Zajištění nadstandardní lékařské péče po celou dobu trvání cestovního pojištění. N 

Číslo a verze otázky: 38794.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Majetkem se rozumí souhrn všeho, co osobě patří, tedy aktiva. Tím se liší od pojmu „jmění“, 

který označuje soubor majetku a dluhů (aktiva a pasiva). 
Do majetku se zahrnují věci hmotné (ovladatelné samostatné hmotné předměty) i nehmotné 

(práva, jejichž povaha to připouští, a věci, které nemají hmotnou podstatu, např. know-how, 

licence, pohledávky). V neživotním občanském pojištění jsou však předmětem pojištění 

obvykle věci hmotné, buď movité, nebo nemovité (rodinný dům, soubor věcí tvořících 

domácnost apod.). Důležité je chápat rozdíl mezi definicí věci v právním smyslu a předmětem 

pojištění vymezeným v pojistné smlouvě. Například rodinný dům postavený na pozemku 

může být součástí pozemku, nikoliv samostatnou věcí v právním smyslu. Ale předmětem 

pojištění přesto bude daný rodinný dům, nikoliv pozemek, na kterém je dům postaven. 

 

Text otázky: Pojem „majetek“ v právním smyslu označuje:  

Odpověď A: Souhrn všeho, co osobě patří (aktiva), tj. věci hmotné i nehmotné. A 

Odpověď B: Souhrn toho, co osobě patří (aktiva), a jejích dluhů (pasiva). N 

Odpověď C: Souhrnné označení pro věc hlavní a její plody a užitky z ní. N 

Odpověď D: Souhrn věcí vlastních a cizích, které osoba oprávněně užívá. N 

Číslo a verze otázky: 38795.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Horní hranice pojistného plnění se určuje buď pojistnou částkou nebo limitem pojistného 

plnění. Pojistnou částkou se v pojištění majetku horní hranice plnění určuje, pokud lze v době 

uzavření pojistné smlouvy určit pojistnou hodnotu pojišťovaného majetku, tzn. pokud 

předmět pojištění je identifikovatelný a ocenitelný co do své hodnoty. 

 

Text otázky: 
Horní hranice pojistného plnění se v pojištění majetku určí pojistnou částkou tehdy:  

Odpověď A: 
Pokud lze v době uzavření pojistné smlouvy určit pojistnou hodnotu pojišťovaného 

majetku. 
A 

Odpověď B: 
Pokud nelze v době uzavření pojistné smlouvy určit pojistnou hodnotu pojišťovaného 

majetku. 
N 

Odpověď C: 
Pokud se pojištění vztahuje pouze na část (známé) pojistné hodnoty pojišťovaného 

majetku. 
N 

Odpověď D: 
Pokud lze v době uzavření pojistné smlouvy určit pojistnou hodnotu pojišťovaného majetku, 

ale pojištění kryje pouze její část. N 

Číslo a verze otázky: 39005.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
Pojištění pro případ nemoci je systematicky řazeno pod pojištění osob. V pojištění osob lze 

pojistit pouze člověka. 
 



Text otázky: Pojištěným může být v pojištění pro případ nemoci:  

Odpověď A: Pouze člověk, neboť jemu je poskytována zdravotní péče. A 

Odpověď B: 
Jak člověk, tak zvíře, neboť zvíře může mít zvláštní hodnotu a i v důsledku jemu poskytnuté 

zdravotní péče vznikají náklady. 
N 

Odpověď C: 
Podnikatel, který provozuje zdravotnické zařízení, pro případ přerušení provozu z důvodu 

onemocnění jeho zaměstnanců. 
N 

Odpověď D: Majetek, který může být poškozen nebo odcizen při poskytnutí zdravotní péče. N 

Číslo a verze otázky: 39006.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

V pojištění pro případ nemoci lze ujednat pojistné plnění jak ve výši sjednaného rozsahu 

nákladů na zdravotní péči, tak ve výši sjednané částky. Z pojištění se hradí náklady na 

zdravotní péči související se zdravotním stavem pojištěného. Pojistitel nemůže z podstaty 

věci poskytovat plnění jiné než v penězích. Provádět zdravotnické výkony může pouze 

subjekt s příslušnými oprávněními. 

 

Text otázky: Pojištění pro případ nemoci může být sjednáno:  

Odpověď A: Pouze jako škodové pojištění, neboť pouze tak může pokrýt náklady na zdravotní péči. N 

Odpověď B: Jako pojištění škodové nebo obnosové (hradí se rozsah nákladů nebo ujednaná částka). A 

Odpověď C: Pouze s plněním, které spočívá v náhradě vzniklé újmy. N 

Odpověď D: S naturálním plněním (např. formou provedení zdravotnických výkonů). N 

Číslo a verze otázky: 39013.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

V případě stanovení pojistného u odpovědnostních pojištění se vychází ze škodových forem 

pojištění, tedy sjednaná pojistná částka představuje pouze horní mez pojistného plnění a je 

třeba odhadovat i velikosti škody. Při konstrukci pojistného se vychází ze statistických údajů, 

které zachycují škodní vývoj (při nedostatku údajů se někdy využívá globálnějších 

statistických údajů). Výše pojistného se určuje primárně na základě sjednaného limitu 

pojistného plnění a rozsahu pojištění, sazby pojistného jsou stanoveny pojistitelem pro 

jednotlivé druhy pojištění podle zásad pojistné matematiky. Pojištění občanské odpovědnosti 

se na provozování sportu profesionálně nevztahuje. 

 

Text otázky: Výši pojistného v pojištění občanské odpovědnosti ovlivňuje:  

Odpověď A: Výše sjednaného limitu pojistného plnění a rozsah pojistného krytí. A 

Odpověď B: Pouze rozsah pojištění. N 

Odpověď C: Pouze výše limitu pojistného plnění. N 

Odpověď D: Rizikovost provozovaného profesionálního sportu. N 

Číslo a verze otázky: 39036.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Rozhodujícím parametrem pro určení pojistné částky, tedy horní hranice pojistného plnění, je 

pojistná hodnota pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy. Pojistnou hodnotou 

je - pokud není v pojistné smlouvě sjednáno jinak - obvyklá cena, kterou má majetek v době, 

ke které se určuje jeho hodnota. Obvyklou cenou se rozumí cena, které by bylo dosaženo při 

prodeji obdobné věci v obdobné lokalitě ve stejné době a v obvyklém obchodním styku, tedy 

bez vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a 

vlivu zvláštní obliby. 

 



Text otázky: 
V jaké výši má správně pojistník navrhnout pojistnou částku v pojištění majetku, pokud je 

pojistná hodnota známa a zároveň si smluvní strany neujednaly v pojistné smlouvě jinak? Ve 

výši, která odpovídá: 

 

Odpověď A: Pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy. A 

Odpověď B: Pojistné hodnotě pojištěného majetku v době vzniku pojistné události. N 

Odpověď C: Zájmu pojistníka. N 

Odpověď D: Hodnotě pojištěného majetku v době 1 rok před počátkem pojištění. N 

Číslo a verze otázky: 39038.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojistné podmínky pojistitele zpravidla určují, zda se horní hranice pojistného plnění vztahuje 

na jednu pojistnou událost nebo na všechny pojistné události, které nastanou během 

pojistného roku (tj. během období dvanácti měsíců od data, které se dnem a měsícem 

shoduje s datem počátku pojištění). Horní hranice plnění pojistitelů v případě více pojistných 

událostí za pojistnou dobu či pojistné období může být upravena různě. Proto je třeba 

věnovat smluvním ujednáním velkou pozornost. Není-li v pojistné smlouvě tato otázka 

smluvně ošetřena, platí, že se sjednaná hranice pojistného plnění vztahuje na každou 

jednotlivou škodnou událost. 

 

Text otázky: 
Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, vztahuje se horní hranice pojistného plnění:  

Odpověď A: Na všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném roce. N 

Odpověď B: Na jednu škodnou událost. A 

Odpověď C: Na všechny pojistné události nastalé za dobu trvání pojištění. N 

Odpověď D: Na všechny pojistné události nastalé od počátku pojištění do konce kalendářního roku. N 

Číslo a verze otázky: 39039.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

V pojistné smlouvě je možné výslovně sjednat částku, do jejíž výše neposkytne pojistitel 

oprávněné osobě žádné pojistné plnění. Jedná se o tzv. franšízu či spoluúčast. Spoluúčastí 

(franšízou odčetnou) se rozumí částka, kterou se oprávněná osoba podílí na újmě vzniklé v 

důsledku pojistné události, tzn. že tato částka se vždy odečítá od plnění. Tato forma franšízy 

je pro český pojistný trh s neživotním pojištěním typická. Rozdílná je franšíza integrální, do 

jejíž výše pojistitel také není povinen poskytnout pojistné plnění. Pokud by ale tato částka 

byla překročena, pak by pojistitel vyplatil pojistné plnění ve výši celé újmy vzniklé v důsledku 

pojistné události (samozřejmě i zde platí omezení horní hranicí).  
Výše spoluúčasti může být stanovena pevnou částkou nebo procentuálním vyjádřením anebo 

jejich kombinací (například spoluúčast ve výši 5 %, minimálně 5 000 Kč. V takovémto případě 

za škodu do výše 5 000 Kč pojistitel neplní nic, a pokud dojde ke škodě vyšší, odečítá se z 

pojistného plnění částka odpovídající 5 %, nejméně však 5 000 Kč.). 

 

Text otázky: 
Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, podílí se oprávněná osoba na újmě vzniklé v důsledku 

pojistné události: 
 

Odpověď A: Spoluúčastí. A 

Odpověď B: Pojistnou částkou. N 

Odpověď C: Limitem. N 

Odpověď D: Podílem. N 

Číslo a verze otázky: 39040.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  



Odůvodnění: 

Zjistí-li pojistník nebo jiná oprávněná osoba po pojistné události, že byl nalezen ztracený 

nebo odcizený majetek, jehož se tato událost týká, je povinen to pojistiteli oznámit bez 

zbytečného odkladu. Vyplatil-li pojistitel pojistné plnění, nepřechází na něho vlastnické právo 

k nalezenému pojištěnému majetku, ale má právo na vydání toho, co na pojistném plnění 

poskytl. Oprávněná osoba si však může odečíst náklady účelně vynaložené na odstranění 

závad vzniklých v době, kdy byla zbavena možnosti s majetkem nakládat. Majetek se však za 

nalezený nepovažuje, pokud věc byla poškozena do té míry, že jako taková zanikla, nebo ji lze 

opravit jen s nepřiměřenými náklady nebo pokud byla pozbyta její držba a nelze-li ji buď 

vůbec znovu nabýt, nebo lze-li ji dosáhnout jen s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady. 

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě upravoval tuto otázku odchylně. Podle něj 

přecházelo na pojistitele vlastnictví nalezeného pojištěného majetku, pokud v důsledku 

vzniku pojistné události na takovém majetku pojistitel poskytl pojistné plnění. Pojistitel byl 

povinen nalezený pojištěný majetek převzít. V pojistné smlouvě však bylo možné ujednat, že 

vlastnictví na pojistitele nepřechází – v takovém případě byla oprávněná osoba povinna 

pojistné plnění pojistiteli vrátit po odečtení přiměřených nákladů, které musela vynaložit na 

opravu závad vzniklých v době, kdy byla zbavena možnosti s majetkem nakládat. 

 

Text otázky: 
Pojistitel vyplatil pojistné plnění z pojistné smlouvy, která se řídí občanským zákoníkem č. 

89/2012 Sb., za ztracený nebo odcizený majetek. Následně je tento majetek nalezen. Jaké to 

má důsledky? 

 

Odpověď A: 
Pojistitel má právo na vrácení pojistného plnění. Oprávněná osoba si ale může odečíst 

náklady účelně vynaložené na odstranění závad vzniklých v době, kdy nemohla s majetkem 

nakládat. 
A 

Odpověď B: 
Pojistitel nemá právo na vrácení pojistného plnění. Oprávněná osoba si ponechá pojistné 

plnění i nalezený majetek. 
N 

Odpověď C: 
Pojistitel má právo na vrácení pojistného plnění. Oprávněná osoba je povinna vrátit celé 

pojistné plnění a náklady na odstranění závad na nalezeném majetku jdou k její tíži. N 

Odpověď D: 
Pojistitel nemá právo na vrácení pojistného plnění. Oprávněná osoba si ponechá pojistné 

plnění a na pojistitele přechází vlastnictví nalezeného majetku. N 

Číslo a verze otázky: 39041.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Přepojištění nastává, převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku. 

Pojistitel i pojistník mohou navrhnout, aby byla pojistná částka snížena při současném 

poměrném snížení pojistného pro další pojistné období. Nepřijme-li druhá strana návrh do 

jednoho měsíce ode dne, kdy jej obdržela, pojištění zaniká. 

 

Text otázky: Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku, jde o:  

Odpověď A: Přepojištění. A 
Odpověď B: Podpojištění. N 
Odpověď C: Zlomkové pojištění. N 
Odpověď D: Pojištění na první riziko. N 

Číslo a verze otázky: 39044.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Je-li v okamžiku pojistné události pojistná částka nižší než pojistná hodnota pojištěného 

majetku, jde o podpojištění. V takovém případě sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném 

poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného 

majetku. V pojistné smlouvě však může být ujednáno, že pojistné plnění sníženo nebude. 

Příklad: Dům je pojištěn na pojistnou částku 3 000 000 Kč. V době vzniku pojistné události je 

zjištěno, že pojistná hodnota domu je ve skutečnosti 4 000 000 Kč. Poměr 3 mil. ku 4 mil. činí 

0,75, tedy 75 %. Na domu vznikla škoda ve výši 100 000 Kč. Pojistné plnění bude sníženo v 

důsledku podpojištění na 75 %, tedy bude vyplaceno 75 000 Kč (není uvažována spoluúčast). 

 



Text otázky: 

Dům je pojištěn na pojistnou částku 3 000 000 Kč. V době vzniku pojistné události je zjištěno, 

že pojistná hodnota domu je ve skutečnosti 4 000 000 Kč. Újma vzniklá v důsledku pojistné 

události činí 100 000 Kč. Určete výši pojistného plnění (neuvažujte spoluúčast): 

 

Odpověď A: Pojistné plnění činí 75 000 Kč. A 
Odpověď B: Pojistné plnění činí 100 000 Kč. N 
Odpověď C: Pojistné plnění činí 50 000 Kč. N 
Odpověď D: Pojistné plnění nebude vyplaceno. N 

Číslo a verze otázky: 39045.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Pojistit lze věc jednotlivě určenou, soubor věcí (souborem věcí se rozumí věci, které sdílejí 

stejný právní a faktický osud, ačkoliv s každou věcí ze souboru by bylo možné nakládat 

samostatně – např. soubor zásob, vybavení domácnosti) nebo věc hromadnou (hromadnou 

věc tvoří soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a 

jako takový nesoucí společné označení, např. obchodní závod). Je-li pojištěna hromadná věc 

nebo soubor věcí, vztahuje se pojištění na všechny věci, které k hromadné věci nebo souboru 

náleží při vzniku pojistné události. Ustanovení o pojistné částce nebo limitu pojistného 

plnění, o pojistné hodnotě, o podpojištění a přepojištění se vztahují na celou hromadnou věc 

nebo soubor věcí. 

 

Text otázky: Je-li pojištěna hromadná věc nebo soubor věcí, vztahuje se pojištění:  

Odpověď A: Pouze na věci, které náležely k souboru v okamžiku uzavření pojistné smlouvy. N 

Odpověď B: Na všechny věci, které náleží k souboru v okamžiku vzniku pojistné události. A 

Odpověď C: Na všechny věci, které náleží k souboru v okamžiku hlášení pojistné události. N 

Odpověď D: Pouze na věci jmenovitě uvedené v seznamu pojištěných věcí. N 

Číslo a verze otázky: 39048.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Množné pojištění vzniká, je-li týž pojistný zájem pojištěn proti témuž pojistnému nebezpečí a 

pro tutéž dobu u několika pojistitelů. Množné pojištění může vzniknout jako soupojištění, 

souběžné pojištění nebo vícenásobné pojištění. 
Vícenásobné pojištění vzniká, jestliže je sjednáno více pojištění (uzavřeno více pojistných 

smluv) proti témuž pojistnému nebezpečí a pro totéž období, ale souhrn pojistných částek 

přesahuje pojistnou hodnotu pojištěného majetku nebo souhrn limitů pojistného plnění 

přesáhne skutečnou výši vzniklé škody. Vznikne-li vícenásobné pojištění, je pojistník povinen 

oznámit to bez zbytečného odkladu každému pojistiteli a v oznámení uvede ostatní 

pojistitele a pojistné částky nebo limity pojistného plnění ujednané v ostatních pojistných 

smlouvách. Pojistitel, jemuž byla jako prvnímu oznámena pojistná událost, poskytne pojistné 

plnění do výše pojistné částky nebo limitu pojistného plnění ujednaného v pojistné smlouvě, 

kterou je vázán, a oznámí to bez zbytečného odkladu ostatním pojistitelům, o nichž se 

dozvěděl. Pojistitelé se vypořádají v poměru, v jakém jsou k sobě pojistné částky nebo limity 

pojistného plnění ujednané v pojistných smlouvách, kterými jsou vázáni. 

 

Text otázky: 

Týž pojistný zájem je pojištěn proti témuž pojistnému nebezpečí a pro tutéž dobu u několika 

pojistitelů. Je-li sjednáno více pojištění (uzavřeno více pojistných smluv) proti témuž 

pojistnému nebezpečí a pro totéž období, kdy souhrn pojistných částek přesahuje pojistnou 

hodnotu pojištěného majetku nebo souhrn limitů pojistného plnění přesáhne skutečnou výši 

vzniklé škody, vzniká: 

 

Odpověď A: Soupojištění. N 

Odpověď B: Vícenásobné pojištění. A 

Odpověď C: Souběžné pojištění. N 



Odpověď D: Přepojištění. N 

Číslo a verze otázky: 39070.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Škodové pojištění je pojištění, jehož účelem je v ujednaném rozsahu vyrovnat úbytek 

majetku, k němuž došlo v důsledku pojistné události. Z pojištění odpovědnosti má pojištěný 

právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému škodu, 

popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem nebo smlouvou, vznikla-li 

povinnost k náhradě pojištěnému. Pojištění lze ujednat jen jako pojištění škodové. Pojištění 

odpovědnosti není rezervotvorné. 

 

Text otázky: Pojištění odpovědnosti patří mezi pojištění:  

Odpověď A: Obnosová. N 

Odpověď B: Škodová. A 

Odpověď C: Rezervotvorná. N 

Odpověď D: Obnosová nebo škodová, podle rozhodnutí pojistitele. N 

Číslo a verze otázky: 39072.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Občanský zákoník je postaven na zásadě dispozitivity a umožňuje smluvním stranám 

svobodně si sjednat obsah smlouvy, pokud není zákonem stanoveno jinak. Ustanovení 

občanského zákoníku upravující pojistné neobsahují žádný výčet parametrů, které mají být 

pojistiteli povinně při stanovení jeho výše zohledňovány. Pojištění domácnosti se ve většině 

případů vztahuje i na věci uložené mimo obytné místnosti, např. sklep, půda, to však pouze 

za předpokladu, že jsou tyto prostory užívány a uzamykány výhradně pojištěným. 

 

Text otázky: 
Může se pojištění domácnosti vztahovat i na věci uložené mimo obytné místnosti?  

Odpověď A: Ano. A 

Odpověď B: Ne. N 

Odpověď C: Ano, ale pouze jsou-li uloženy na půdě. N 

Odpověď D: Ano, ale pouze jsou-li uloženy ve sklepě. N 

Číslo a verze otázky: 39109.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojišťovny rozlišují v nabídce pojištění produkty pro trvalé obývané budovy a přechodně 

obývané budovy, a to z důvodu odlišné míry pojistného rizika, odlišných způsobů 

zabezpečení proti krádeži apod. Pro pojištění chaty či chalupy je tedy třeba zvolit pojištění 

určené pro rekreační objekty. Pojištění domácnosti je určeno pro pojištění souboru movitých 

věcí, které tvoří vybavení domácnosti, nikoliv pro budovu (věc nemovitou). Pojištění 

odpovědnosti se vztahuje na škodu způsobenou třetí osobě, nikoliv pojištěnému. 

 

Text otázky: 
Pro krytí škod způsobených pojištěnému vichřicí či krupobitím na střeše přechodně nebo 

sezónně obývané chaty či chalupy z níže uvedených možností zvolíte: 
 

Odpověď A: Pojištění rekreační nemovitosti. A 

Odpověď B: Pojištění domácnosti. N 

Odpověď C: Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. N 

Odpověď D: Pojištění rekreační domácnosti. N 

Číslo a verze otázky: 39111.1 



Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojišťovny rozlišují v nabídce pojištění produkty pro trvale obývané domácnosti a přechodně 

obývané domácnosti, a to z důvodu odlišné míry pojistného rizika, odlišných způsobů 

zabezpečení proti krádeži apod. Pro pojištění souboru movitých věcí, které tvoří vybavení 

domácnosti, je určeno pojištění domácnosti, nikoliv pojištění budovy, domu (věci nemovité). 

Vedlejšími stavbami jsou ostatní stavby, které se nacházejí na pozemku příslušejícím k 

rekreační budově (např. kolna, plot, studna), nikoliv zařízení domácnosti. Pojištění 

odpovědnosti se vztahuje na škody způsobené třetím osobám, ne pojištěnému. 

 

Text otázky: 
Pro krytí škod způsobených pojištěnému požárem na movitých předmětech, které tvoří 

zařízení přechodně obývané chaty či chalupy, z níže uvedených možností zvolíte: 
 

Odpověď A: Pojištění rekreační budovy. N 

Odpověď B: Pojištění rekreační domácnosti. A 

Odpověď C: Pojištění odpovědnosti z vlastnictví rodinného domu pojištěného. N 

Odpověď D: Pojištění vedlejších staveb. N 

Číslo a verze otázky: 39112.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Domácnost je soubor movitých věcí, které tvoří její vybavení (spotřebičů, cenností, knih, 

nábytku, hraček apod.). Pro pojištění souboru movitých věcí, které tvoří vybavení  
domácnosti, je určeno pojištění domácnosti, nikoliv pojištění věci nemovité (rodinného domu 

či bytu). Pojištění nemovitosti totiž kryje škody způsobené na nemovitosti jako takové – 

zdech, podlaze, střeše. Vedlejšími objekty jsou ostatní stavby, které se nacházejí na pozemku 

příslušejícím k budově (např. garáž, skleník, bazén, kolna, plot, studna), nikoliv zařízení 

domácnosti. 

 

Text otázky: 
Pro krytí škod na movitých předmětech, které tvoří soubor zařízení trvale obývané 

domácnosti, je určeno: 
 

Odpověď A: Pojištění bytové jednotky. N 

Odpověď B: Pojištění rodinného domu. N 

Odpověď C: Pojištění domácnosti. A 

Odpověď D: Pojištění vedlejších objektů. N 

Číslo a verze otázky: 39113.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Rodinný dům je nemovitou věcí buď sám o sobě, nebo jako součást pozemku. Pro krytí škod na 

samotném rodinném domu (zdech, podlaze, střeše) je třeba sjednat produkt pojistitele určený 

pro pojištění staveb. Domácností je soubor movitých věcí, které tvoří její vybavení. Pro 

pojištění souboru movitých věcí, které tvoří vybavení domácnosti, je určeno pojištění 

domácnosti, nikoliv pojištění budovy. 

Text otázky: 
Pro krytí škod způsobených pojistnou událostí na rodinném domě i jeho vnitřním vybavení je třeba 

sjednat: 

Odpověď A: Pojištění rodinného domu jako nemovitosti a pojištění domácnosti. A 

Odpověď B: Pouze pojištění domácnosti. N 

Odpověď C: Pouze pojištění stavby rodinného domu. N 

Odpověď D: Pojištění rodinného domu a pojištění odpovědnosti členů domácnosti. N 

Číslo a verze otázky: 39114.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
Samotný byt není ve vlastnictví nájemce. Poškození bytu pojistnou událostí je finanční 

ztrátou vlastníka bytu, nikoliv nájemce. Nájemce potřebuje pojistit své vlastní vybavení 
 



domácnosti, jako jsou nábytek, elektronika, spotřebiče, ale i osobní věci jako oblečení či 

kosmetika. K tomu je určeno pojištění domácnosti. 

Text otázky: 
Zájemce o pojištění žije v pronajatém bytě. Pro krytí škod způsobených pojistnou událostí na 

jeho vlastním nábytku a dalším vybavení je třeba sjednat: 
 

Odpověď A: Pojištění domácnosti. A 

Odpověď B: Pojištění bytové jednotky. N 

Odpověď C: Žádné pojištění, je-li sjednáno pojištění celého domu. N 

Odpověď D: Pojištění bytového domu. N 

Číslo a verze otázky: 39117.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Souborem věcí se rozumí věci, které sdílejí stejný právní a faktický osud (ačkoliv s každou věcí 

ze souboru by bylo možné nakládat samostatně – např. soubor zásob, vybavení domácnosti). 

Je-li pojištěn soubor věcí, vztahuje se pojištění na všechny věci, které k souboru náleží při 

vzniku pojistné události. Ustanovení o pojistné částce nebo limitu pojistného plnění, o 

pojistné hodnotě, o podpojištění a přepojištění se vztahují na celý soubor věcí. 

 

Text otázky: Pojištění domácnosti se vztahuje:  

Odpověď A: Na věci, které k domácnosti náleží při vzniku pojistné události. A 

Odpověď B: Na věci, které k domácnosti náleží při uzavření pojistné smlouvy. N 

Odpověď C: Na věci jmenovitě určené v pojistné smlouvě. N 

Odpověď D: Na věci, které oprávněná osoba uvede při hlášení pojistné události. N 

Číslo a verze otázky: 39170.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti v běžném občanském životě se 
vztahuje  na újmy, které způsobí pojištěný třetí osobě na zdraví, životě, věci, popř. finanční 

škodu, a to při činnostech, které mají charakter běžného občanského života, např. v 

souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, při zábavě či při rekreačním 

sportu. Škody na majetku pojištěného jsou z tohoto pojištění pojmově vyloučeny, neboť se 

nejedná o odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě. Škody vzniklé provozem vozidla na 

pozemní komunikaci se hradí z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle zákona č. 

168/1999 Sb. 

 

Text otázky: Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na škody vzniklé:  

Odpověď A: Na motorovém vozidle pojištěného. N 

Odpověď B: Na vybavení domácnosti pojištěného. N 

Odpověď C: Na majetku, životě a na zdraví třetích osob. A 

Odpověď D: Provozem motorového vozidla na pozemní komunikaci. N 

Číslo a verze otázky: 39223.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Předmětem pojištění domácnosti je soubor movitých věcí tvořících zařízení domácnosti a 

sloužících provozu domácnosti jako např. nábytek, elektronika, obuv, oblečení. Pojištění se 

vztahuje obvykle i na movité věci, které se staly součástí souboru zařízení pojištěné 

domácnosti v době trvání pojištění. Pojištění domácnosti se nevztahuje na nemovité věci. 

 



Text otázky: 
Co nelze zařadit s ohledem na povahu věcí do předmětu pojištění domácnosti?  

Odpověď A: Movité věci slouží pro sportovní účely (sportovní náčiní). N 

Odpověď B: Nemovitá věc náležející pojištěnému, v níž má pojištěný svoji domácnost. A 

Odpověď C: Movité věci slouží provozu pojištěné domácnosti (např. elektronika). N 

Odpověď D: Movité věci určené pro běžnou potřebu (např. obuv, ošacení). N 

Číslo a verze otázky: 39298.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 
Nebylo-li v pojištění pro případ pracovní neschopnosti dostatečně ujednáno, co to je pracovní 

neschopnost (její povaha a rozsah), pak je jí neschopnost pojištěného vykonávat jeho obvyklé 

povolání. 

Text otázky: 
Pokud není v pojistné smlouvě o pojištění pro případ pracovní neschopnosti jasně 

definováno, co je to pracovní neschopnost, pak: 
 

Odpověď A: 
Se pracovní neschopností rozumí dočasná pracovní neschopnost ve smyslu příslušného 

zákona. 
N 

Odpověď B: Je pojistná smlouva z důvodu chybějící podstatné náležitosti neplatná. N 

Odpověď C: Se pracovní neschopností rozumí neschopnost pojištěného vykonávat jeho obvyklé povolání. A 

Odpověď D: 
Se pracovní neschopností rozumí neschopnost pojištěného vykonávat povolání, pro které má 

potřebné vzdělání. N 

Číslo a verze otázky: 39311.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
V pojištění pro případ nemoci je příčinou vzniku pojistné události zejména nemoc, úraz nebo 

provedení úkonů v souvislosti se zdravotním stavem, včetně těhotenství. 
 

Text otázky: 
Možnou příčinou vzniku pojistné události v pojištění pro případ nemoci není:  

Odpověď A: Úraz. N 

Odpověď B: Nemoc. N 

Odpověď C: Těhotenství. N 

Odpověď D: Přiznání důchodu. A 

Číslo a verze otázky: 39312.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
Čekací doba se u pojištění pro případ hospitalizace uplatní jen tehdy, pokud byla v pojistné 

smlouvě ujednána. Může být ujednána rozdílně pro různá pojistná nebezpečí. 
 

Text otázky: Čekací doba v pojištění pro případ hospitalizace:  

Odpověď A: Musí být vždy ujednána. N 

Odpověď B: Může být ujednána, s výjimkou těhotenství a porodu. N 

Odpověď C: Může být ujednána v rozdílné délce. A 

Odpověď D: Se neuplatní, pokud délka hospitalizace přesáhne 28 dní. N 

Číslo a verze otázky: 39315.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 



Odůvodnění: 

Pojištění občanské odpovědnosti za škodu se vztahuje na činnost pojištěných osob 

soukromého charakteru, tedy např. provoz domácnosti, rekreaci a rekreační sportovní 

činnost apod. Na újmu způsobenou ublížením na zdraví či usmrcením třetím osobám z 

provozu motorového vozidla se vztahuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle 

zákona č. 168/1999 Sb. Odškodňování újem způsobených pracovním úrazem nebo nemocí z 

povolání je předmětem pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za tyto újmy, nikoliv 

předmětem pojištění občanské odpovědnosti. 

 

Text otázky: 
Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou:  

Odpověď A: 
Ublížením na zdraví třetích osob z provozu motorového vozidla užitého k soukromým 

účelům. 
N 

Odpověď B: Ublížením na zdraví a usmrcením třetích osob při rekreační sportovní činnosti. A 

Odpověď C: Usmrcením třetích osob z provozu motorového vozidla užitého k soukromým účelům. N 

Odpověď D: 
Osobám blízkým pojištěnému v důsledku usmrcení pojištěného při plnění pracovních 

povinností v důsledku pracovního úrazu. N 

Číslo a verze otázky: 39319.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje mj. na provoz domácnosti a jejího zařízení 

(pračky, myčky, žehličky, atd.), rekreaci a soukromé volnočasové aktivity pojištěného, 

rekreační sporty vykonávané pojištěným apod. Odpovědnost za škodu způsobenou 

provozem vozidla je kryta zvláštním povinným pojištěním podle zákona č. 168/1999 Sb. 

 

Text otázky: 
Pojištění občanské odpovědnosti se nevztahuje na škody způsobené pojištěným:  

Odpověď A: Při rekreaci, volnočasových aktivitách, rekreačním sportu. N 

Odpověď B: Účastí na silničním provozu v postavení chodce nebo cyklisty. N 

Odpověď C: Provozem motorového vozidla. A 

Odpověď D: Provozem domácnosti a jejího zařízení. N 

Číslo a verze otázky: 39336.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Zákon o pojišťovnictví vymezuje, která pojištění patří do odvětví neživotních pojištění. V 

rámci neživotních pojištění jsou kryta rizika různého charakteru, a to rizika ohrožující zdraví a 

životy osob (úraz, nemoc, invalidita apod.), rizika vyvolávající přímé věcné škody (živelní 

rizika, odcizení, vandalismus, strojní rizika apod.), rizika vyvolávající finanční ztráty (přerušení 

provozu, úvěrová rizika, rizika finančních ztrát, odpovědnostní rizika atd.). Neživotní pojištění 

je velice různorodé a lze ho členit na: neživotní pojištění osob; pojištění majetková; pojištění 

odpovědnostní; pojištění právní ochrany; cestovní pojištění. Mezi neživotní pojištění nepatří 

pojištění prostředků na výživu dětí, svatební pojištění, pojištění pro případ smrti, nebo také 

důchodové pojištění, která patří mezi životní pojištění. 

 

Text otázky: Která z následujících pojištění patří mezi neživotní pojištění?  

Odpověď A: Pojištění prostředků na výživu dětí. N 

Odpověď B: Pojištění nemoci. A 

Odpověď C: Pojištění pro případ smrti. N 

Odpověď D: Svatební pojištění. N 

Číslo a verze otázky: 39337.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 



Odůvodnění: 

Zákon o pojišťovnictví vymezuje jednotlivá odvětví neživotních pojištění. V rámci neživotních 

pojištění jsou kryta rizika různého charakteru, a to rizika ohrožující zdraví a životy osob (úraz, 

nemoc, invalidita apod.), rizika vyvolávající přímé věcné škody (živelní rizika, odcizení, 

vandalismus, strojní rizika apod.), rizika vyvolávající finanční ztráty (přerušení provozu, 

úvěrová rizika, rizika finančních ztrát, odpovědnostní rizika atd.). Neživotní pojištění je velice 

různorodé a lze ho členit na: neživotní pojištění osob; pojištění majetková; pojištění 

odpovědnostní; pojištění právní ochrany; cestovní pojištění. 

 

Text otázky: Které z následujících oblastí pojištění nepatří mezi neživotní pojištění?  

Odpověď A: Pojištění právní ochrany. N 

Odpověď B: Úrazové pojištění. N 

Odpověď C: Cestovní pojištění. N 

Odpověď D: Důchodové pojištění. A 

Číslo a verze otázky: 39338.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Cílem pojištění právní ochrany je chránit pojištěné před nepříznivými důsledky právních 

sporů a zejména výdajů s tím spojených. Jednotlivé produkty pojištění právní ochrany jsou 

určeny jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby. Toto pojištění má za úkol pomoci 

pojištěnému např. ve věcech uplatnění nároků na náhradu vzniklé škody, řešení soudních 

sporů, řešení otázek zavinění dopravní nehody, ochrany práv v případě porušení povinností 

nebo zásahu do práv pojištěného ze strany třetích osob. 

 

Text otázky: Pojištění právní ochrany je určeno:  

Odpověď A: Pouze pro právnické osoby. N 

Odpověď B: Pouze pro fyzické osoby. N 

Odpověď C: Pro fyzické a právnické osoby. A 

Odpověď D: Pouze pro fyzické osoby do věku 70 let. N 

Číslo a verze otázky: 39342.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojištění právní ochrany se vztahuje z hlediska věcného vymezení např. na poplatky a náklady 

na soudní řízení, náklady na právního zástupce, náklady na soudní znalce a svědky, výdaje 

protistrany, které je třeba uhradit v důsledku rozhodnutí soudu a cestovní výdaje pojištěného 

na soudní řízení (je-li to nezbytné). Naopak se pojištění nevztahuje např. na pokuty uložené 

pojištěnému, náklady, které je povinna uhradit jiná osoba či spory mezi pojištěným a 

pojistitelem. 

 

Text otázky: Na co se pojištění právní ochrany nevztahuje:  

Odpověď A: Na náklady na právního zástupce pojištěného. N 

Odpověď B: Na náklady, které je povinna uhradit osoba odlišná od pojištěného. A 

Odpověď C: Na náklady na soudní znalce a svědky pojištěného. N 

Odpověď D: Na poplatky a náklady na soudní řízení pojištěného. N 

Číslo a verze otázky: 39343.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  



Odůvodnění: 

Pro pojištění právní ochrany je charakteristický požadavek jeho provozování odděleně od 

ostatních pojistných produktů, a to s ohledem na možný střet zájmů v rámci provozování 

různých pojistných produktů pojišťovnou (např. pojištění odpovědnosti za škody, jehož 

součástí je také krytí nákladů na právní ochranu pro jednoho klienta a pojištění právní 

ochrany pro druhého klienta). Na jednotlivých pojistných trzích je typické, že je pojištění 

právní ochrany nabízeno specializovanou pojišťovnou. Pojištění právní ochrany se uplatňuje v 

několika konkrétních podobách, kdy je obsah pojištění právní ochrany přizpůsoben dané 

oblasti (např. pojištění právní ochrany motorových vozidel, pojištění právní ochrany rodiny, 

pojištění právní ochrany v pracovněprávním vztahu, pojištění právní ochrany nemovitosti, 

pojištění právní ochrany pro podnikatele). 

 

Text otázky: Druhem pojistného produktu právní ochrany je:  

Odpověď A: Pojištění občanské odpovědnosti. N 

Odpověď B: Právní ochrana rodiny. A 

Odpověď C: Pojištění domácnosti. N 

Odpověď D: Pojištění motorového vozidla. N 

Číslo a verze otázky: 39345.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Občanský zákoník je postaven na zásadě dispozitivity a umožňuje smluvním stranám si 

svobodně sjednat obsah smlouvy, pokud není zákonem stanoveno jinak. Ustanovení 

občanského zákoníku upravující pojistné neobsahují žádný výčet parametrů, které mají být 

pojistiteli povinně při stanovení jeho výše zohledňovány. Vymezení a rozsah technické 

asistence nabízené v rámci občanského majetkového pojištění (tedy zejména v pojištění 

domácnosti) je závislé na pojistných podmínkách pojistitele a může se mezi jednotlivými 

pojistiteli lišit. Zpravidla se však technickou asistencí rozumí zajištění služeb pro odstranění 

příčiny havárie v domácnosti (živelní havárie, zabouchnuté klíče atd.), tzn. zajištění příjezdu 

řemeslníka (zámečníka, topenáře, instalatéra, sklenáře, pokrývače apod.). Technická 

asistence dále může zahrnovat i uvedení domácnosti do původního stavu před havárií, 

krátkodobé náhradní ubytování z důvodu neobývatelné domácnosti atd. Mezi asistenční 

služby k pojištění domácnosti patří v některých případech i péče o nezletilé rodinné 

příslušníky nebo domácí zvířata v případě náhlé hospitalizace člena domácnosti apod. 

 

Text otázky: 
Co se obvykle rozumí technickou asistencí v občanském majetkovém pojištění?  

Odpověď A: Zabezpečení asistenčních služeb pro odstranění příčiny havárie v pojištění domácnosti. A 

Odpověď B: Zabezpečení asistenčních služeb pro odstranění příčiny havárie na motorovém vozidle. N 

Odpověď C: Zajištění pomoci pojištěné osobě na cestách mimo území České republiky. N 

Odpověď D: 
Zajištění náhradního vozidla pojištěnému z důvodu havárie na vozidle ve vlastnictví 

pojištěného. N 

Číslo a verze otázky: 39346.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Občanský zákoník je postaven na zásadě dispozitivity a umožňuje smluvním stranám si 

svobodně sjednat obsah smlouvy, pokud není zákonem stanoveno jinak. Ustanovení 

občanského zákoníku upravující pojistné neobsahují žádný výčet parametrů, které mají být 

pojistiteli povinně při stanovení jeho výše zohledňovány. Právní asistencí se rozumí asistenční 

služby popsané v pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách. Zpravidla se jedná o 

telefonické poradenství vážící se k zablokování dokladů v případě krádeže nebo ztráty, 

dopravě na zastupitelský úřad, předávání informací osobě blízké, organizačnímu zajištění 

služeb právního zástupce atd. Organizace repatriace spadá pod asistenční služby poskytované 

z pojištění léčebných výloh, nikoliv pod právní asistenci. V rámci právní asistence zajišťuje 

pojistitel obvykle blokaci odcizených či ztracených dokladů nebo přepravu pojištěného na 

 



zastupitelský úřad, pojištěného však při vydání náhradního dokladu zastoupit nemůže. Z 

pojištění právní asistence není zajišťováno zastoupení pojištěného ve sporu s pojistitelem, 

který pojištění právní asistence poskytuje. 

Text otázky: Právní asistencí v cestovním pojištění se obvykle rozumí:  

Odpověď A: 
Poskytnutí právního poradenství v případě ztráty nebo zničení dokladů, včetně jejich 

blokace. 
A 

Odpověď B: 
Poskytnutí právního poradenství při repatriaci pojištěného zpět do České republiky, včetně 

zajištění vystavení úmrtního listu. 
N 

Odpověď C: 
Zajištění zastoupení pojištěného v případě soudního sporu vzniklého tím, že mu pojistitel 

odmítá ze stejné pojistné smlouvy poskytnout pojistné plnění. 
N 

Odpověď D: 
Zajištění zastoupení pojištěného při jednání se zahraničními úřady ohledně vydání 

náhradního dokladu z důvodu jeho ztráty či zničení. N 

Číslo a verze otázky: 39391.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojistná smlouva nebo pojistné podmínky mohou upravovat situace, za nichž nevzniká 

oprávněné osobě právo na pojistné plnění (výluky z pojištění). Některé z nich lze připojistit na 

základě individuálního ujednání v pojistné smlouvě, některé nelze připojistit.  
Mezi standardní výluky z pojištění patří škody na vedlejších stavbách ve špatném 

stavebnětechnickém stavu, škody na stavbách na vodních tocích a korytech, včelínech, úlech 

a fóliovnících. Pojistník může být osobou odlišnou od pojištěného, tedy se pojištění může 

vztahovat na nemovitost ve vlastnictví jiné osoby než pojistníka. 

 

Text otázky: Mezi standardní výluky z pojištění nemovité věci patří:  

Odpověď A: Škody na nově postavených nemovitostech. N 

Odpověď B: Škody na nemovitostech v dobrém technickém stavu. N 

Odpověď C: Škody na nemovitostech ve špatném technickém stavu. A 

Odpověď D: Škody na nemovitostech ve vlastnictví jiné osoby než pojistníka. N 

Číslo a verze otázky: 39414.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Občanský zákoník je postaven na zásadě dispozitivity a umožňuje smluvním stranám si 

svobodně sjednat obsah smlouvy, pokud není zákonem stanoveno jinak. Ustanovení 

občanského zákoníku upravující pojistné neobsahují žádný výčet parametrů, které mají být 

pojistiteli povinně při stanovení jeho výše zohledňovány. V rámci pojištění občanské 

odpovědnosti mohou být pojištěny také další osoby, např. osoby žijící s pojištěným ve 

společné domácnosti (nejčastěji manžel/manželka a děti, u nichž může být např. věkový 

limit, popř. i další osoby uvedené v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách). Zákon nijak 

blíže neupravuje, jaké osoby musí být v rámci tohoto pojištění pojištěny, záleží na konkrétní 

pojistné smlouvě či pojistných podmínkách. Pojistník může být osobou odlišnou od 

pojištěného. Z žádného zákonného ustanovení nevyplývá omezení, že pojištěným může být 

pouze jedna osoba. 

 

Text otázky: V pojištění občanské odpovědnosti:  

Odpověď A: 
Je pojištěným vždy také rodinný příslušník pojištěného žijící trvale na jiné adrese bez ohledu 

na jeho věk. 
N 

Odpověď B: Mohou být pojištěnými osobami i osoby žijící ve společné domácnosti. A 

Odpověď C: Může být pojištěným pouze pojistník. N 



Odpověď D: Může být pojištěným pouze jedna osoba. N 

Číslo a verze otázky: 42179.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojistná smlouva může stanovovat situace, za kterých pojistitel není povinen poskytnout 

pojistné plnění, tzv. výluky z pojištění. Tyto výluky mohou mít dvojí charakter - výluky, které 

připojistit zpravidla nelze (např. škody způsobené úmyslně), a výluky, které lze připojistit buď 

standardně v rámci konstrukce pojistného produktu (kdy je pojištění upravováno podle 

potřeb a požadavků pojistníka), nebo na základě individuálního ujednání s pojistitelem. 

 

Text otázky: Běžné výluky z neživotního pojištění:  

Odpověď A: 
Lze vždy připojistit a je to obvyklé. Pojistitel na základě požadavku pojistníka navrhne pouze 

výši pojistného za dané riziko a limit pojistného plnění nebo pojistnou částku. N 

Odpověď B: 
Lze připojistit na základě individuálního ujednání s pojistitelem, přičemž záleží mj. na tom, 

které výluky z pojištění je pojistitel ochoten do pojištění zahrnout. A 

Odpověď C: 
Nelze nikdy připojistit, výluky upravují pouze situace, kterou pojistitel není schopen do 

pojištění zahrnout. 
N 

Odpověď D: 
Lze připojistit, nicméně je to zcela výjimečné, pojistitelé se od základního rozsahu pojištění 

zpravidla neodchylují. N 

Číslo a verze otázky: 42181.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Zákon stanoví, že se nepřihlíží k ujednáním, která by omezovala svobodu pojištěného ve 

výběru zástupce. Takto tedy ujednat nelze, a to ani v pojistné smlouvě. Zákon však připouští 

možnost omezit tuto svobodu v případech jím stanovených, mezi které patří např. situace, 

kdy je pojištěný pojištěn pro případ odpovědnosti a jeho zastupování je vykonáváno 

současně také v zájmu pojistitele (tedy v případech, kdy se např. pojištěný v pojištění 

odpovědnosti brání se souhlasem pojistitele nároku uplatněnému poškozeným). 

 

Text otázky: V pojištění právní ochrany:  

Odpověď A: 
Kromě výjimek stanovených zákonem nelze omezit svobodu pojištěného při výběru 

zástupce. 
A 

Odpověď B: 
Pojistitel může vždy určit pojištěnému zástupce, protože pojistitel podle pojistné smlouvy 

hradí náklady právního zastoupení pojištěného. Právo pojistitele v tomto směru nelze omezit. N 

Odpověď C: 
Lze vždy omezit svobodu pojištěného při volbě jeho zástupce, ovšem takové ujednání musí 

být učiněno výslovně v pojistné smlouvě. 
N 

Odpověď D: Nikdy nelze omezit svobodu pojištěného při výběru jeho zástupce. N 

Číslo a verze otázky: 42182.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
Zákon stanoví, že pokud o to pojistník požádá, je pojistitel povinen uzavřít smlouvu o 

rozhodci pro řešení sporů vyplývajících z pojištění právní ochrany. Pojistník takovou 

povinnost nemá, tedy z jeho strany záleží pouze na jeho vůli. 

 

Text otázky: 
Smlouvu o rozhodci pro řešení sporů, které vyplývají z pojištění právní ochrany:  

Odpověď A: Je pojistitel povinen uzavřít, pokud to pojistník žádá. A 

Odpověď B: 
Je pojistitel oprávněn uzavřít, pokud s takovým postupem souhlasí, v opačném případě musí 

být takové spory řešeny u soudu. 
N 

Odpověď C: Je pojistník povinen uzavřít, pokud to pojistitel žádá. N 



Odpověď D: Není ani jedna ze stran pojistné smlouvy povinna uzavřít, záleží pouze na jejich vůli. N 

Číslo a verze otázky: 42183.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: Občanský zákoník stanoví, že toto pojištění lze sjednat pouze jako pojištění škodové.  

Text otázky: Pojištění právní ochrany lze sjednat:  

Odpověď A: 
Jako pojištění obnosové. Pojištěný obdrží pro případ sporu sjednanou částku na postupné 

hrazení svých výloh spojených s vedením sporu. 
N 

Odpověď B: Jako pojištění škodové nebo obnosové, záleží na konstrukci pojistného produktu. N 

Odpověď C: 
Pouze jako pojištění škodové, protože pojištění slouží k náhradě nákladů pojištěného, které 

jsou spojeny s uplatněním jeho práva. 
A 

Odpověď D: 
Jako pojištění kapitálové, kdy účelem pojištění je získat kapitál potřebný k vedení soudního 

sporu pojištěným. N 

Číslo a verze otázky: 42185.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Z pojištění občanské odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něj pojistitel v případě, že 

dojde k pojistné události, nahradil poškozenému škodu. Pojištěný má tedy právo na pojistné 

plnění, a to bez ohledu na to, zda poškozeného odškodnil. Pojistné plnění se sice vyplácí 

poškozenému (pokud ho pojištěný již neodškodnil sám), nicméně poškozený právo na plnění 

proti pojistiteli nemá. Pokud pojištěný odškodnil poškozeného sám, nevyplácí se již pojistné 

plnění poškozenému, aby nedošlo k bezdůvodnému obohacení. Pojistník je stranou pojistné 

smlouvy, tedy pokud není ujednáno, že je oprávněnou osobou, nevzniká mu pouze pozice 

pojistníka právo na pojistné plnění. 

 

Text otázky: 
Z pojištění občanské odpovědnosti má podle zákona právo na pojistné plnění:  

Odpověď A: Poškozený. N 

Odpověď B: Pojištěný. A 

Odpověď C: Pojistník. N 

Odpověď D: Pojištěný, ovšem pouze tehdy, pokud poškozeného sám odškodnil. N 

Číslo a verze otázky: 42304.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Zákon o pojišťovnictví vymezuje jednotlivá odvětví neživotních pojištění. V rámci neživotních 

pojištění jsou kryta rizika různého charakteru, a to rizika ohrožující zdraví a životy osob (úraz, 

nemoc, invalidita apod.), rizika vyvolávající přímé věcné škody (živelní rizika, odcizení, 

vandalismus, strojní rizika apod.), rizika vyvolávající finanční ztráty (přerušení provozu, 

úvěrová rizika, rizika finančních ztrát, odpovědnostní rizika atd.). Neživotní pojištění je velice 

různorodá, mezi neživotní pojištění patří samostatně sjednané úrazové a nemocenské 

pojištění; pojištění majetková; pojištění odpovědnostní; pojištění právní ochrany, pojištění 

úvěru nebo záruky, pojištění finančních ztrát, cestovní pojištění. Neživotní pojištění je 

obvykle sjednáno jako pojištění škodové (vyrovnává se úbytek majetku). Lze ho sjednat i jako 

pojištění obnosové (pojistné plnění se odvíjí od částky, ujednané v pojistné smlouvě), pokud 

to nevylučuje zákon. Pojištění právní ochrany, pojištění odpovědnosti, pojištění úvěru nebo 

záruky a pojištění velkého pojistného rizika lze sjednat pouze jako pojištění škodová. 

 

Text otázky: Lze neživotní pojištění sjednat jako pojištění obnosové?  

Odpověď A: 
Ne, nelze. Jako obnosová pojištění mohou být sjednána pouze pojištění patřící do pojištění 

osob. 
N 



Odpověď B: 
Ano, bez omezení. Pojistné plnění se v takovém případě odvíjí od částky ujednané v pojistné 

smlouvě. 
N 

Odpověď C: Ano, ale pouze ta pojištění, u kterých to nezakazuje zákon. A 

Odpověď D: Ano, ale pouze pojištění majetku a pojištění odpovědnosti. N 

Číslo a verze otázky: 42409.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Škodu, kterou způsobí pojištěný na majetku jiné osoby při svém pobytu v zahraničí, lze pokrýt 

pojištěním odpovědnosti v rámci cestovního pojištění. Pojištění odpovědnosti v rámci cestovního 

pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného (občan cestující do zahraničí) nahradit jinému 

újmu způsobenou v souvislosti s činnostmi, které pojištěný vykonává během svého pobytu v 

zahraničí. Pojištění se nevztahuje na náhradu újmy způsobené v souvislosti s výkonem 

podnikatelské či jiné výdělečné činnosti. 

Text otázky: 
Jakým typem pojištění lze pokrýt škodu, kterou způsobí pojištěný na majetku jiné osoby při svém 

pobytu v zahraničí? 

Odpověď A: Pojištěním domácnosti. N 

Odpověď B: Pojištěním majetku. N 

Odpověď C: Pojištěním odpovědnosti v cestovním pojištění. A 

Odpověď D: Pojištěním asistenčních služeb. N 

Číslo a verze otázky: 42410.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit 

poškozenému újmu způsobenou třetí osobě v souvislosti s činnostmi konanými v běžném 

občanském životě, a to za předpokladu, že pojištěný je povinen k náhradě vzniklé újmy. 

Výčet jednotlivých běžných občanských činností je upraven pojistnými podmínkami 

pojistitelů. Zpravidla se však jedná zejména o činnosti provoz a vedení domácnosti, 

vlastnictví a provoz nemovité věci, rekreační a sportovní činnost, vlastnictví zvířete, újmy 

způsobené nezletilými a další. Pojištění majetku, pojištění právní ochrany a pojištění 

finančních ztrát jsou jinými druhy pojištění. 

 

Text otázky: 
Z jakého typu pojištění jsou kryty újmy, které způsobí občan při návštěvě nákupního centra a 

u kterých mu vznikla povinnost k jejich náhradě? 
 

Odpověď A: Z pojištění majetku. N 

Odpověď B: Z pojištění finančních ztrát. N 

Odpověď C: Z pojištění občanské odpovědnosti. A 

Odpověď D: Z pojištění právní ochrany. N 

Číslo a verze otázky: 42420.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Obnosové pojištění zavazuje pojistitele poskytnout v případě pojistné události jednorázové či 

opakované pojistné plnění v ujednaném rozsahu. Zda se jedná o pojištění škodové nebo 

obnosové je ujednáno v pojistné smlouvě. U určitých pojištění zákon stanoví, že pojištění lze 

sjednat pouze jako škodové nebo pouze jako obnosové. Životní pojištění lze sjednat pouze 

jako pojištění obnosové. Pojištění odpovědnosti a pojištění právní ochrany lze sjednat pouze 

jako pojištění škodové. Úrazové pojištění lze sjednat jako obnosové i jako škodové. 

 

Text otázky: Které z uvedených pojištění lze sjednat pouze jako pojištění obnosové?  

Odpověď A: Pojištění odpovědnosti. N 

Odpověď B: Životní pojištění. A 

Odpověď C: Pojištění úrazu. N 



Odpověď D: Pojištění právní ochrany. N 

Číslo a verze otázky: 42421.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Pojištění škodové je pojištění, při kterém poskytne pojistitel pojistné plnění, které v 

ujednaném rozsahu vyrovná úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události. Zda se 

jedná o pojištění škodové nebo obnosové, je ujednáno v pojistné smlouvě. U určitých 

pojištění zákon stanoví, že pojištění lze sjednat pouze jako škodové nebo pouze jako 

obnosové. Pojištění odpovědnosti lze sjednat pouze jako pojištění škodové. Životní pojištění 

lze sjednat pouze jako pojištění obnosové, zatímco ostatní další dvě uvedená pojištění lze 

sjednat jako obnosové i jako škodové. 

 

Text otázky: Které z uvedených pojištění lze sjednat pouze jako pojištění škodové?  

Odpověď A: Pojištění odpovědnosti. A 

Odpověď B: Pojištění úrazu. N 

Odpověď C: Pojištění majetku. N 

Odpověď D: Životní pojištění. N 

Číslo a verze otázky: 42424.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Základní členění životních a neživotních pojištění upravuje zákon o pojišťovnictví, v Příloze č. 

1. Pojistná odvětví životních a neživotních pojištění jsou využívána pro udělování povolení k 

provozování pojišťovací činnosti. Mezi odvětví životních pojištění patří pojištění pro případ 

smrti. Pojištění právní ochrany, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění finančních ztrát 

patří do odvětví neživotních pojištění. 

 

Text otázky: Která z následujících pojištění patří mezi odvětví životního pojištění?  

Odpověď A: Pojištění pro případ smrti. A 

Odpověď B: Pojištění právní ochrany. N 

Odpověď C: Pojištění odpovědnosti za újmu. N 

Odpověď D: Pojištění finančních ztrát. N 

Číslo a verze otázky: 42430.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojištění léčebných výloh představuje nejvýznamnější složku cestovního pojištění. Toto 

pojištění kryje náklady na nezbytné léčení a ošetření při nahodilém onemocnění nebo úrazu 

pojištěného při cestě do zahraničí. Zahrnuje i krytí nákladů na léky a repatriaci pojištěného 

zpět do České republiky. 

 

Text otázky: Co není předmětem pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění?  

Odpověď A: Náklady na repatriaci pojištěného. N 

Odpověď B: Náklady na ošetření pojištěného v zahraničí. N 

Odpověď C: Náklady na ošetření na území České republiky. A 

Odpověď D: Náklady na přepravu tělesných ostatků. N 

Číslo a verze otázky: 42431.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: Cestovní pojištění vyjadřuje souhrnný pojem pro všechna pojištění týkající se cesty (např.   



služební nebo dovolené). V podstatě jde o pojištění souboru různých pojistných nebezpečí při 

krátkodobém pobytu nebo pobytech za určitou dobu pojištěného mimo místo jeho bydliště. 

Mezi obvykle nabízená pojištění patří: pojištění léčebných výloh, pojištění zavazadel, pojištění 

odpovědnosti, pojištění přerušení cesty, pojištění zrušení cesty, pojištění právní ochrany, 

pojištění úrazu nebo pojištění opuštěné domácnosti. 

Text otázky: Jaké pojištění se nesjednává v rámci cestovního pojištění?  

Odpověď A: Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. A 

Odpověď B: Pojištění léčebných výloh. N 

Odpověď C: Pojištění přerušení cesty. N 

Odpověď D: Pojištění opuštěné domácnosti. N 

Číslo a verze otázky: 42432.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Lékařskou asistencí se rozumí pomoc a zprostředkování lékařského ošetření, případně 

hospitalizace, garance plateb za léčení, sledování zdravotního stavu pojištěného, převoz do 

odpovídajícího zdravotnického zařízení, zajištění cesty a ubytování osoby blízké v případě 

hospitalizace pojištěného, převoz ze zahraničí do ČR, lékařský doprovod, zajištění repatriace 

tělesných ostatků do ČR při úmrtí v zahraničí apod. 

 

Text otázky: Co není předmětem lékařské asistence v rámci cestovního pojištění?  

Odpověď A: Garance plateb za léčení pojištěné osoby. N 

Odpověď B: Zajištění repatriace pojištěné osoby. N 

Odpověď C: Organizace náhradního ubytování. A 

Odpověď D: Zprostředkování lékařského ošetření. N 

Číslo a verze otázky: 42437.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Živelní rizika jsou v určité podobě zahrnuta ve většině druhů pojištění majetku. Představují 

poměrně širokou skupinu rizik, jde o rizika přímých škod na majetku způsobených živelní 

událostí jako například požár, výbuch, blesk, vichřice, zemětřesení, sesouváním nebo 

zřícením lavin, tíha sněhu a námrazy, povodeň, záplava, krupobití, pád stromů a stožárů. 

 

Text otázky: Které pojistné nebezpečí nepatří mezi živelní rizika?  

Odpověď A: Únik kapaliny z technických zařízení. A 

Odpověď B: Požár. N 

Odpověď C: Zemětřesení. N 

Odpověď D: Tíha sněhu a námrazy. N 

Číslo a verze otázky: 44228.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Právo na pojistné plnění z pojištění nemoci se podle § 629 zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, promlčuje v obecné tříleté promlčecí lhůtě. U práva na pojistné plnění 

počne promlčecí lhůta běžet za 1 rok od pojistné události, tedy lhůta 1 rok neurčuje délku 

promlčecí lhůty, ale pouze počátek jejího běhu. Právo na pojistné plnění z pojištění majetku 

je majetkovým právem, a majetková práva se promlčují. 

 

Text otázky: Promlčecí lhůta práva na pojistné plnění z pojištění nemoci:  

Odpověď A: Činí 1 rok. N 



Odpověď B: Činí 3 roky. A 

Odpověď C: Činí 2 roky. N 

Odpověď D: Není stanovena, neboť se jedná o majetkové právo, a proto se nepromlčuje. N 

Číslo a verze otázky: 44239.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Pokud byla v pojištění pro případ nemoci ujednána čekací doba, může být stanovena v trvání 

nanejvýš do tří měsíců (v případě porodu, psychoterapie, zubních a ortopedických náhrad do 

osmi měsíců a pro případ ošetřovatelské péče do tří let) ode dne počátku pojištění. Den uzavření 

pojistné smlouvy, pokud není shodný s dnem počátku pojištění, tak není z tohoto hlediska 

podstatný, stejně jako den předložení návrhu pojistné smlouvy či zaplacení pojistného. 

Text otázky: 
Počátek běhu maximální možné čekací doby, kterou lze v pojištění pro případ nemoci 

ujednat, je vázán ke dni: 
 

Odpověď A: Uzavření pojistné smlouvy, bez ohledu na počátek pojištění. N 

Odpověď B: Počátku pojištění. A 

Odpověď C: 
Zaplacení prvního pojistného pojistníkem, pokud se jedná o datum předcházející počátku 

pojištění. 
N 

Odpověď D: Předložení návrhu pojistné smlouvy pojistníkovi. N 

Číslo a verze otázky: 44253.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojistitel má právo škodnou událost za pojištěného projednávat od chvíle, kdy mu byla 

oznámena. Toto právo má tedy pojistitel ze zákona a není nutné další zmocnění pojištěným. 

Na základě tohoto zákonného zmocnění je pojistitel oprávněn jednat i s poškozeným, byť 

tento není v pojištění občanské odpovědnosti účastníkem pojištění. Na druhou stranu toto 

právo má pojistitel až od chvíle, kdy mu byla událost relevantním způsobem oznámena, 

nikoliv za situace, kdy se o ní např. pouze dozvěděl v souvislosti s šetřením jiné škodné 

události. 

 

Text otázky: Pojistitel v pojištění občanské odpovědnosti:  

Odpověď A: 
Nemá právo za pojištěného škodnou událost projednávat, jedná pouze s pojištěným. S 

poškozeným pak jedná pouze pojištěný, neboť poškozený není s pojistitelem v právním 

vztahu. 
N 

Odpověď B: Má právo za pojištěného škodnou událost projednávat, jakmile mu byla oznámena. A 

Odpověď C: 
Má právo za pojištěného škodnou událost projednávat pouze v případě, že ho k tomu 

pojištěný zmocnil. 
N 

Odpověď D: 
Má právo za pojištěného událost projednávat od chvíle, kdy se o ní dozvěděl, bez ohledu na 

to, odkud tato informace pochází, pokud existuje reálná možnost, že z ní bude v budoucnu 

poskytovat pojistné plnění. 
N 

Číslo a verze otázky: 44292.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Dle platné právní úpravy odpovídá zaměstnanec za škodu způsobenou zaměstnavateli za 

škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením pracovních povinností. Výše požadované 

náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku 

rovnající se 4,5násobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti. 

Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti nebo po zneužití jiných  
návykových látek. Průměrný výdělek všech zaměstnanců dosahovaný u daného 

zaměstnavatele není pro náhradu škody relevantní. 

 



Text otázky: 

Pokud zaměstnanec způsobí škodu zaměstnavateli z nedbalosti zaviněným porušením 

povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním a za předpokladu, že ji 

zaměstnanec nezpůsobil úmyslně nebo v opilosti, popř. pod vlivem návykových látek, nesmí 

výše požadované náhrady škody u zaměstnance přesáhnout částku rovnající se výši: 

 

Odpověď A: Průměrného měsíčního výdělku tohoto zaměstnance. N 

Odpověď B: 4,5násobku jeho průměrného měsíčního výdělku. A 

Odpověď C: Skutečné škody a ušlého zisku zaměstnavatele. N 

Odpověď D: 
4,5násobku průměrného měsíčního výdělku všech zaměstnanců dosahovaného u tohoto 

zaměstnavatele. N 

Číslo a verze otázky: 44363.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

V případě majetkového pojištění by horní hranice pojistného plnění (pojistná částka) měla 

plně odpovídat pojistné hodnotě předmětu pojištění. Vzhledem ke skutečnosti, že pojistitel 

nezná ve chvíli sjednání detailní stav předmětu pojištění, je pojistná částka stanovena v 

pojistné smlouvě na základě návrhu pojistníka. Pojistitel je oprávněn hodnotu pojištěného 

majetku přezkoumat. Česká asociace pojišťoven nevydává žádné oceňovací tabulky.  
Pojišťovací zprostředkovatel neurčuje pojistnou částku. 

 

Text otázky: Kdo stanovuje pojistnou částku v případě pojištění majetku?  

Odpověď A: Pojistitel dle oceňovacích tabulek České asociace pojišťoven. N 

Odpověď B: 
Stanovuje se na návrh pojistníka. Pojistitel má právo přezkoumat při uzavírání pojistné 

smlouvy hodnotu pojištěného majetku. 
A 

Odpověď C: Pojišťovací zprostředkovatel na základě kvalifikovaného odhadu. N 

Odpověď D: 
Pojistník. Pojistitel nemá právo přezkoumat při uzavírání pojistné smlouvy hodnotu 

pojištěného majetku. N 

Číslo a verze otázky: 44365.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 
V případě majetkového pojištění by pojistná částka jakožto horní hranice pojistného plnění 

měla plně odpovídat pojistné hodnotě předmětu pojištění. Pokud by byla pojistná částka 

stanovena nižší, docházelo by k podpojištění. 

 

Text otázky: 
V jaké výši by měla být správně nastavena pojistná částka v rámci pojištění majetku?  

Odpověď A: Ve výši pojistné hodnoty pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy. A 

Odpověď B: Ve výši limitu pojistného plnění. N 

Odpověď C: Ve výši sjednaného pojistného. N 

Odpověď D: Pro stanovení výše pojistné částky nejsou definovány žádné podmínky. N 

Číslo a verze otázky: 44374.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
Škoda způsobená sprejerem se řadí do kategorie škod nazývané "vandalismus" (úmyslné 

poškození věci). Následek ostatních uvedených událostí je odcizení (pohřešování) pojištěné 

věci. 

 

Text otázky: 
Pokud pojistné podmínky obsahují výluku na pojistné nebezpečí odcizení (pohřešování) věci, 

která z uvedených škod nebude touto výlukou dotčena? 
 

Odpověď A: Škoda způsobená sprejerem. A 

Odpověď B: Krádež vloupáním. N 



Odpověď C: Loupežné přepadení. N 

Odpověď D: Prostá krádež. N 

Číslo a verze otázky: 44375.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
„Co není vyloučeno, je pojištěno“ je princip pojištění All risk, tedy se pojištění vztahuje na 

veškeré škody s výjimkou výluk uvedených v pojistné smlouvě. Ostatní uvedené termíny jsou 

spojeny se způsoby stanovení horní hranice plnění pro pojišťovaný majetek. 

 

Text otázky: 
„Co není vyloučeno, je pojištěno“ je princip pojištění používaný v pojištění domácnosti 

např.  
v pojištění skel. Jak se tento princip pojištění obecně nazývá? 

 

Odpověď A: Pojištění All risk. A 

Odpověď B: Zlomkové pojištění. N 

Odpověď C: Pojištění na novou hodnotu. N 

Odpověď D: Pojištění na 1. riziko. N 

Číslo a verze otázky: 44376.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Součástí věci (pojištěné nemovitosti) je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být od 

ní odděleno, aniž by nedošlo k znehodnocení této věci. Z uvedených položek splňuje 

uvedenou definici pouze kotel pro ohřev vody. Bez něj nebude možné nemovitost řádně 

vytápět, a tedy ani užívat. Pokud by byly z nemovitosti odstraněny předměty uvedené v 

ostatních odpovědích, bude i nadále tato sloužit plnohodnotně svému účelu. 

 

Text otázky: 
Za součást rodinného domu, tedy věc, na niž se bude pojištění nemovitosti vztahovat, se 

považuje: 
 

Odpověď A: Kotel pro ohřev vody v domě. A 

Odpověď B: LED televizor nainstalovaný na zdi obývacího pokoje. N 

Odpověď C: Automatická pračka. N 

Odpověď D: Soustruh v domácí dílně. N 

Číslo a verze otázky: 44377.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojistník může uzavřít pojištění majetku třetí osoby ve svůj vlastní prospěch (pojištění cizího 

pojistného nebezpečí), pokud prokáže souhlas pojištěného s takovým pojištěním do 3 měsíců 

od uzavření pojistné smlouvy. Pojišťovna může ve svých pojistných podmínkách stanovit 

jinou lhůtu pro doložení souhlasu pojištěného s pojištěním. 

 

Text otázky: 
Může pojistník sjednat pojištění na cizí nemovitost s plněním ve vlastní prospěch (pojistník 

bude v pojistné smlouvě uveden jako oprávněná osoba)? 
 

Odpověď A: Ano, musí ale prokázat souhlas pojištěného s takovým pojištěním. A 

Odpověď B: Ano, a to i bez souhlasu pojištěného. N 

Odpověď C: Ne, cizí nemovitost nelze pojistit. N 

Odpověď D: Záleží na podmínkách pojišťovny. N 

Číslo a verze otázky: 44378.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
Pojištění může být sjednáno pouze v případě, že pojistník prokáže pojistný zájem. Tím je 

oprávněná potřeba před následky pojistné události. Pojistník, bez ohledu na velikost 
 



pronajaté plochy, má pojistný zájem na pojištění nemovitosti, ve které bydlí, přestože ji 

nevlastní. Jejím poškozením (zničením) mu hrozí přímá majetková ztráta. Pro pojištění ve 

prospěch třetí osoby je nutný souhlas pojištěného, zde tedy vlastníka nemovitosti, ten však 

může být udělen i dodatečně (např. při uplatnění práva na pojistné plnění). 

Text otázky: 
Může občan sjednat pojištění cizí nemovitosti, ve které bydlí (tak, aby oprávněnou osobou 

byl vlastník nemovitosti)? 
 

Odpověď A: Ano. A 

Odpověď B: Ne. N 

Odpověď C: Jen se souhlasem vlastníka nemovitosti, který je nutno předložit již při sjednání pojištění. N 

Odpověď D: Pouze v případě, že si pronajal celou nemovitost. N 

Číslo a verze otázky: 44379.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
Pojištění domácnosti je pojištěním movitých věcí, které tvoří vybavení a zařízení domácnosti 

a slouží jejímu provozu. Pojištění odpovědnosti, pojištění právní ochrany a pojištění úrazové 

jsou jinými druhy pojištění. 

 

Text otázky: Pojištění domácnosti je pojištění:  

Odpověď A: Věcí tvořících vybavení domácnosti. A 

Odpověď B: Odpovědnosti členů domácnosti za škodu. N 

Odpověď C: Osob žijících ve společné domácnosti pro případ úrazu či nemoci. N 

Odpověď D: 
Právní ochrany osob žijících ve společné domácnosti pro případy sousedských sporů a jiných 

sporů souvisejících bydlením. N 

Číslo a verze otázky: 44382.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pokud pojištěnému vzniklo právo na náhradu škody vůči sousedovi, přechází toto právo 

výplatou pojistného plnění na pojišťovnu až do výše vyplaceného plnění. Pojištěný nemůže 

ovlivnit, zda pojišťovna svého práva využije či nikoliv. Pojišťovna případný regres uplatní bez 

ohledu na to, zda je soused odpovědnostně pojištěn. 

 

Text otázky: 

V domácnosti pojištěného došlo k poškození vybavení domácnosti v důsledku úniku vody z 

bytu souseda, který za vznik škody odpovídá. Pojišťovna škodu uhradila z pojištění  
domácnosti, které měl uzavřeno pojištěný. Může následně pojišťovna uplatnit regres (postih) 

vyplaceného plnění proti sousedovi? 

 

Odpověď A: Ano. A 

Odpověď B: Ne. N 

Odpověď C: Jen se souhlasem pojištěného. N 

Odpověď D: Pouze v případě, že má soused sjednáno pojištění odpovědnosti. N 

Číslo a verze otázky: 44383.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Rozsah pojištění je definován v pojistných podmínkách, popřípadě v pojistné smlouvě. Ty 

nesmí být v rozporu s občanským zákoníkem. Zákon o pojistné smlouvě byl zrušen, jeho 

obsah se stal součástí občanského zákoníku. Zákon o distribuci pojištění řeší otázky distribuce 

(prodeje) pojištění, nikoliv obsahovou náplň jednotlivých pojistných produktů. 

 

Text otázky: Rozsah pojištění domácnosti je definován:  

Odpověď A: Pojistnou smlouvou a jejími pojistnými podmínkami. A 



Odpověď B: Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. N 

Odpověď C: Zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. N 

Odpověď D: Zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. N 

Číslo a verze otázky: 44384.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojistník může uzavřít pojištění majetku třetí osoby ve svůj vlastní prospěch, pokud prokáže 

souhlas pojištěného s tím, že pojistné plnění může nabýt pojistník, a to nejpozději do 3 

měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Bez vědomí pojištěného tedy nelze takové pojištění 

uzavřít. Pojišťovna může ve svých pojistných podmínkách stanovit jinou lhůtu pro doložení 

souhlasu pojištěného s pojištěním. 

 

Text otázky: 
Pojistník si pronajal byt včetně vybavení, které je ve vlastnictví pronajímatele. Může pojistník 

uzavřít majetkové pojištění vybavení bytu s pojistným plněním ve svůj vlastní prospěch? 
 

Odpověď A: 
Ano, ale souhlas pojištěného s uzavřením pojistné smlouvy je nutné prokázat nejpozději do 3 

měsíců od uzavření smlouvy. 
A 

Odpověď B: Ano, ale souhlas majitele k tomu není nutný. N 

Odpověď C: Ne, cizí majetek nelze pojistit. N 

Odpověď D: 
Ano, ale pouze v případě, pokud je v bytě přihlášen k trvalému pobytu. Tuto skutečnost je 

pojistník povinen prokázat pojistiteli ve lhůtě 3 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. N 

Číslo a verze otázky: 44385.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Asistenční služby jsou vhodným doplňkem majetkového pojištění. Nabízejí pomoc především 

v případech krajní nouze, jejich úkolem není nahradit nebo kopírovat majetkové pojištění. 

Jejich sjednání je vázáno na majetkové pojištění domácnosti nebo staveb. Přestože obvykle 

pojišťovny sjednávají v omezeném rozsahu asistenční služby automaticky, není to z důvodu 

zákonem stanovené povinnosti. 

 

Text otázky: Asistenční služby:  

Odpověď A: Se sjednávají jako připojištění k majetkovému pojištění. A 

Odpověď B: Je možné čerpat pouze v případě pojistné události z pojištění domácnosti. N 

Odpověď C: Jsou plnohodnotnou náhradou majetkového pojištění domácnosti. N 

Odpověď D: Jsou ze zákona povinnou součástí pojištění domácnosti. N 

Číslo a verze otázky: 44386.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Pojištění cizího pojistného nebezpečí (majetku souseda) může být uzavřeno pouze v případě, 

že pojistník prokáže na takovém pojištění pojistný zájem. Tím je oprávněná potřeba před 

následky pojistné události. Pojistný zájem lze prokázat také souhlasem pojištěného s 

pojištěním. Pojistník má pojistný zájem v případě pojištění vlastního majetku, nikoliv 

sousedova. Ze zadání otázky vyplývá, že soused o sjednání pojištění nevěděl, neudělil tedy s 

ním souhlas. Bez ohledu na postoj pojišťovny by případně sjednaná pojistná smlouva byla 

neplatná. 

 

Text otázky: 
Může občan platně bez souhlasu souseda, s nímž není v žádném právním vztahu, sjednat 

majetkové pojištění jeho domácnosti? 
 

Odpověď A: Ne. A 

Odpověď B: Ano. N 

Odpověď C: Pouze pokud je vlastníkem nemovitosti, ve které soused bydlí. N 



Odpověď D: Záleží na pojišťovně, zda takové pojištění akceptuje. N 

Číslo a verze otázky: 44389.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením na základě zákona o obcích, nikoliv na základě 

zákoníku práce. V tomto případě se nejedná o pracovně-právní vztah. Dohody o provedení 

práce a dohody o pracovní činnosti jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

ale jedná se stále o pracovně-právní vztah. Pracovní poměr založený jmenováním vzniká u 

vedoucích zaměstnanců nebo v případech stanovených zvláštními předpisy (např. ředitelé 

škol, muzeí). 

 

Text otázky: 
Pokud se pojistná smlouva pojištění odpovědnosti z výkonu povolání vztahuje na všechny 

formy pracovních smluv uzavřených podle zákoníku práce, pojištění se nevztahuje na činnost 

konanou na základě? 

 

Odpověď A: Zvolení do funkce člena zastupitelstva obce. A 

Odpověď B: Dohody o provedení práce. N 

Odpověď C: Dohody o pracovní činnosti. N 

Odpověď D: Jmenování na vedoucí pracovní místo. N 

Číslo a verze otázky: 44391.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
Za újmu způsobenou zvířetem odpovídá vlastník vždy. Společně a nerozdílně s ním pak za 

újmu odpovídá i osoba, které vlastník zvíře svěřil. Z toho vyplývá, že poškozený si může 

vybrat, vůči komu uplatní nárok na náhradu újmy, újmu jsou povinni nahradit oba dva. 

 

Text otázky: 
Majitel psa odjel na dovolenou. O jeho psa se po tu dobu stará jeho sestra. Pes se podhrabe, 

uteče z její zahrady a způsobí pád cyklisty. Kdo má povinnost nahradit způsobenou újmu? 
 

Odpověď A: Majitel psa společně a nerozdílně se sestrou. A 

Odpověď B: Výhradně majitel psa. N 

Odpověď C: Výhradně sestra. N 

Odpověď D: 
Nikdo, za škodu způsobenou zvířetem nikdo neodpovídá, jedná se o náhodu, která stíhá 

toho, komu se přihodila. N 

Číslo a verze otázky: 44549.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojištění právní ochrany je v českém právním řádu upraveno v občanském zákoníku, § 

28562860. Zákon o advokacii upravuje poskytování právních služeb advokáty, nikoliv práva a 

povinnosti účastníků tohoto pojištění. Specifický zákon o pojištění právní ochrany neexistuje. 

Občanský zákoník nevymezuje pouze vznik a zánik pojištění, ale upravuje konkrétní práva a 

povinností účastníků pojištění jako např. právo svobodného výběru zástupce či povinnosti 

pojistitele při šetření pojistných událostí. 

 

Text otázky: 
V jakých z uvedených právních předpisů je právně zakotveno pojištění právní ochrany?  

Odpověď A: V občanském zákoníku. A 

Odpověď B: V zákoně o advokacii, neboť jeho podstatou je poskytování právních služeb. N 

Odpověď C: V zákoně o pojištění právní ochrany, který je promítnutím úpravy evropských směrnic. N 

Odpověď D: 
Občanský zákoník upravuje pouze vymezení vzniku a zániku pojištění. Úprava ostatních 

podmínek pojištění záleží na vymezení pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami. N 



Číslo a verze otázky: 44552.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojištění právní ochrany slouží k náhradě nákladů vynaložených za právní služby v souvislosti 

s potřebou právní pomoci (např. odměna advokátů a znalců), přímé náklady související s 

uplatněním práva (např. náklady na zaplacení soudního poplatku) a další služby s tím spojené  
(např. tlumočení, překlady). Pojištění právní ochrany z podstaty věci není „pojistkou 

úspěchu“ či „pojištěním proti pokutám," negarantuje uhrazení uložené pokuty ani úhradu 

samotného závazku pojištěného, ale v zásadě náhradu nákladů spojených s uplatněním či 

obranou právních zájmů pojištěné osoby. 

 

Text otázky: Co je předmětem pojištění právní ochrany?  

Odpověď A: 
Prošetření právního případu pojištěného a závazné posouzení pravděpodobnosti úspěchu 

pojištěného v dané právní věci, aby pojištěný mohl zvážit, zda spor podstoupí či nikoliv. N 

Odpověď B: 
Závazek pojistitele uhradit či splnit za pojištěného jeho závazky, které byly předmětem 

samotného právního sporu, v případě neúspěšného prosazování nároků pojištěného. N 

Odpověď C: 
Závazek pojistitele uhradit za pojištěného sankci uloženou mu v trestním nebo správním 

řízení. 
N 

Odpověď D: 
Závazek pojistitele hradit ve sjednaném rozsahu náklady pojištěného spojené s uplatněním 

jeho práva a poskytovat služby s tím spojené. A 

Číslo a verze otázky: 44554.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Je-li pojištění právní ochrany ujednáno ve smlouvě uzavřené pro více pojistných nebezpečí 

(sdružená pojistná smlouva), musí být ujednání o pojištění právní ochrany ve zvláštní části 

smlouvy, kde musí být uveden obsah a rozsah tohoto pojištění. Zvlášť musí být uvedena i 

výše pojistného za pojištění právní ochrany. Vymezení obsahu a rozsahu pojištění pouze 

pojistnými podmínkami není v souladu se zákonem. 

 

Text otázky: 
Bude-li pojištění právní ochrany ujednáno ve smlouvě uzavřené pro více pojistných nebezpečí 

(sdružená pojistná smlouva), pak: 
 

Odpověď A: 
Označení, že toto pojištění bylo sjednáno, a výše pojistného musí být uvedeny v pojistné 

smlouvě. Obsah a rozsah pojištění mohou být vymezeny pojistnými podmínkami. N 

Odpověď B: 
Ujednání o pojištění právní ochrany musí být ve zvláštní části smlouvy, kde je uveden obsah a 

rozsah tohoto pojištění a výše pojistného za něj. 
A 

Odpověď C: 
Je na rozhodnutí pojišťovny, zda ujednání o pojištění právní ochrany uvede ve zvláštní části 

smlouvy nebo společně s ostatním pojistnými nebezpečími, nicméně podle struktury návrhu 

pojistné smlouvy musí být jednoznačné, jaké pojištění je sjednáno. 
N 

Odpověď D: 
V pojistné smlouvě musí být vyznačeno, že je toto pojištění sjednáno, jeho rozsah a 

podmínky mohou být vymezeny v pojistných podmínkách. N 

Číslo a verze otázky: 44567.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Pojistit rozestavěnou stavbu je žádoucí již v jejím počátku, protože již na staveništi mohou v 

důsledku nahodilých událostí vzniknout významné škody. Proto by mělo být sjednáno pojištění 

jak pro případ poškození rozestavěné stavby, tak pojištění pro případ odcizení stavebního 

materiálu, nářadí a jiného vybavení stavby. Pojištění nabízí celá řada pojišťoven. Pojišťovny v 

pojistných podmínkách stanoví, jaké zabezpečení stavby (oplocení, uzamknutí) je vyžadováno, 

aby v případě škodné události pojišťovna vyplatila pojistné plnění. Nelze se spoléhat na to, že 

stavební firma má sjednané pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu, protože v 

některých případech jí nemusí povinnost nahradit odcizený stavební materiál nebo poškození 

rozestavěné stavby vzniknout. Je-li stavba domu financována hypotečním úvěrem, bývá 



pojištění rozestavěné stavby podmínkou banky. Žádná omezující zákonná podmínka (v podobě 

vydání kolaudačního rozhodnutí nebo přidělení čísla popisného) v právních předpisech pro 

sjednání pojištění rozestavěné stavby není. Stejně tak stavebně-právní předpisy tuto 

problematiku pojištění neupravují. Budoucí pojistný zájem v pojištění majetku pojistit lze. 

Text otázky: Lze pojistit rozestavěný rodinný dům před jeho dokončením? 

Odpověď A: Ano, pojištění rozestavěných staveb lze sjednat. A 

Odpověď B: 
Ne, na pojistném trhu žádná pojišťovna takové pojištění nenabízí, neboť v případě 

rozestavěné stavby se jedná o budoucí pojistný zájem a pro ten pojištění sjednat nelze. 
N 

Odpověď C: 
Ne, protože stavbu lze pojistit až po vydání kolaudačního rozhodnutí. Jiný postup by byl v 

rozporu se stavebně právními předpisy. 
N 

Odpověď D: 
Ano, avšak pouze tehdy, bylo-li domu přiděleno číslo popisné. Jiný postup by byl v rozporu se 

stavebně právními předpisy. N 

Číslo a verze otázky: 44568.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Odcizení věcí uložených bez jakéhokoliv zabezpečení je pravděpodobnější než u věcí 

zabezpečených (oplocených, uzamčených apod.). Tím se liší i míra pojistného rizika. 

Pojišťovny na toto riziko reagují tím, že v tomto pojištění specifikují podmínky nutného 

zabezpečení pro různě vysoké limity pojistného plnění. Nastane-li pojistná událost, pojistné 

plnění nepřesáhne limit pojistného plnění, který odpovídal skutečnému zabezpečení 

pojištěného majetku v době vzniku pojistné události. Zachraňovací náklady upravuje 

občanský zákoník a v rozsahu stanoveném zákonem nelze jejich náhradu vyloučit (lze je 

pouze v určitém rozsahu omezit). Pojistiteli není žádným předpisem uloženo sjednat čekací 

dobu. Pojištění pro případ odcizení není nijak vázáno na podnikání, jedná se o standardní 

majetkové riziko jak pro podnikatele, tak pro soukromé osoby. 

 

Text otázky: V pojištění pro případ odcizení pojistitel:  

Odpověď A: 
Může v pojistných podmínkách specifikovat podmínky nutného zabezpečení pojištěného 

majetku před odcizením. 
A 

Odpověď B: 
Může v pojistných podmínkách vyloučit náhradu nákladů, které pojištěný vynaložil na 

zmírnění následků pojistné události. 
N 

Odpověď C: Musí v pojistných podmínkách sjednat čekací dobu jako prevenci pojistného podvodu. N 

Odpověď D: Sjedná toto pojištění pouze s podnikatelem. N 

Číslo a verze otázky: 44569.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojištěným je dle zákonné definice každá osoba, na jejíž majetek (nebo život, zdraví, 

odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu, což pro účely této otázky není 

relevantní) se pojištění vztahuje. Jestliže je pojištěný majetek součástí společného jmění 

manželů, jsou oba manželé pojištěnými. Společné jmění může vzniknout pouze mezi manžely  
a od podílového spoluvlastnictví se liší tím, že v něm nejsou určeny podíly každého z 

manželů. To, že pojištěný není jmenovitě uveden v textu pojistné smlouvy, není podstatné, 

osoba pojištěného může být vymezena také obecně (např. vlastník majetku), a to i v 

pojistných podmínkách. V pojištění musí existovat z povahy věci pojištěný. 

 

Text otázky: 
Rodinný dům patří do společného jmění manželů. Kdo je v majetkovém pojištění tohoto 

rodinného domu pojištěným? 
 

Odpověď A: Pojištěnými jsou oba manželé. A 

Odpověď B: Pojištěným je ten z manželů, který uzavřel pojistnou smlouvu. N 



Odpověď C: 
Pojištěným je pouze ten z manželů, který je jmenovitě uvedený jako pojištěný v pojistné 

smlouvě. 
N 

Odpověď D: Pojištěný v tomto případě v pojištění nevystupuje. N 

Číslo a verze otázky: 44570.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojem jednotka v sobě zahrnuje jednak samotný byt jako prostorově oddělenou část domu a 

jednak podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné (tedy 

domu a pozemku, jehož je dům součástí, nebo pozemku, který je ve spoluvlastnictví vlastníků 

jednotek, byť dům není jeho součástí). Jednotkou není družstevní byt. Družstevní vlastnictví 

znamená vlastnictví družstevního podílu, nikoliv konkrétně prostorově vymezené části domu. 

Při sjednávání pojištění je vždy důležité znát přesně, o jaký typ vlastnictví se jedná a který 

majetek zájemce o pojištění skutečně vlastní, aby bylo správně určeno, na jaký majetek se 

pojištění vztahuje. 

 

Text otázky: Pojem bytová jednotka označuje:  

Odpověď A: Byt a podíl na společných částech nemovité věci. A 

Odpověď B: Pouze byt jako prostorově oddělitelnou část domu. N 

Odpověď C: Družstevní byt. N 

Odpověď D: Byt zvláštního určení pro osoby s tělesným poškozením. N 

Číslo a verze otázky: 44571.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Bytové spoluvlastnictví označuje zvláštní typ spoluvlastnictví, který spočívá v tom, že 

jednotlivé osoby jsou vlastníky takzvaných jednotek. Jednotka v sobě zahrnuje jak samotný 

byt, který je ve vlastnictví dané osoby, tak spoluvlastnický podíl na společných částech 

nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné (tedy domu a pozemku, jehož je dům 

součástí, nebo pozemku, který je ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek, byť dům není jeho 

součástí). Bytové spoluvlastnictví může vzniknout pouze tehdy, jsou-li v domě alespoň dva 

byty. 

 

Text otázky: Bytové spoluvlastnictví, založené vlastnictvím jednotek, může vzniknout:  

Odpověď A: V domě, který má alespoň dva byty. A 

Odpověď B: V domě, který má alespoň pět bytů. N 

Odpověď C: I v domě s jedním bytem. N 

Odpověď D: Pouze v domě, který stojí na cizím pozemku. N 

Číslo a verze otázky: 44573.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Při určení, které pojištění patří do kategorie pojištění majetku, je třeba vycházet z definice 

pojmu majetek upravené v občanském zákoníku. Majetkem se rozumí souhrn všeho, co 

osobě patří, tedy zjednodušeně řečeno její „aktiva“. Souhrn majetku a dluhů pak tvoří jmění 

osoby. Do pojištění majetku patří jak pojištění věcí nemovitých, tak movitých (pojištění 

zavazadel). Rozlišení, co je a není pojištěním majetku, je významné proto, že pouze v pojištění 

majetku se uplatní speciální ustanovení, např. o podpojištění, přepojištění či pojistné 

hodnotě pojištěného majetku. Pojištění finančních ztrát, pojištění právní ochrany a pojištění 

úrazu jsou dalšími druhy pojištění vedle pojištění majetku. 

 

Text otázky: Které z uvedených pojištění patří do pojištění majetku?  

Odpověď A: Pojištění zavazadel. A 

Odpověď B: Pojištění finančních ztrát. N 



Odpověď C: Pojištění právní ochrany. N 

Odpověď D: Pojištění úrazu. N 

Číslo a verze otázky: 44587.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojištění pro případ nemoci může být sjednáno jako obnosové pojištění nebo jako škodové 

pojištění. Z pojištění se hradí oprávněné osobě buďto ujednaná částka nebo v ujednaném 

rozsahu náklady na zdravotní péči, poskytnutou z důvodu nemoci, úrazu nebo dalších úkonů 

souvisejících se zdravotním stavem pojištěného. Pojistné plnění se stanoví podle pojistné 

smlouvy. Není tedy vázané na výši nemocenské. Pojistné plnění neslouží k náhradě 

nemocenské, kterou vyplácí zaměstnavatel svým zaměstnancům v prvních dnech nemoci, ani 

není zdaňováno srážkovou daní. 

 

Text otázky: Pojistné plnění z pojištění pro případ nemoci je poskytováno:  

Odpověď A: Ve stejné výši jako je nemocenské. N 

Odpověď B: 
Zaměstnavateli pojištěného a nahrazuje nemocenskou dávku, vyplacenou 

pojištěnému/zaměstnanci v prvních dnech pracovní neschopnosti. 
N 

Odpověď C: Po zdanění srážkovou daní ve výši 15 %. N 

Odpověď D: 
Ve výši, která je dohodnuta v pojistné smlouvě. Hradí se buďto ujednaná částka nebo náklady 

na zdravotní péči v ujednaném rozsahu. A 

Číslo a verze otázky: 44630.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Pojistné podmínky stanoví, na jaké události se z časového hlediska pojištění odpovědnosti 

vztahuje. Pojištění občanské odpovědnosti může být sjednáno s různými časovými rozsahy, 

přičemž rozhodnými skutečnostmi mohou být příčina vzniku, vznik škody samotné, uplatnění 

nároku na náhradu škody či uplatnění nároku na pojistné plnění, případně jejich kombinace. 

Časové určení je podstatné zejména v případě sjednání dalšího pojištění, kdy z pohledu 

pojištěného je vhodné zajistit kontinuální trvání pojistné ochrany. Vymezení předmětu 

pojištění zákonem je nutno odlišit od časového rozsahu pojištění – vznik povinnosti 

pojištěného nahradit škodu je sice předpokladem pro poskytnutí pojistného plnění, z hlediska 

časového rozsahu pojištění však mohou být podmínky upraveny odlišně. Pojištění může být 

sjednáno tak, aby se vztahovalo i na dobu přede dnem uzavření pojistné smlouvy. 

 

Text otázky: 
Z hlediska časového rozsahu pojištění občanské odpovědnosti může být podstatným (nebo 

podstatnými)? 
 

Odpověď A: Vždy jen uplatnění práva na náhradu škody. N 

Odpověď B: 
Příčina vzniku škody, vznik škody, uplatnění práva na náhradu škody nebo uplatnění práva na 

pojistné plnění, případně jejich kombinace. 
A 

Odpověď C: 
Vždy pouze vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu, neboť podle občanského zákoníku 

je pojištění sjednáváno pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu. N 

Odpověď D: 
Pouze příčina vzniku škody, která musí nastat za trvání pojištění, neboť pojištění se nemůže 

vztahovat na dobu přede dnem uzavření pojistné smlouvy. N 

Číslo a verze otázky: 44633.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
Škodové pojištění, tedy i pojištění nemovitosti, podle občanského zákoníku zaniká dnem 

oznámení změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojistiteli, pokud nebylo výslovně 

ujednáno, že pojištění touto změnou nezaniká. 

 

Text otázky: 
Pokud vlastník pojištěnou nemovitost prodá, pojištění nemovitosti podle zákona zaniká:  



Odpověď A: Dnem, kdy nastanou účinky zápisu změny vlastnictví do katastru nemovitostí. N 

Odpověď B: Dnem oznámení změny vlastnictví pojistiteli. A 

Odpověď C: 
Posledním dnem pojistného období, na které bylo ke dni změny vlastnictví zaplaceno 

pojistné. 
N 

Odpověď D: Dnem zapsáním změny vlastnictví do katastru nemovitostí. N 

Číslo a verze otázky: 44639.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pokud je pojištěna hromadná věc nebo soubor věcí, ustanovení o pojistné částce, limitu 

pojistného plnění, podpojištění či přepojištění platí na celou hromadnou věc nebo soubor 

věcí. Zákon neukládá pojistníkovi povinnost hlásit pojistiteli změny jednotlivých komponent 

věci hromadné nebo souboru věcí, nicméně v případě pojistné události by pojistitel byl 

oprávněn za situace, kdy by došlo k podpojištění, krátit pojistné plnění v poměru, v jakém je 

pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěného majetku v době pojistné události. 

 

Text otázky: 
Pokud dojde v době trvání pojištění domácnosti k pořízení dalšího či nového vybavení:  

Odpověď A: 
Musí to být vždy oznámeno pojistiteli, jinak pojistitel poskytne v případě pojistné události 

pojistné plnění pouze za ty movité věci, které se v domácnosti nacházely v době uzavření 

pojistné smlouvy. 
N 

Odpověď B: 
Musí to být oznámeno pojistiteli, pokud nárůst hodnoty vybavení domácnosti přesáhne 10 % 

proti pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy. N 

Odpověď C: 

Nemusí to být pojistiteli oznámeno, pojistitel v případě pojistné události poskytne pojistné 

plnění za poškozené věci až do výše sjednané pojistné částky a za část majetku přesahujícího 

hodnotou pojistnou částku plnění neposkytne. Pojistitel tedy zkoumá v případě pojistné 

události pouze to, zda došlo ke škodě minimálně v rozsahu pojistné částky. 

N 

Odpověď D: 
Pro případné pojistné plnění je podstatné, zda došlo k podpojištění, pokud ano, bude 

pojistitel krátit pojistné plnění v poměru pojistné částky k pojistné hodnotě pojištěného 

majetku. 
A 

Číslo a verze otázky: 44645.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pokud je pojištění souboru věci sjednáno jako zlomkové pojištění, jsou si pojistitel i pojistník 

vědomi, že se pojištění vztahuje jen na část hodnoty pojištěného majetku. Horní hranice 

pojistného plnění je pak určena limitem pojistného plnění a ustanovení o podpojištění se 

nepoužijí. Pojistitel vyplácí pojistné plnění ve výši škody, která vznikla, tedy musí šetřit výši 

škody, nicméně pokud škoda přesáhla sjednaný limit, plní pojistitel pouze do výše tohoto 

limitu. Pokud škoda nedosahuje výše horní hranice pojistného plnění, vyplatí pojistné plnění 

ve výši skutečné škody. 

 

Text otázky: 
Pokud je pojištěna majetkově soukromá sbírka obrazů (jako soubor majetku) jako zlomkové 

pojištění, pojistitel v případě pojistné události z hlediska horní hranice pojistného plnění 

posuzuje: 

 

Odpověď A: Pouze sjednaný limit pojistného plnění, který vyplatí bez ohledu na výši vzniklé škody. N 

Odpověď B: 
Jaká je pojistná hodnota pojištěného majetku v době pojistné události a v jaké výši vznikla 

škoda. Pojistné plnění vyplatí v poměru limitu pojistného plnění a pojistné hodnoty 

pojištěného majetku. 
N 

Odpověď C: 
Jaká byla pojistná hodnota pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy a v jaké 

výši vznikla škoda a pojistné plnění vyplatí v poměru limitu pojistného plnění a pojistné 

hodnoty pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy. 
N 

Odpověď D: 
Jaká škoda vznikla. Pokud škoda přesahuje sjednaný limit pojistného plnění, vyplatí pojistitel 

limit pojistného plnění. A 



Číslo a verze otázky: 44648.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Občanský zákoník neurčuje, na jaké okruhy právních vztahů pojištěného se pojištění právní 

ochrany může vztahovat. Není proto vyloučeno sjednání pojištění pro případ právní věcí z 

oblasti veřejného práva, včetně trestního řízení či řízení o přestupku. Účel potrestání 

pachatele není existencí pojištění právní ochrany dotčen, neboť toto pojištění se nevztahuje 

na uložený trest. Z pojištění nejsou zákonem vyloučeny ani případy, kdy je nutné povinné 

zastoupení advokátem, neboť v rámci pojištění lze využít služeb advokáta. 

 

Text otázky: Pojištění právní ochrany se:  

Odpověď A: 
Může vztahovat na náklady pojištěného spojené s uplatněním jeho práva pouze z oblasti 

práva soukromého. Veřejnoprávní záležitosti nelze do tohoto pojištění zahrnout. N 

Odpověď B: 
Nemůže vztahovat na trestní stíhání pojištěného nebo na přestupky, neboť se jedná o 

předpis veřejného práva a účelem je potrestání pachatele, kterého by nebylo dosaženo. 
N 

Odpověď C: 
Může vztahovat na právní problematiku jak soukromého práva, tak veřejného práva, záleží 

na rozsahu sjednané pojistné ochrany. 
A 

Odpověď D: 
Může vztahovat na jakýkoliv okruh právních vztahů, s výjimkou právních věcí, v nichž je podle 

zákona povinné zastoupení advokátem, neboť v takových záležitostech nemůže pojistitel 

poskytnout služby spojené s uplatněním práva pojištěného. 
N 

Číslo a verze otázky: 44652.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Občanský zákoník neupravuje cestovní pojištění jako samostatný druh pojištění, jedná se o 

kombinaci různých druhů pojištění (např. pojištění majetku, úrazové pojištění, pojištění 

odpovědnosti za škodu). Pro pojištění extrémních sportů občanský zákoník žádná specifická 

pravidla nestanovuje, a to ani z hlediska jejich vymezení, ani z hlediska toho, zda a za jakých 

podmínek má být takové pojištění zahrnuto do cestovního pojištění. Záleží tedy na pojistném 

produktu a rozhodnutí konkrétního pojistitele, jaké sporty zahrne do základního rozsahu 

pojištění, a zda, v jakém rozsahu a za jakých podmínek pojistí ostatní sportovní činnost 

pojištěného. 

 

Text otázky: 
Pojištění extrémních sportů v rámci cestovního pojištění podle občanského zákoníku:  

Odpověď A: Nelze sjednat, protože se jedná o nepojistitelné nebezpečí z důvodu jeho rizika. N 

Odpověď B: 
Musí být zahrnuto do základního rozsahu pojištění, neboť extrémní sporty nejsou zákonem 

definovány. 
N 

Odpověď C: Specificky upraveno není, záleží na konstrukci pojistného produktu každého pojistitele. A 

Odpověď D: 
Musí být pouze připojišťováno, a to v omezeném rozsahu a za příplatek na pojistném, neboť 

se jedná o rizikovou činnost. N 

Číslo a verze otázky: 44653.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojištění zrušení cesty (tzv. storno zájezdu) se sjednává pro případ finančních ztrát vzniklých v 

důsledku toho, že pojištěný musel v důsledku nahodilé události definované v pojistné 

smlouvě (např. nemoc, úraz, smrt v rodině) zrušit cestu. Pojištění cestovní kanceláře je 

povinným pojištěním záruky, které sjednává cestovní kancelář pro případ, že z důvodu svého 

úpadku nesplní vůči zákazníkovi zákonem definované závazky. Cestovní pojištění se netýká 

zaměstnavatele, ale osoby, která zamýšlí vycestovat do zahraničí. Nápomoc s uplatňováním 

práv souvisejících s cestou do zahraničí by náležela do pojištění právní ochrany. 

 



Zdroj: 
DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. 4. vyd. Praha: Ekopress, 2015. ISBN 

97880-87865-25-5. str. 184. 
 

Odpověď A: 
Pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku, kdy cestovní kancelář neposkytne zájezd 

zákazníkovi v rozporu se smlouvou o zájezdu. 
N 

Odpověď B: 
Pojištění zaměstnavatele pro případ, že bude nucen z důvodů na jeho straně zrušit 

zaměstnanci schválenou dovolenou a zaměstnanec bude nárokovat náhradu škody za 

zaplacený zájezd. 
N 

Odpověď C: 
Asistence pojištěnému pro případ, že z důvodu porušování povinností cestovní kanceláří 

zamýšlí odstoupit od smlouvy. 
N 

Odpověď D: 
Pojištění pro případ zrušení cesty pojištěným v důsledku nahodilé události (např. nemoci, 

úrazu, úmrtí v rodině). A 

Číslo a verze otázky: 44657.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pokud došlo k pracovnímu úrazu zaměstnance při plnění pracovních povinností, odškodnění 

bolestného bude poskytnuto z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (jedná se o zákonné pojištění). Systém sociálních 

dávek na tento nárok nedopadá. Pro plnění z pojištění odpovědnosti poškozeného není 

důvod, neboť se nejedná o jeho odpovědnost, ale o odpovědnost jiné osoby za újmu 

způsobenou jemu. Pokud zaměstnanec, který újmu způsobil, tak učinil při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, pak za újmu neodpovídá sám, ale újmu v zákonem 

stanoveném rozsahu (mj. právě nárok na odškodnění bolesti) je povinen nahradit 

zaměstnavatel. 

 

Text otázky: 
Pokud zaměstnanec způsobí při plnění pracovních povinností újmu na zdraví jinému 

zaměstnanci, odškodnění bolesti poškozenému zaměstnanci se poskytne z: 
 

Odpověď A: Pojištění odpovědnosti zaměstnance, který úraz způsobil. N 

Odpověď B: 
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z 

povolání. 
A 

Odpověď C: Pojištění odpovědnosti poškozeného zaměstnance. N 

Odpověď D: Systému státní sociální podpory. N 

Číslo a verze otázky: 44658.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pokud zaměstnavatel poskytl odškodnění za škodu způsobenou třetí osobě zaměstnancem, 

má proti škůdci právo na náhradu škody, ovšem pouze tehdy, pokud škodu zaměstnanec 

způsobil zaviněným porušením povinnosti. Pokud nedošlo k jeho zavinění, za tuto škodu 

zaměstnanec neodpovídá. Zaměstnavatel může náhradu škody požadovat v tomto případě 

pouze do výše 4,5násobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance před porušením 

povinnosti. Způsob a výši náhrady škody nebo újmy je sice zaměstnavatel povinen projednat 

s odborovou organizací a se zaměstnancem, nicméně souhlas odborové organizace není 

podmínkou pro uplatnění nároku na náhradu škody. 

 

Text otázky: 

Zaměstnanec při pracovním jednání nepozorností polil obchodního partnera horkou kávou. 

Zaměstnavatel poškozenému obchodnímu partnerovi odškodnil utrpěnou bolest a poškození 

oblečení a vůči zaměstnanci nyní požaduje náhradu škody. Z pojištění odpovědnosti 

zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli: 

 

Odpověď A: 
Bude pojistné plnění poskytnuto, protože zaměstnavatel má proti zaměstnanci právo na 

náhradu škody, a to do výše veškerého plnění, které zaměstnavatel poškozenému poskytl. N 

Odpověď B: 
Bude pojistné plnění poskytnuto, a to maximálně do výše 4,5násobku průměrného měsíčního 

výdělku zaměstnance (z doby před porušením povinnosti). A 



Odpověď C: 

Nebude pojistné plnění poskytnuto, protože zaměstnavatel nemá proti zaměstnanci právo na 

náhradu škody, neboť se jedná o běžné provozní riziko zaměstnavatele, a pokud 

zaměstnavatel připustil vznik úrazu na pracovišti, nebyly splněny podmínky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

N 

Odpověď D: 

Bude pojistné plnění poskytnuto, pokud bude mít zaměstnavatel vůči zaměstnanci právo na 

náhradu škody, což bude záležet na tom, zda to schválí odborová organizace činná u 

zaměstnavatele. Pokud uvedený nárok odborová organizace k uplatnění neschválí, nemůže 

se ho zaměstnavatel domáhat, a tedy ani pojistitel nebude z pojištění plnit. 

N 

Číslo a verze otázky: 44665.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pro výplatu pojistného plnění zástavnímu věřiteli v případě, že je zástava pojištěna, zákon 

stanoví jako podmínku, že zástavní právo bude pojistiteli zástavním věřitelem prokázáno 

nebo zástavcem nebo zástavním dlužníkem oznámeno včas. Za včasné oznámení lze 

považovat oznámení učiněné do výplaty pojistného plnění pojistitelem. Pokud není pojistiteli 

do doby výplaty pojistného plnění tato skutečnost prokázána, splní pojistitel svou povinnost 

řádně, pokud vyplatí pojistné plnění oprávněné osobě podle pojistné smlouvy. Z praktického 

hlediska lze považovat za nejjistější oznámení či prokázání zástavního práva ihned po jeho 

zřízení, když nelze předjímat, zda a kdy dojde k pojistné události. 

 

Text otázky: 
Pokud je pojištěná věc zastavena, pojistitel poskytne pojistné plnění zástavnímu věřiteli, 

pokud je mu existence zástavního práva oznámena: 
 

Odpověď A: Do uzavření pojistné smlouvy. N 

Odpověď B: Do vzniku pojistné události. N 

Odpověď C: Do výplaty pojistného plnění. A 

Odpověď D: Do zahájení šetření pojistné události. N 

Číslo a verze otázky: 44667.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

V případě pojistné události nastalé na věci, která je zastavena, plní pojišťovna zástavnímu 

věřiteli. Ten má právo zadržet plnění z pojistné smlouvy a uspokojit se z něho, pokud nebude 

jeho pohledávka řádně a včas splněna. To, co převyšuje jeho pohledávku (včetně 

příslušenství a nákladů, na jejichž náhradu má právo), vydá zástavnímu dlužníkovi. 

 

Text otázky: 
V případě pojistné události na věci, která je zastavena (a zástavní právo bylo pojistiteli řádně 

a včas oznámeno či prokázáno), poskytne pojistitel pojistné plnění následovně: 
 

Odpověď A: 
Pojistné plnění ve výši dlužné jistiny zástavnímu věřiteli a zbývající pojistné plnění oprávněné 

osobě. 
N 

Odpověď B: Celé pojistné plnění zástavnímu věřiteli. A 

Odpověď C: 
Pojistné plnění ve výši dlužné jistiny a úroků zástavnímu věřiteli a zbývající pojistné plnění 

oprávněné osobě. 
N 

Odpověď D: 
Pojistné plnění ve výši dlužné jistiny, úroků a smluvních pokut zástavnímu věřiteli a zbývající 

pojistné plnění oprávněné osobě. N 

Číslo a verze otázky: 44671.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

V případě škody způsobené zaměstnancem úmyslně neplatí omezení čtyřapůlnásobkem jeho 

průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, zaměstnanec je povinen škodu 

nahradit v plné výši. Pojistitel však není povinen poskytnout pojistné plnění, neboť v případě 

škody způsobené pojištěným úmyslně není splněna podmínka nahodilosti jako jednoho ze 

základních předpokladů pojistné události. 

 



Text otázky: 
Zaměstnanec má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. 

Pokud zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu úmyslně, podle zákona je povinen 

nahradit škodu: 

 

Odpověď A: 
V plném rozsahu. Pojistitel však pojistné plnění z pojištění zaměstnance poskytnout nemusí, 

neboť není splněna podmínka nahodilosti. 
A 

Odpověď B: 
Do čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti.  
Pojistitel pojistné plnění poskytnout musí a vůči zaměstnanci má pojistitel právo regresu. 

N 

Odpověď C: 
Do čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti.  
Pojistitel pojistné plnění poskytnou nemusí, neboť není splněna podmínka nahodilosti. N 

Odpověď D: 
V plném rozsahu. Pojistitel pojistné plnění musí poskytnout a vůči zaměstnanci má následně 

právo regresu. N 

Číslo a verze otázky: 44673.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

U práv s povahou opakovaného plnění (např. právo na náhradu ztráty na výdělku nebo 

nákladů na výživu pozůstalých) si mohou pojistitel a poškozený ujednat jednorázovou 

náhradu (výše se určuje za použití pojistně matematických metod). K takovému ujednání je 

třeba souhlas pojištěného, s výjimkou případů, kdy jej pojištěný nemůže udělit. Na podmínce 

souhlasu nic nemění to, zda je pojištěný povinen něco plnit na náhradu škody sám či nikoliv. 

 

Text otázky: 
Jednorázovou náhradu za práva s povahou opakovaného plnění lze z pojištění odpovědnosti 

poskytnout na základě: 
 

Odpověď A: 
Ujednání mezi pojistitelem a poškozeným, se souhlasem pojištěného (souhlas není nutný, 

pokud ho pojištěný nemůže dát). 
A 

Odpověď B: Ujednání mezi pojistitelem a pojištěným. N 

Odpověď C: 
Ujednání mezi pojistitelem a poškozeným. Souhlas pojištěného není nutný, pokud pojištěný 

není povinen na základě takového ujednání plnit také sám (např. v rámci spoluúčasti). N 

Odpověď D: 
Požadavku poškozeného. Souhlas pojistitele či pojištěného není nutný. Pokud poškozený o 

jednorázovou náhradu požádá, je pojistitel povinen plnit tímto způsobem. N 

Číslo a verze otázky: 44686.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Kategorie: 
IV. Tematické oblasti pro distribuci neživotního občanského pojištění / c) principy a fungování 

neživotního občanského pojištění / 9. úrazové pojištění 

 

Odůvodnění: 

Pojistitel v případě pojištění osob (tedy i úrazového pojištění) má právo přezkoumávat 

zdravotní stav pojištěného, pokud jsou pro to důvody související s ohodnocením přebíraného 

pojistného rizika, stanovení výše pojistného nebo šetření pojistné události. Za tímto účelem 

může požadovat údaje o zdravotním stavu pojištěného. Spor s pojistitelem z úrazového 

pojištění (a to ani když je sjednáno jako doplňkové pojištění k životnímu pojištění) nelze řešit 

u finančního arbitra, protože ten má pravomoc pouze k rozhodování sporů v oblasti životního 

pojištění ve smyslu občanského zákoníku. Pokud si pojištěný úmyslně ublížil na zdraví, má 

pojistitel právo poskytnutí pojistného plnění odmítnout. Při stanovení pojistného v úrazovém 

pojištění nelze od 21. 12. 2012 zohledňovat při výpočtu pohlaví pojištěného. Na základě 

rozsudku Soudního dvora Evropské unie z roku 2011 byla zrušena výjimka pro oblast 

pojištění, která umožňovala zohlednit pohlaví při stanovení výše pojistného. Výjimka 

vyplývala ze směrnice Evropské unie, kterou se zavedla zásada rovného zacházení s muži a 

ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. 

 

Text otázky: V případě úrazového pojištění má:  

Odpověď A: 
Pojistitel právo požadovat údaje o zdravotním stavu pojištěného, pokud je to potřebné pro 

sjednání pojištění nebo pro šetření pojistné události. 
A 

Odpověď B: 
Oprávněná osoba, která je zároveň spotřebitelem, právo řešit svůj spor s pojistitelem 

mimosoudní cestou před finančním arbitrem. 
N 



Odpověď C: 
Pojistitel právo snížit pojistné plnění až o jednu polovinu v případě sebevraždy 

pojištěného. 
N 

Odpověď D: 
Pojistitel právo zohlednit při stanovení výše pojistného pohlaví pojištěného a jeho 

povolání. N 

Číslo a verze otázky: 44687.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojistnou událostí je v úrazovém pojištění skutečnost, která je popsána v pojistné smlouvě a 

má úrazový původ. Pojistnou událostí nemusí být pouze úraz, ale např. vznik trvalých 

následků v důsledku úrazu nebo smrt, ke které došlo v důsledku úrazu. Definice úrazu v 

minulosti byla stanovena zákonem. Od 1. 1. 2014 již zákon vymezení pojmu úrazu 

neobsahuje, a záleží proto na smluvních stranách, jak pojem úraz v pojistné smlouvě vymezí. 

 

Text otázky: V úrazovém pojištění je pojistnou událostí:  

Odpověď A: Úraz, jehož definice je stanovena zákonem. N 

Odpověď B: Náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného. N 

Odpověď C: Diagnostikování onemocnění pojištěného. N 

Odpověď D: Skutečnost, popsaná v pojistné smlouvě, která má úrazový původ. A 

Číslo a verze otázky: 44688.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Cestovní pojištění vyjadřuje souhrnný pojem pro všechna pojištění týkající se cesty (např.  
služební nebo dovolené). V podstatě jde o pojištění souboru různých pojistných nebezpečí při 

krátkodobém pobytu nebo pobytech za určitou dobu pojištěného mimo místo jeho bydliště. 

Některá pojištění, která jsou součástí cestovního pojištění, lze sjednat pouze jako škodová 

(např. pojištění odpovědnosti), zbylá jako obnosová nebo škodová (např. úrazové pojištění 

bývá obvykle sjednáváno jako pojištění obnosové). Cestovní pojištění se sjednává obvykle pro 

cesty do zahraničí, ale lze jej v omezeném rozsahu sjednat i pro cesty na území České 

republiky. Cestovní pojištění je obvykle pojištění krátkodobé, nicméně délka cestovního 

pojištění není zákonem omezena. 

 

Text otázky: Cestovní pojištění:  

Odpověď A: Lze sjednat pouze pro případ cesty pojištěného do zahraničí. N 

Odpověď B: Lze sjednat v omezeném rozsahu i pro cesty pojištěného na území České republiky. A 

Odpověď C: Nelze sjednat na dobu delší než jeden rok. N 

Odpověď D: Lze sjednat pouze jako pojištění škodové. N 

Číslo a verze otázky: 44689.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Účastník se může dát v řízení zastupovat zástupcem, jejž si zvolí. Zvoleným zástupcem 

účastníka může být (s výjimkami jako při zastupování obce státem nebo zastupování 

odborovou organizací) jen fyzická osoba, tedy jím nemůže být pojistitel. Pojištěného může 

zastupovat jím zvolený advokát, svobodu výběru zástupce nelze až na zákonem stanovené 

výjimky omezit. To na druhou stranu nebrání tomu, aby (zejména v případech, kdy pojištěný 

nemá zkušenost s právními službami žádného advokáta) pojistitel advokáta pojištěnému 

doporučil. V zákonem stanovených případech lze omezit svobodu pojištěného při výběru 

zástupce, např. při zastupování pojištěného, pokud je taková činnost současně vykonávána 

ve vlastním zájmu pojistitele v rámci pojištění odpovědnosti za škodu. 

 

Text otázky: 
Pojištěného nemůže u soudu v jeho právní věci, která je předmětem pojištění právní ochrany, 

zastupovat: 
 



Odpověď A: Pojistitel. A 

Odpověď B: Advokát zvolený pojištěným. N 

Odpověď C: 
Advokát doporučený pojistitelem, pokud se zastoupením tímto advokátem pojištěný 

souhlasí. 
N 

Odpověď D: 
Advokát určený pojistitelem, pokud se jedná o případ, kdy podle zákona může být svoboda 

pojištěného při výběru zástupce  omezena. N 

Číslo a verze otázky: 44690.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pokud škodu způsobí několik osob (a nejsou dány důvody mimořádného zřetele hodné, které 

by odůvodňovaly, aby soud rozhodl, že škůdce nahradí škodu pouze podle své účasti na 

škodlivém následku), jsou povinny škodu nahradit společně a nerozdílně, tedy poškozený 

může náhradu celé škody žádat po kterémkoliv z nich a ten je povinen ji poskytnout. Pojistitel 

by v takovém případě tedy hradil za pojištěného celou škodu (samozřejmě pouze v rozsahu 

daném pojistnou smlouvou), přičemž by na něho výplatou pojistného plnění přešlo právo 

pojištěného na vypořádání s ostatními škůdci podle míry jejich účasti na škodě. Podmínkou 

poskytnutí pojistného plnění není úhrada částí nároků ostatních škůdců. 

 

Text otázky: 
Pokud škodu způsobí více osob, přičemž pojištěna pro případ odpovědnosti je pouze jedna z 

nich (přičemž nejsou dány žádné důvody zvláštního zřetele hodné): 
 

Odpověď A: 
Pojistitel škodu za pojištěného v rozsahu daném pojistnou smlouvou nahradí a přejde na 

něho právo pojištěného na vypořádání podle míry účasti na škodě vůči ostatním škůdcům. A 

Odpověď B: Pojistitel škodu za pojištěného nahradí pouze v rozsahu jeho účasti na způsobení škody. N 

Odpověď C: 

Pojistitel za pojištěného škodu v rozsahu daném pojistnou smlouvou nahradí, ovšem právo 

na vypořádání podle míry účasti na škodě vůči ostatním škůdcům nemá, protože pojištěný je 

povinen škodu nahradit společně a nerozdílně s ostatními škůdci, tedy plnil za pojištěného 

jeho povinnost. 

N 

Odpověď D: 
Pojistitel za poškozeného škodu nahradí v rozsahu jeho účastí na způsobení škody až na 

základě prokázání, že ostatní škůdci nahradili část škody podle jejich účastí na vzniklé škodě. N 

Číslo a verze otázky: 44694.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pokud pojistník uvedl nepravdivý údaj o pojistné hodnotě pojišťovaného majetku a v 

důsledku toho bylo ujednáno nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění snížit, a to o 

takovou část, jaký je poměr pojistného, které pojistitel obdržel, k pojistnému, které měl 

obdržet. Právo snížit pojistné plnění tedy není dáno vždy, ale pouze tehdy, pokud se porušení 

povinnosti pojistníka promítlo do výše pojistného, a to právě v daném poměru (nikoliv jako 

sankci). Odstoupit od pojistné smlouvy v případě uvedení nepravdivých skutečností pojistitel 

může, ale pouze tehdy, pokud by po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu 

neuzavřel, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy zjistil nebo musel zjistit porušení povinnosti 

pojistníka. 

 

Text otázky: 
Pokud při uzavírání pojistné smlouvy pojistník uvedl nižší pojistnou hodnotu pojišťovaného 

majetku, než ve skutečnosti je, pojistitel: 
 

Odpověď A: 
Může snížit pojistné plnění až na polovinu, a to vždy jako sankci za uvedení nepravdivých 

údajů. 
N 

Odpověď B: 
Může snížit pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistného, které obdržel, k 

pojistnému, které by obdržel při uvedení správné pojistné hodnoty. A 

Odpověď C: 
Nemůže nikdy snížit pojistné plnění, ovšem může žádat o doplacení pojistného, které mu za 

dobu trvání pojištění ušlo v důsledku nesprávné informace. N 



Odpověď D: 
Nemůže snížit pojistné plnění, ovšem může od pojistné smlouvy odstoupit, a to do 3 měsíců 

ode dne, kdy se o správné výši pojistné hodnoty dozvěděl. N 

Číslo a verze otázky: 44698.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

V pojištění majetku nelze vyloučit, že v některých situacích již oprávněná osoba nebude 

disponovat pořizovacími doklady k pojištěným věcem, ať už z důvodu jejich stáří, tak z 

důvodu samotné pojistné události (např. požáru). To samo o sobě nezakládá právo pojistitele 

pojistné plnění neposkytnout, pojistitel musí provést řádné šetření, přičemž prokázat rozsah 

pojistné události je v některých případech možné i jinými důkazními prostředky než pouze 

pořizovacími doklady. Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, 

zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a 

právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání věci a výslech 

účastníků. Na druhou stranu je na oprávněné osobě, aby rozsah pojistné události prokázala a 

v části, v jaké jej neprokáže, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění. Snížit pojistné 

plnění pro ztížení šetření pojistitele může pojistitel pouze v případě, že k tomu došlo 

porušením povinnosti pojistníka, pojištěného či oprávněné osoby, což na tento případ 

nedopadá. 

 

Text otázky: 
Pokud dojde k pojistné události z pojištění domácnosti a oprávněná osoba nemá k dispozici 

pořizovací doklady ke zničeným věcem: 
 

Odpověď A: Pojistné plnění pojistitel nevyplatí, protože není prokázáno, jakou hodnotu věci měly. N 

Odpověď B: 
Pojistné plnění pojistitel nevyplatí, protože není prokázáno, jaké věci oprávněná osoba měla 

v době pojistné události. 
N 

Odpověď C: 
Je na oprávněné osobě, aby prokázala jiným hodnověrným způsobem, že předmětné věci v 

době pojistné události vlastnila a došlo k jejich poškození nebo zničení, přičemž jejich cenu je 

možné stanovit i jinými způsoby. 
A 

Odpověď D: 
Pojistitel může snížit pojistné plnění z důvodu ztížení šetření pojistitele, neboť z důvodu 

absence podkladů musel pojistitel provést delší a náročnější šetření. N 

Číslo a verze otázky: 44699.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Pokud byla pojistná událost oznámena v širším rozsahu, než skutečně nastala, neposkytne 

pojistitel pojistné plnění v té části nároku, který byl uplatněn nepravdivě. Pojistitel není ze zákona 

oprávněn nevyplatit zbývající část nároku pouze z důvodu uvedení nepravdy při oznámení 

pojistné události ani pojistné plnění snížit v poměru skutečné škody a neoprávněné části nároku. 

Na druhou stranu kromě toho, že nevyplatí tu část pojistného plnění, na kterou nevznikl nárok, 

má právo na náhradu nákladů na šetření skutečností, o nichž mu byly nepravdivé údaje sděleny. 

Text otázky: 
Pokud oprávněná osoba při oznámení pojistné události z pojištění domácnosti uvede nepravdivě 

rozsah pojistné události, tedy označí jako poškozené věci, které se v domácnosti nenacházely, 

pojistitel: 

Odpověď A: Neposkytne pojistné plnění vůbec jako sankci za uvedení nepravdy oprávněnou osobou. N 

Odpověď B: Může pouze neposkytnout pojistné plnění v rozsahu, v jakém na něj nevzniklo právo. N 

Odpověď C: 
Neposkytne pojistné plnění v rozsahu, v jakém na něj nevzniklo právo, a dále má právo na 

náhradu nákladů na šetření nepravdivých skutečností. 
A 

Odpověď D: 
Pojistné plnění sníží v poměru, v jakém je skutečný rozsah pojistné události k nepravdivě 

tvrzenému. N 

Číslo a verze otázky: 44700.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  



Odůvodnění: 

Pokud obsahuje oznámení pojistné události vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené 

podstatné údaje týkající se jejího rozsahu nebo jsou podstatné údaje vědomě zamlčeny, má 

pojistitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na šetření skutečností, o nichž mu 

byly tyto údaje sděleny nebo zamlčeny. Musí se tedy jednat o náklady účelně vynaložené. Má  
se za to, že pojistitel vynaložil náklady v prokázané výši účelně, tedy pojistitel nemusí 

účelnost prokazovat, prokazoval by pouze vynaložení nákladů, naopak oprávněná osoba by 

musela prokazovat, že se jednalo o náklady vynaložené neúčelně. Podstatná není obvyklost 

výše nákladů, ale jejich účelnost. 

 

Text otázky: 
Pokud pojistitel zjistí, že pojistná událost byla vědomě oznámena v širším rozsahu, než 

nastala, má právo na náhradu nákladů na šetření takto nepravdivě sdělených či zamlčených 

skutečností. Jedná se o: 

 

Odpověď A: Náhradu veškerých prokázaných nákladů na toto šetření. N 

Odpověď B: 
Náhradu účelně vynaložených nákladů na toto šetření, přičemž účelnost musí pojistitel 

prokázat. 
N 

Odpověď C: 
Náhradu účelně vynaložených nákladů na toto šetření, přičemž se předpokládá, že náklady v 

prokázané výši byly vynaloženy účelně. 
A 

Odpověď D: Náhradu nákladů ve výši, kterou lze považovat za obvyklou vzhledem k situaci. N 

Číslo a verze otázky: 44706.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Pojistitel může s poškozeným ujednat, že mu z pojistné smlouvy občanské odpovědnosti 

poskytne jednorázovou náhradu, jde-li o práva s povahou opakovaného plnění (zejména právo 

na náhradu ztráty na výdělku nebo nákladů na výživu pozůstalých), a to ve výši určené s 

použitím pojistně matematických metod. Touto výplatou budou vyrovnána veškerá již vzniklá i 

budoucí práva. K takovému ujednání je zapotřebí souhlas pojištěného. Nemůže-li jej pojištěný 

udělit, není tohoto souhlasu zapotřebí. Za poškozené mladší 18 let jedná jejich zákonný 

zástupce, případně soudem stanovený opatrovník. 

Text otázky: 

Může pojistitel z pojištění občanské odpovědnosti ujednat s poškozeným, že mu poskytne 

jednorázovou výplatu pojistného plnění, kterou se vyrovnají veškerá již vzniklá i budoucí práva, 

jde-li o práva s povahou opakovaného plnění (např. náhrada ztráty na výdělku nebo náklady na 

výživu pozůstalých)? 

Odpověď A: Ano, k tomuto jednání nepotřebuje v žádném případě souhlas pojištěného. N 

Odpověď B: 
Ne, pojistitel musí hradit opakované plnění jednou měsíčně k rukám poškozeného, a to až do 

doby, než dojde k vyčerpání limitu pojistného plnění určeného v pojistné smlouvě. N 

Odpověď C: Ano, avšak pouze s poškozeným, kterému je v době jednání s pojistitelem více než 18 let. N 

Odpověď D: 
Ano, ale s tímto jednáním pojistitele musí pojištěný vyslovit souhlas. To neplatí, pokud jej 

udělit nemůže. A 

Číslo a verze otázky: 44707.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pokud pojištěný způsobil poškozenému újmu pod vlivem požití alkoholu nebo požití 

návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahujícího a pojistitel vyplatil poškozenému 

pojistné plnění, má pojistitel proti poškozenému právo na náhradu toho, co za něj plnil. 

Jedná se o subjektivní právo pojistitele. Tedy závisí na jeho rozhodnutí zda a v jaké výši bude 

toto práva vůči pojištěnému uplatňovat. Pojistitel při rozhodování může přihlédnout k 

okolnostem pojistné události (např. věk, pohlaví či sociální status pojištěného, místo, čas a 

vnější okolnosti vzniku pojistné události, míra alkoholu či návykové látky v krvi pojištěného a 

podobně). 

 

Text otázky: 
Pojistitel vyplatil poškozenému pojistné plnění za újmu, kterou mu pojištěný způsobil pod 

vlivem alkoholu. Může pojistitel po pojištěném požadovat náhradu toho, co za něj plnil? 
 



Odpověď A: Ano, ale pouze do výše 50 % pojistného plnění, které poškozenému poskytl. N 

Odpověď B: 
Ano, pojistitel se rozhodne v jaké výši. Je pouze omezen výší pojistného plnění, které 

poškozenému poskytl. 
A 

Odpověď C: 
Ano, ale pouze v případě, že pojištěný způsobil škodu pod vlivem návykové látky, nikoliv pod 

vlivem alkoholu. 
N 

Odpověď D: Ano, ale pouze občanskoprávní žalobou. N 

Číslo a verze otázky: 44709.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Obsah smlouvy je výsledkem dohody mezi smluvními stranami. I v případě tzv. adhezních 

smluv (smlouvy uzavřené za podmínek předepsaných jednou smluvní stranou nebo na 

formuláři) lze obsah smlouvy modifikovat dohodou. Ujednání uvedené v otázce pouze 

zdůrazňuje možnost se od obsahu smlouvy dohodou odchýlit. 

 

Text otázky: 
Výluka uvozená slovy: „Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, ...“ je výlukou:  

Odpověď A: Kterou není možné dopojistit. N 

Odpověď B: Neplatnou pro její neurčitost. N 

Odpověď C: Kterou je možné dopojistit. A 

Odpověď D: Neúčinnou z důvodu nesrozumitelnosti. N 

Číslo a verze otázky: 44715.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Předměty, které se vymykají svou cenou a množstvím standardní výbavě, jsou kryty v 

základním pojištění domácnosti do určité výše. Jedná se například o starožitnosti, cennosti, 

sběratelské předměty. Pojišťovna obvykle stanoví v rámci standardního pojištění domácnosti 

dílčí pojistné částky pro tyto uvedené předměty. Pokud hodnoty těchto předmětů v rámci 

pojištění domácnosti přesahují pojistnou částku, v jejímž rozsahu jsou kryty základní pojištění 

domácnosti, je možné sjednat pro krytí rizik u těchto předmětů doplňková pojištění. 

 

Text otázky: 
Cennosti a starožitnosti, které se v pojištění domácnosti vymykají svou cenou a svým 

množstvím standardní výbavě, pokud jsou pojištěny, jsou kryty v základním pojištění 

domácnosti jen do výše: 

 

Odpověď A: Sjednaného limitu pojistného plnění pro tyto věci. A 

Odpověď B: Sjednané pojistné částky pro celou domácnost. N 

Odpověď C: Skutečné hodnoty těchto věcí. N 

Odpověď D: Hodnoty stanovené znaleckým posudkem. N 

Číslo a verze otázky: 44717.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojištění domácnosti je pojištěním majetku - movitých věcí tvořících zařízení domácnosti. 

Pojištění se v zásadě vztahuje pouze na věci ve vlastnictví pojištěného, pokud by se mělo 

vztahovat na věci cizí, je nutné ujednání v tomto směru v pojistné smlouvě. Pojištění 

odpovědnosti za škodu je jiným druhem pojištění než pojištění majetku. 

 

Text otázky: 
Vztahuje se pojištění domácnosti na škodu, kterou způsobí pojištěný návštěvě poškozením 

jejího mobilního telefonu? 
 

Odpověď A: 
Ano, protože ke škodě došlo v domácnosti, která je pojištěná, přičemž je nerozhodné, zda se 

jedná o věci náležející pojištěnému nebo třetí osobě. 
N 

Odpověď B: 
Ne, protože pojištění domácnosti je pojištěním movitých věcí sloužících k provozu 

domácnosti, nikoliv pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. A 



Odpověď C: 
Ano, protože škodu způsobil pojištěný, není rozhodné, zda poškodil vlastní věc, věc 

vypůjčenou nebo užívanou nebo věc vnesenou třetí osobou. 
N 

Odpověď D: Ano, protože pojištění domácnosti vždy kryje i věci vnesené. N 

Číslo a verze otázky: 44718.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Dojde-li ke škodě na věcech, které jsou součástí pojištěné domácnosti, jsou tyto škody kryty 

pojistným nebezpečím únik kapalin z vodovodních či technických zařízení. Dříve se jednalo o tzv. 

vodovodní škody, ale aktuálně k nim přibyly úniky kapalin z topení, klimatizace apod. Povodeň, 

záplava a živelní nebezpečí tyto škody nekryjí. Z pojištění odpovědnosti se hradí škody třetím 

osobám nikoliv vlastní. 

Text otázky: 
Z jakého pojistného nebezpečí jsou kryty škody způsobené v pojištěné domácnosti vodou 

vytékající z rozbité klimatizace? 
 

Odpověď A: Únik kapalin z vodovodních či technických zařízení. A 

Odpověď B: Povodeň a záplava. N 

Odpověď C: Živelní nebezpečí. N 

Odpověď D: Občanská odpovědnost. N 

Číslo a verze otázky: 44719.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, stanovuje předpokládanou 

životnost budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků se zděnými, 

betonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi při běžné údržbě na zpravidla 100 

let. 

 

Text otázky: 
Při určení opotřebení nemovitosti (zděného rodinného domu) pojištěné na časovou cenu se 

při běžné údržbě za dobu životnosti nemovitosti považuje: 
 

Odpověď A: 85 let. N 

Odpověď B: 150 let. N 

Odpověď C: 50 let. N 

Odpověď D: 100 let. A 

Číslo a verze otázky: 44720.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška stanoví, že při užití lineární 

metody pro stanovení míry opotřebení nemovitosti činí maximální míra opotřebení 85 %. 

Tedy pokud je předpokládaná životnost zděného rodinného domu 100 let a zjištěné stáří 105 

let, bude výsledná míra opotřebení činit limitních 85 %. 

 

Text otázky: 
Při určení míry opotřebení nemovitosti pojištěné na časovou cenu lineární metodou činí 

nejvyšší možná míra opotřebení: 
 

Odpověď A: 100 %. N 

Odpověď B: 75 %. N 

Odpověď C: 85 %. A 

Odpověď D: 90 %. N 

Číslo a verze otázky: 44721.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Při použití analytické metody se opotřebení zjišťuje podle jednotlivých konstrukčních prvků 

nemovitosti, pro které je stanovena s ohledem na jejich povahu různá životnost a různá 

statistická váha jako podíl na celku nemovitosti, takže při použití této metody lze při 

stanovení opotřebení zohlednit stav jednotlivých konstrukčních skupin, který vyplývá z 

 



úrovně záchovné péče nebo např. částečné renovace či rekonstrukce posuzované 

nemovitosti. Dílcová metoda vůbec neslouží ke stanovení opotřebení nemovitostí. Lineární 

metoda se používá pro výpočet opotřebení u inženýrských a speciálních pozemních sítí, 

studní, venkovních úprav a hřbitovních staveb. Při použití lineární metody se opotřebení 

rovnoměrně rozdělí na celou dobu předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte 

dělením 100 % celkovou předpokládanou životností. Tato metoda zjištění opotřebení tedy 

není tak přesná jako analytická. 

Text otázky: 
Při pojištění nemovitosti na časovou cenu je nejpřesnějším způsobem stanovení míry 

opotřebení nemovitosti: 
 

Odpověď A: Dílcová metoda. N 

Odpověď B: Lineární metoda. N 

Odpověď C: Analytická metoda. A 

Odpověď D: Kombinace dílcové a lineární metody. N 

Číslo a verze otázky: 44724.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

V praxi se pojem asistence nebo asistenční služby používá i v souvislosti s jinými druhy 

pojištění, než je cestovní pojištění. Typicky se s asistenčními službami setkáváme u pojištění 

motorových vozidel (pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní 

pojištění) nebo u pojištění domácnosti. 

 

Text otázky: Pojem asistence nebo asistenční služby se nepoužívá v souvislosti s:  

Odpověď A: Pojištěním motorových vozidel. N 

Odpověď B: Cestovním pojištěním. N 

Odpověď C: Pojištěním domácnosti. N 

Odpověď D: Pojištěním úvěru. A 

Číslo a verze otázky: 44725.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Podle Ústavního soudu, jsou-li ve smlouvě použity formulace a pojmy, které lze vykládat 

rozdílně, je spravedlivé vykládat je v neprospěch toho, kdo je do smlouvy vložil. Smyslem tohoto 

principu je neumožnit straně naformulovat ve smlouvě ustanovení připouštějící vícerý výklad a 

následně ve zlé víře zneužít mnohoznačnosti tohoto ustanovení na úkor zájmů druhé smluvní 

strany. Závazný výklad výluky by pak v případě pojistné události mohl činit soud, nikoliv 

pracovník pojistitele. 

Text otázky: 
Pokud výluka z pojištění obsahuje nejednoznačné pojmy nebo její obsah je možné vyložit více různými 

způsoby: 

Odpověď A: Má být vyložena v neprospěch smluvní strany, která ji formulovala. A 

Odpověď B: 
Její výklad je závazným způsobem konkretizován likvidátorem, který provádí šetření pojistné 

události. 
N 

Odpověď C: Je výluka absolutně neplatná. N 

Odpověď D: Je výluka relativně neplatná. N 

Číslo a verze otázky: 44726.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
Rozsah poskytovaných asistenčních služeb není stanoven právními předpisy a obvykle se i pro 

stejné typy pojištění liší mezi jednotlivými pojistiteli. Pojistitel se při poskytování asistenčních 

služeb řídí výlučně obsahem pojistné smlouvy. 

 

Text otázky: Rozsah poskytovaných asistenčních služeb je stanoven:  



Odpověď A: Právními předpisy a pojistitel se od něj nemůže v pojistné smlouvě odchýlit. N 

Odpověď B: Pojistnou smlouvou a může se u jednotlivých pojistitelů lišit. A 

Odpověď C: Právními předpisy pouze pro cestovní pojištění. N 

Odpověď D: 
Právními předpisy pouze v základním rozsahu a ve zbytku se řídí ujednáními v pojistné 

smlouvě. N 

Číslo a verze otázky: 44731.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Nejvyšší soud ČR dospěl ve své rozhodovací praxi k názoru, že nemovitá věc jako samostatná 

individuálně určená věc vznikne v okamžiku, kdy práce na ní již směřují k jejímu dokončení k 

zamýšlenému účelu, a za takový okamžik soudní praxe považuje moment, kdy je patrné 

alespoň dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží. 

 

Text otázky: 
Nemovitá věc (stavba) jako individuálně určená věc, kterou lze pojistit pojištěním majetku, 

vznikne: 
 

Odpověď A: Vkladem do katastru nemovitostí. N 

Odpověď B: 
V průběhu výstavby v okamžiku, kdy je již jednoznačně a nezaměnitelným způsobem patrno 

alespoň dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží. 
A 

Odpověď C: Prohlášením stavebníka. N 

Odpověď D: Právní mocí kolaudačního rozhodnutí. N 

Číslo a verze otázky: 44732.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

V českém právním řádu je pro nabytí nemovité věci, která je předmětem evidence katastru 

nemovitostí, nezbytný právní titul (smlouva, např. kupní či darovací, rozhodnutí o dědictví) a 

způsob nabytí (vklad práva do katastru nemovitostí). Při převodu vlastnictví k nemovitosti se 

vlastníkem nabývající stane až právní mocí rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva 

do katastru nemovitostí. Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel 

příslušnému katastrálnímu úřadu. 

 

Text otázky: V pojištění nemovitosti je pojištěným:  

Odpověď A: Vlastník nemovitosti zapsaný v katastru nemovitostí. A 

Odpověď B: Kupující, a to ihned po uzavření kupní smlouvy týkající se předmětné nemovitosti. N 

Odpověď C: Zástavní věřitel, k zajištění jehož pohledávky je zřízeno zástavní právo k nemovitosti. N 

Odpověď D: Oprávněný z věcného břemene užívání nemovitosti. N 

Číslo a verze otázky: 44733.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Nejvyšší soud ČR dospěl ve své rozhodovací praxi k názoru, že nemovitá věc jako samostatná 

individuálně určená věc vznikne v okamžiku, kdy práce na ní již směřují k jejímu dokončení k 

zamýšlenému účelu, a za takový okamžik soudní praxe považuje moment, kdy je patrné 

alespoň dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží. Naopak tedy, pokud přestane být 

dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží patrné, dochází k zániku nemovitosti jako 

samostatné individuálně určené věci. Tento názor je pro účely pojištění platný i přes 

legislativní změnu v občanském zákoníku, podle které je stavba součástí pozemku. 

 

Text otázky: Stavba jako předmět pojištění nemovitosti zanikne:  

Odpověď A: Rozhodnutím soudu, v jehož obvodu se nemovitost nachází. N 



Odpověď B: 
V okamžiku, kdy přestane být patrné alespoň dispoziční řešení prvního nadzemního 

podlaží. 
A 

Odpověď C: Rozhodnutím příslušného stavebního úřadu o odstranění stavby. N 

Odpověď D: Nařízením předběžného opatření soudem, v jehož obvodu se nemovitost nachází. N 

Číslo a verze otázky: 44734.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Rozsah poskytovaných asistenčních služeb není stanoven právními předpisy a obvykle se i pro 

stejné typy pojištění liší mezi jednotlivými pojistiteli. Pojistitel se při poskytování asistenčních 

služeb řídí výlučně obsahem pojistné smlouvy. V pojistné smlouvě musí být ujednána forma 

pomoci (finanční nebo věcná a dále její specifikace), vymezení pojistné události a ujednány 

výluky (tedy situace, ve kterých nejsou asistenční služby poskytovány). Povinnou náležitostí 

smlouvy není uvedení kontaktního spojení na asistenční službu v pojistné smlouvě. Zákazník při 

sjednání pojištění obdrží obvykle kartičku, na které nalezne kontaktní spojení spolu s dalšími 

údaji. 

Text otázky: 
Jsou-li z pojištění poskytovány asistenční služby, pak nemusí pojistná smlouva obsahovat:  

Odpověď A: Vymezení situací, za kterých nejsou asistenční služby poskytovány. N 

Odpověď B: Formu poskytované pomoci (finanční nebo věcnou). N 

Odpověď C: Vymezení pojistné události. N 

Odpověď D: Telefonní čísla na asistenční službu pojistitele. A 

Číslo a verze otázky: 44735.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
Povinnost platit pojistné vyplývá z pojistné smlouvy pouze pro pojistníka. Od dalších 

uvedených osob je pojistitel povinen přijmout splatné pojistné, avšak tyto osoby nestíhá 

povinnost pojistné platit. Placení pojistného je závazkem pouze pojistníka. 

 

Text otázky: 
U pojištění nemovitosti, k níž je zřízeno zástavní právo, má povinnost hradit pojistné:  

Odpověď A: Zástavní věřitel. N 

Odpověď B: Pojištěný. N 

Odpověď C: Oprávněná osoba. N 

Odpověď D: Pojistník. A 

Číslo a verze otázky: 44737.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Občanský zákoník umožňuje sjednat pojištění více věcí individuálně určených i souboru věcí. 

Pojištění více nemovitostí lze sjednat také jednotlivými pojistnými smlouvami, podmínkou 

však není, aby byly sjednány u téhož pojistitele. Stejně tak nemusí být pojistné smlouvy 

uzavřeny s různými pojistiteli. Účetní evidence také není pro způsob pojištění nemovitostí 

podstatná. 

 

Text otázky: Více nemovitostí na různých místech České republiky lze pojistit:  

Odpověď A: Jednou pojistnou smlouvou. A 

Odpověď B: Pouze samostatnými pojistnými smlouvami uzavřenými u téhož pojistitele. N 

Odpověď C: 
Pouze samostatnými pojistnými smlouvami uzavřenými s různými pojistiteli z důvodu 

diverzifikace rizika. 
N 

Odpověď D: Jako soubor nemovitých věcí, pokud je má pojistník zachyceny ve své účetní evidenci. N 

Číslo a verze otázky: 44738.1 



Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Ačkoliv je občanský zákoník ve vztahu k požadované formě právních jednání obecně volnější 

než předchozí právní úprava, pro pojištění nadále stanoví, že právní jednání týkající se 

pojištění vyžaduje písemnou formu. Strany pojistné smlouvy si sice mohou ujednat, že takové 

formy není zapotřebí, nicméně stranou dohody o jednorázové náhradě je také poškozený, 

který není stranou pojistné smlouvy. Nadto je třeba písemnou formu doporučit i s ohledem 

na podstatu dohody a její význam. Úředně ověřené podpisy však nejsou zákonem 

požadovány. 

 

Text otázky: 
Pokud se pojistitel s poškozeným (a se souhlasem pojištěného) shodnou na jednorázové 

náhradě, pokud se jedná o práva s povahou opakovaného plnění, z pojištění odpovědnosti: 
 

Odpověď A: Dohoda o jednorázové náhradě má být učiněna písemnou formou. A 

Odpověď B: 
Není rozhodné, zda je dohoda o jednorázové náhradě učiněna písemně nebo ústně, občanský 

zákoník je z hlediska formy zcela liberální. 
N 

Odpověď C: 
Dohoda o jednorázové náhradě musí být učiněna písemně pouze tehdy, pokud o to pojištěný 

výslovně požádá. 
N 

Odpověď D: 
Dohoda o jednorázové náhradě musí být učiněna písemně s úředně ověřenými podpisy jejích 

stran. N 

Číslo a verze otázky: 44739.1  

Kategorie: 
IV. Tematické oblasti pro distribuci neživotního občanského pojištění / c) principy a fungování 

neživotního občanského pojištění / 15.  pojistné plnění z neživotního občanského pojištění 
 

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 2815.  

Text otázky: 
Může pojistitel od pojistného plnění z pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu 

způsobenou zaměstnavateli odečíst sjednanou spoluúčast pojištěného? 
 

Odpověď A: 
Ne, ujednání o spoluúčasti by bylo vůči zaměstnavateli neúčinné, neboť se jedná o třetí 

osobu, pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění v plné výši a úhradu spoluúčasti může 

nárokovat po pojištěném zaměstnanci. 
N 

Odpověď B: 
Ne, v tomto pojištění nelze spoluúčast platně ujednat, protože se jedná o povinné pojištění, a 

takové ujednání by bylo v rozporu s ochranou poškozeného. N 

Odpověď C: Ano. A 

Odpověď D: 
Ano, ale pouze v případě, že je mu prokázáno, že částku spoluúčasti zaměstnanec 

zaměstnavateli uhradil, aby nebyl zaměstnavatel krácen na svých právech. N 

Číslo a verze otázky: 44740.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

V pojištění občanské odpovědnosti může pojistitel uplatnit sjednanou výluku z pojištění a pokud 

je výluka naplněna, pojistné plnění poskytnout nemusí. Skutečnost, že poškozený není 

účastníkem pojištění občanské odpovědnosti, není podstatná, neboť poškozený je ve vztahu se 

škůdcem (pojištěným), nikoliv pojistitelem, a i když je dána výluka z pojištění, má právo na 

náhradu škody proti škůdci. 

Text otázky: Může pojistitel v pojištění občanské odpovědnosti uplatnit sjednanou výluku z pojištění?  

Odpověď A: 
Ne, jedná se o pojištění odpovědnosti, tedy poškozený není pojistnou smlouvou vázán a 

výluku vůči němu uplatnit nelze. 
N 

Odpověď B: 
Ne, pojistitel je povinen pojistné plnění poskytnout, a částku, k níž se vztahuje výluka, může 

nárokovat vůči pojištěnému, a to ze zákona. 
N 

Odpověď C: 
Ne, pojistitel je povinen pojistné plnění poskytnout, a částku, k níž se výluka vztahuje, může 

nárokovat vůči pojištěnému, avšak pouze tehdy, pokud si to ujednali v pojistné smlouvě. N 

Odpověď D: Ano, může. A 



Číslo a verze otázky: 44742.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Jestliže pojištění odpovědnosti souvisí s vlastnickým právem, pokud nebylo ujednáno, že 

změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištění nezaniká, zaniká pojištění podle zákona 

dnem oznámení takové změny pojistiteli. Pokud v době do zániku pojištění došlo k pojistné 

události, poskytne za ni pojistitel pojistné plnění, neboť v době pojistné události pojištění 

trvalo. Skutečnost, že vlastníkem nemovitosti již není osoba uvedená v pojistné smlouvě jako 

pojištěný, není rozhodující, za dané situace by se jednalo o pojištění ve prospěch třetí osoby. 

Pojistné je povinen platit pojistník, tedy ani skutečnost, že nový vlastník pojistné neplatil, 

není důvodem pro neposkytnutí pojistného plnění pojistitelem ani nezakládá regresní právo 

pojistitele proti novému vlastníkovi. 

 

Text otázky: 

Pokud je pojištěna občanská odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti a v 

době trvání pojištění dojde ke změně vlastnictví, nicméně tato změna není pojistiteli dosud 

oznámena, v případě pojistné události podle zákona pojistitel: 

 

Odpověď A: 
Neposkytne pojistné plnění, neboť osoba uvedená v pojistné smlouvě již není vlastníkem 

nemovitosti. 
N 

Odpověď B: Poskytne pojistné plnění, neboť pojištění dosud nezaniklo. A 

Odpověď C: 
Poskytne pojistné plnění pouze tehdy, pokud je novým vlastníkem nemovitosti osoba blízká 

osobě uvedené v pojistné smlouvě jako pojištěný. N 

Odpověď D: 
Poskytne pojistné plnění a jeho úhradu může nárokovat po novém vlastníkovi nemovitosti, 

neboť tento nehradil pojistné. N 

Číslo a verze otázky: 44743.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Rozsah poskytovaných asistenčních služeb ani podmínky poskytnutí pojistného plnění nejsou 

stanoveny právními předpisy a obvykle se i pro stejné typy pojištění liší mezi jednotlivými 

pojistiteli. Pojistitel se při poskytování asistenčních služeb a poskytování pojistného plnění řídí 

výlučně obsahem pojistné smlouvy. Pojistitel může v pojistných podmínkách stanovit jako 

podmínku pro poskytnutí pojistného plnění kontaktování asistenční služby pojistitele (zajištění 

a organizace určitých služeb, např. výběr vhodného zdravotnického zařízení nebo provedení 

repatriace) nebo může podmínit provedení vybraných úkonů konzultací s asistenční službou 

nebo jejím souhlasem (např. nákladnější operační zákroky). 

Text otázky: Může být poskytnutí pojistného plnění podmíněno využitím asistenčních služeb?  

Odpověď A: Ano. Jednou z podmínek vzniku pojistné události je kontaktování asistenční služby pojistitele. N 

Odpověď B: 
Ne. Je zcela na volbě oprávněné osoby, jak bude řešit nastalou pojistnou událost a zda využije 

možnost zapojit do řešení asistenční službu pojistitele. N 

Odpověď C: 
To závisí na obsahu pojistné smlouvy. Povinnost poskytnout pojistné plnění může být v 

některých případech podmíněna kontaktováním asistenční služby. A 

Odpověď D: 
Ne. Pokud by taková podmínka byla v pojistné smlouvě ujednána, pak by byla neplatná pro 

rozpor se zákonem. N 

Číslo a verze otázky: 44744.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojištění škodové je pojištění, při kterém poskytne pojistitel pojistné plnění, které v 

ujednaném rozsahu vyrovná úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události. Obnosové  
pojištění zavazuje pojistitele poskytnout v případě pojistné události jednorázové či 

opakované pojistné plnění v ujednaném rozsahu. Zda se jedná o pojištění škodové nebo 

obnosové, je ujednáno v pojistné smlouvě. U určitých pojištění zákon stanoví, že pojištění lze 

 



sjednat pouze jako škodové nebo pouze jako obnosové. Pojištění právní ochrany lze sjednat 

pouze jako pojištění škodové.  Ostatní uvedená pojištění lze sjednat jako obnosová i jako 

škodová (závisí na ujednání smluvních stran). 

Text otázky: 
U kterého z uvedených pojištění si nemohou smluvní strany zvolit, zda je sjednají jako 

pojištění škodové nebo jako pojištění obnosové? 
 

Odpověď A: Úrazové pojištění. N 

Odpověď B: Pojištění majetku. N 

Odpověď C: Pojištění právní ochrany. A 

Odpověď D: Pojištění pro případ nemoci. N 

Číslo a verze otázky: 44745.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Neživotní pojištění je pro veřejnoprávní účely vymezeno v Příloze 1, Část B k zákonu o 

pojišťovnictví. Pro soukromoprávní účely je v občanském zákoníku vymezeno pouze životní 

pojištění, pojem neživotní pojištění občanský zákoník nepoužívá. Pojištění pro případ smrti, 

dožití se určitého věku nebo konce pojistné doby, popř. jiné skutečnosti týkající se změny 

osobního postavení člověka, je životním pojištěním ve smyslu občanského zákoníku a patří 

do odvětví životních pojištění podle zákona o pojišťovnictví. Mezi neživotní pojištění proto 

patří pouze úrazové pojištění. 

 

Text otázky: Mezi neživotní pojištění patří:  

Odpověď A: Pojištění pro případ smrti. N 

Odpověď B: Důchodové pojištění. N 

Odpověď C: Úrazové pojištění. A 

Odpověď D: Pojištění pro případ dožití. N 

Číslo a verze otázky: 44746.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Územní platnost (rozsah) pojištění je ujednána v pojistné smlouvě a dále je o ní zákazník před 

uzavřením pojistné smlouvy informován prostřednictvím standardizovaného informačního 

dokumentu o pojistném produktu. Přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým je 

prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1469, stanoví v návaznosti na směrnici o distribuci 

pojištění obsah standardizovaného informačního dokumentu o pojistném produktu (mj. i 

uvedení územní platnosti pojištění). Tímto dokumentem je sdělována zákazníkovi pouze část 

informací požadovaných zákonem, a to konkrétně informace stanovené v § 84 písm. a) až e) 

zákona o distribuci pojištění a zajištění. Dokument tedy slouží ke sdělení vybraných 

předsmluvních informací zájemci pojištění, nikoliv k ujednání obsahu pojistné smlouvy, ani se 

jím pojistná smlouva neřídí. 

 

Text otázky: Územní platnost cestovního pojištění:  

Odpověď A: Není omezena a vztahuje se na veškeré cesty pojištěného mimo místo jeho bydliště. N 

Odpověď B: Je ujednána v pojistné smlouvě a může se u jednotlivých pojistitelů lišit. A 

Odpověď C: Je ujednána v informačním dokumentu o pojistném produktu, kterým se pojištění řídí. N 

Odpověď D: Je omezena výlučně na cílovou destinaci cesty pojištěného. N 

Číslo a verze otázky: 44749.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  



Odůvodnění: 

Právní úprava pojistné smlouvy v případě tzv. distančních smluv (uzavřených formou 

obchodu na dálku) upravuje možnost odstoupení od takto uzavřené pojistné smlouvy 

obecně, když ve vztahu ke smlouvám uzavřeným se spotřebiteli je v občanském zákoníku 

zvláštní úprava distančních smluv o finančních službách s možností odstoupení spotřebitele. 

Pokud byla pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má pojistník (bez ohledu, 

zda je zároveň spotřebitelem) právo bez udání důvodu od pojistné smlouvy odstoupit, a to ve 

lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné 

podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy. Výjimkou z 

tohoto ustanovení je cestovní pojištění na dobu kratší než jeden měsíc, u kterého právo 

odstoupit od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku nevzniká. 

 

Text otázky: 
Pojistník má právo odstoupit od pojistné smlouvy neživotního pojištění uzavřené formou 

obchodu na dálku: 
 

Odpověď A: Do 14 dnů od jejího uzavření. N 

Odpověď B: Do 30 dnů od jejího uzavření. N 

Odpověď C: 
Do 14 dnů od jejího uzavření, s výjimkou cestovního pojištění uzavřeného na dobu kratší než 1 

měsíc. 
A 

Odpověď D: 
Pouze pokud je pojistník zároveň spotřebitelem a pojistitel porušil zákonem stanovené 

informační povinnosti. N 

Číslo a verze otázky: 44751.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pojistitel je oprávněn odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné 

pohledávky z pojištění. Toto obecně platí také pro pojištění odpovědnosti, pouze v případě 

povinných pojištění takové právo pojistitel nemá. Pojištění občanské odpovědnosti však není 

pojištěním povinným. Souhlas pojistníka v tomto případě není relevantní. 

 

Text otázky: 
Může pojistitel od pojistného plnění z pojištění občanské odpovědnosti odečíst dlužné 

pojistné z předmětné pojistné smlouvy? 
 

Odpověď A: Ne, pojistné plnění je poskytováno poškozenému, který je osobou odlišnou od pojistníka. N 

Odpověď B: Ne, pojistné plnění je jiný závazek než dlužné pojistné, a tedy je nelze směšovat. N 

Odpověď C: Ano. A 

Odpověď D: Ano, ale pouze pokud s tím pojistník souhlasí. N 

Číslo a verze otázky: 44780.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Směrnice o distribuci pojištění ukládá tvůrcům produktů neživotního pojištění, aby 

vypracovali standardizovaný informační dokument o pojistném produktu tak, aby 

zákazníkům poskytoval nezbytné informace a zákazník tak mohl učinit informované  
rozhodnutí. Za neživotní pojištění se považují odvětví neživotních pojištění uvedená v příloze 

I směrnice 2009/138/ES (Solventnost II). Aby se zákazníkům poskytovaly informace o 

produktu, které jsou snadno čitelné, pochopitelné a porovnatelné, předepisuje nařízení 

standardizovaný formát, včetně názvu, délky (na dvou stranách formátu A4, pouze v 

odůvodněných případech na třech stranách formátu A4), velikosti písma, pořadí obsahu, ikon 

a symbolů. 

 

Text otázky: 

Tvůrci produktů neživotního pojištění jsou povinni vypracovat informační dokument o 

pojistném produktu (tzv. IPID), který má zákazníkovi poskytnout snadno čitelné, 

pochopitelné a porovnatelné informace o pojistném produktu. Od grafické podoby tohoto 

dokumentu, která je uvedena v příloze příslušného evropského nařízení, se tvůrce pojistného 

produktu: 

 

Odpověď A: Nemůže odchýlit. A 

Odpověď B: Může odchýlit pouze použitím jiných ikon, které odpovídají jeho firemní grafické identitě. N 



Odpověď C: 
Může libovolně odchýlit, ale obsah musí formulovat v jednoduchém jazyce, který zákazníkovi 

usnadní pochopení obsahu tohoto dokumentu. 
N 

Odpověď D: 
Nemůže odchýlit, pokud jde o grafickou podobu. Je však na jeho uvážení, které informace do 

dokumentu zařadí. N 

Číslo a verze otázky: 46156.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Tvůrci produktů neživotního pojištění jsou povinni vypracovat standardizovaný informační 

dokument o pojistném produktu tak, aby zákazníkům poskytoval nezbytné informace a 

zákazník tak mohl učinit informované rozhodnutí. Tento dokument se musí nazývat  
„Informační dokument o pojistném produktu“. Aby se zákazníkům poskytovaly informace o 

produktu, které jsou snadno čitelné, pochopitelné a porovnatelné, předepisuje evropské 

nařízení standardizovaný formát, tedy vedle názvu také délku (na dvou stranách formátu A4, 

pouze v odůvodněných případech na třech stranách formátu A4), velikost písma, pořadí 

obsahu, ikon a symbolů. Tímto dokumentem je sdělována zákazníkovi pouze část informací 

požadovaných zákonem, a to konkrétně informace stanovené v § 84, písm. a)–e) zákona o 

distribuci. Jiné informace nelze do standardizovaného informačního dokumentu o pojistném 

produktu doplňovat. Informace o adrese sídla pojistitele, o způsobech řešení stížností, o 

subjektech, na které se lze se stížností obrátit a o důsledcích, které zákazník ponese v případě 

porušení povinností vyplývajících z pojištění, musí být součástí jiného dokumentu, kterým 

jsou plněny zbylé informační povinnosti. 

 

Text otázky: 
Co musí vždy obsahovat informační dokument o pojistném produktu, který musí obdržet 

zákazník v případě neživotního pojištění? 
 

Odpověď A: Upozornění na důsledky porušení povinností z pojištění. N 

Odpověď B: Adresu sídla pojistitele. N 

Odpověď C: Stručné shrnutí hlavních výluk z pojištění a omezení krytí. A 

Odpověď D: Informaci, jak řešit stížnosti z pojištění a na koho se obrátit. N 

Číslo a verze otázky: 46173.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Hlavním vodítkem pro rozlišení jednotlivých pojistných odvětví životního a neživotního 

pojištění je charakter pojistného rizika. Rozsah pojistné ochrany ani doba trvání pojištění 

nemá na zařazení do pojistných odvětví vliv. Úřední sdělení České národní banky upravující 

tuto oblast neexistuje. 

 

Text otázky: 
Co je hlavním rozlišovacím znakem jednotlivých pojistných odvětví životního a neživotního 

pojištění? 
 

Odpověď A: Doba trvání pojištění. N 

Odpověď B: Rozsah pojistné ochrany. N 

Odpověď C: Charakter pojistného rizika. A 

Odpověď D: Skutečnosti uvedené v úředním sdělení České národní banky. N 

Číslo a verze otázky: 46179.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Lékařská asistence se vztahuje na pomoc a zprostředkování lékařského ošetření, případně 

hospitalizace, garance plateb za léčení, sledování zdravotního stavu pojištěného, převoz do 

odpovídajícího zdravotnického zařízení, cestu a ubytování osoby blízké v případě 

hospitalizace pojištěného, převoz ze zahraničí do České republiky, lékařský doprovod apod. 

V rámci cestovního pojištění (nejedná se o lékařskou asistenci) lze sjednat pojištění přivolání 

opatrovníka, ze kterého se hradí  náklady na ubytování a stravu opatrovníka. 

 

Text otázky: Co není předmětem lékařské asistence?  



Odpověď A: Zprostředkování lékařského ošetření. N 

Odpověď B: Cesta a ubytování osoby blízké v případě hospitalizace pojištěného. N 

Odpověď C: Telefonická konzultace s odborným lékařem. N 

Odpověď D: Péče o nezletilé děti pojištěného během jeho hospitalizace. A 

Číslo a verze otázky: 46180.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Právní asistencí je asistence v případě odpovědnosti za škodu, zablokování dokladů v případě 

krádeže, doprava na zastupitelský úřad v případě ztráty dokladů, předání informací osobě 

blízké, doručení náhradních dokladů k vozidlu, doručení kauce na pokutu, telefonické 

tlumočení při silniční kontrole, vyřizování nároků na náhradu škody na vozidle, asistence při 

sporu s opravnou vozidla nebo při sporu z pojištění jiného vozidla, spory z úvěrových smluv 

(leasing, spotřebitelský úvěr, hypotéka, stavební spoření, ručení), spotřebitelské spory a 

sousedské spory, dědictví, správní řízení, právní poradenství v rámci pojištění odpovědnosti 

za škody obecně.  
Vyslání specialisty (např. instalatér, topenář, sklenář, zámečník) je službou v rámci technické 

asistence. 

 

Text otázky: Právní asistencí není:  

Odpověď A: Zablokování dokladů v případě krádeže. N 

Odpověď B: Telefonické tlumočení při silniční kontrole. N 

Odpověď C: Vyřizování nároků na náhradu škody na vozidle. N 

Odpověď D: Vyslání specialisty na místo havárie. A 

Číslo a verze otázky: 46181.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 
Zákon stanoví, že pokud se neurčí v nabídce, do kdy má být přijata, vyžaduje se její přijetí do jednoho 

měsíce ode dne doručení nabídky druhé straně. Pokud je uzavření pojistné smlouvy podmíněno 

lékařskou prohlídkou, vyžaduje se přijetí nabídky do 2 měsíců. 

Text otázky: 
V jaké lhůtě musí být přijata nabídka pojištění, aby došlo k platnému uzavření pojistné 

smlouvy, pokud není v nabídce žádná lhůta určena? 
 

Odpověď A: Do 3 let ode dne doručení nabídky, pak se nabídka promlčí. N 

Odpověď B: 
Kdykoliv, neboť nabídka není časově omezena, její přijetí i datum přijetí je ponecháno zcela 

na vůli toho, komu je nabídka činěna. 
N 

Odpověď C: 
Do 1 měsíce ode dne doručení nabídky (do dvou měsíců, pokud je uzavření pojistné smlouvy 

podmíněno lékařskou prohlídkou). 
A 

Odpověď D: 
Do 1 roku ode dne doručení nabídky (do jednoho roku a dvou měsíců, pokud je uzavření 

pojistné smlouvy podmíněno lékařskou prohlídkou). N 

Číslo a verze otázky: 46182.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Pokud je navrhována změna pojistné smlouvy, platí z hlediska přijetí nabídky ustanovení o 

přijetí nabídky na uzavření pojistné smlouvy obdobně (tedy lhůta jednoho měsíce ode dne 

doručení nabídky, resp. dvou měsíců, pokud je podmínkou lékařská prohlídka). Z hlediska 

formy, pouze pokud není pojištění ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok, vyžaduje 

pojistná smlouva písemnou formu, u pojištění na kratší pojistnou dobu tedy pojistná smlouva 

nemusí být písemná. Pokud pojistník přijal nabídku včasným zaplacením pojistného, považuje 

se písemná forma za zachovanou. 

 

Text otázky: 
Pro změnu již uzavřené pojistné smlouvy platí z hlediska přijetí nabídky změny:  



Odpověď A: Vždy podmínka písemné formy. N 

Odpověď B: Obdobné podmínky jako pro uzavření pojistné smlouvy. A 

Odpověď C: Nabídku na změnu pojištění nelze přijmout zaplacením pojistného. N 

Odpověď D: Vždy dvouměsíční lhůta pro přijetí nabídky. N 

Číslo a verze otázky: 46183.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 
Zákon stanoví, že k ujednání o zkrácení nebo prodloužení promlčecí lhůty v pojištění se 

nepřihlíží. Tedy promlčecí dobu nelze platně zkrátit ani prodloužit, a to ani dohodou 

smluvních stran, ani se souhlasem pojištěného. 

 

Text otázky: Promlčecí dobu práva na pojistné plnění v majetkovém pojištění:  

Odpověď A: Lze platně prodloužit nebo zkrátit dohodou smluvních stran. N 

Odpověď B: Lze dohodou smluvních stran platně pouze prodloužit. N 

Odpověď C: Nelze platně prodloužit ani zkrátit. A 

Odpověď D: 
Lze dohodou smluvních stran platně prodloužit nebo zkrátit pouze tehdy, pokud s tím 

souhlasí i pojištěný. N 

Číslo a verze otázky: 46537.1  

Typ otázky: Jedna správná odpověď  

Odůvodnění: 

Dle občanského zákoníku platí, že přeruší-li se pojištění během pojistné doby, netrvá za 

přerušení povinnost platit pojistné a oprávněné osobě nevzniká právo na plnění z událostí, 

které v době přerušení nastaly a byly by jinak pojistnými událostmi. Uvedené ustanovení je 

ovšem dispozitivní a v pojistné smlouvě lze ujednat odchylný postup.  
Zákon tedy nestanoví povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v době přerušení 

pojištění, princip smluvní volnosti, jako základní soukromoprávní princip, však umožňuje v 

pojistné smlouvě dobrovolně ujednat postup jiný. 

 

Text otázky: 
Stanovuje právní úprava pojistiteli povinnost poskytnout oprávněné osobě  pojistné plnění z 

pojistných událostí  nastalých v době přerušení pojištění? 
 

Odpověď A: Ano, tato povinnost pojistitele platí pro neživotní pojištění. N 

Odpověď B: Ne, právní úprava  přerušení pojištění tuto povinnost pojistiteli nestanoví. A 

Odpověď C: Ano, tato povinnost pojistitele platí pro majetkové pojištění. N 

Odpověď D: Ano, tato povinnost pojistitele platí pro životní pojištění. N 

Číslo a verze otázky: 46538.1 

Typ otázky: Jedna správná odpověď 

Odůvodnění: 

Uzavře-li pojistník ve prospěch třetí osoby smlouvu vztahující se na pojistné nebezpečí jako 

možnou příčinu vzniku pojistné události u třetí osoby (pojištěného), může uplatnit právo na 

pojistné plnění, pokud prokáže, že třetí osobu s obsahem smlouvy seznámil a že ta, vědoma 

si, že právo na pojistné plnění nenabude, souhlasí, aby oprávněná osoba  pojistné plnění 

přijala.  Oprávněný může   projevit souhlas i dodatečně, až při uplatnění práva na pojistné 

plnění. Oprávněná osoba  má na pojistné plnění právo, dal-li jí pojištěný, popřípadě jeho 

zákonný zástupce,  souhlas k přijetí pojistného plnění poté, co byl seznámen s obsahem 

smlouvy. 

 

Text otázky: 

Pojistník uzavřel pojistnou smlouvu o pojištění nemovitosti ve prospěch třetí osoby, ve které 

není ani pojištěným ani oprávněnou osobou. Která z níže uvedených podmínek musí být vždy 

splněna, aby oprávněné osobě vzniklo z této pojistné smlouvy právo na pojistné plnění? 

 



Odpověď A: 
Oprávněná osoba projevila s uzavřenou pojistnou smlouvou souhlas a pojištěný byl s 

obsahem uzavřené pojistné smlouvy seznámen a dal souhlas oprávněné osobě s přijetím  

pojistného plnění. 
A 

Odpověď B: Oprávněná osoba a pojištěný vyslovili souhlas s přijetím pojistného plnění. N 

Odpověď C: 
Právní úprava žádné podmínky pro vznik práva oprávněné osoby na pojistné plnění v případě 

pojištění ve prospěch třetí osoby nestanoví. 
N 

Odpověď D: 
Oprávněná osoba a pojištěný projevili s uzavřenou pojistnou smlouvou souhlas. Právní 

úprava nevyžaduje, aby pojištěný udělil oprávněné osobě souhlas s přijetím pojistného 

plnění. 
N 

Číslo a verze otázky: 38243.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Občanský zákoník na rozdíl od předchozí právní úpravy, obsažené v zákonu o pojistné 

smlouvě, definici úrazu neobsahuje. Je tedy věcí smluvních stran pojistné smlouvy, jak 

pojistnou událost v úrazovém pojištění vymezí. Pojistná událost může být definována v 

pojistné smlouvě nebo v pojistných podmínkách. 

 

Text otázky: Definice úrazu je:  

Odpověď A: Věcí smluvních stran. A 

Odpověď B: Dána zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. N 

Odpověď C: Dána pojistnými podmínkami. A 

Odpověď D: Dána zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. N 

Číslo a verze otázky: 38247.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 
V rámci úrazového připojištění se objevuje klasifikace rizik, a to minimálně podle  
provozované profese a provozovaných sportů. V praxi pojistitelé toto rozřazení označují jako 

tzv. rizikovou skupinu. Pohlaví ani výše pojistných částek nemají na rizikovou skupinu vliv. 

 

Text otázky: 
Zařazení pojištěného dle míry podstupovaného rizika do rizikové skupiny ovlivňuje:  

Odpověď A: Pohlaví. N 

Odpověď B: Výše pojistných částek. N 

Odpověď C: Povolání. A 

Odpověď D: Sportovní činnost. A 

Číslo a verze otázky: 38250.1 

Typ otázky: Více správných odpovědí 

Odůvodnění: 

Oceňovací tabulky pojistitele slouží k výpočtu výše pojistného plnění, když obsahují např. 

procentní ohodnocení tělesných poškození u pojištění trvalých následků úrazu nebo délku 

léčení jednotlivých úrazů v případě pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu. Pro 

pojištění pro případ smrti ani pojištění pro případ hospitalizace se oceňovací tabulky 

nepoužívají, neboť pojistné plnění se stanovuje výlučně v závislosti na ujednané pojistné 

částce. 

 

Text otázky: 
Kdy se obvykle používají oceňovací tabulky pro určení výše pojistného plnění?  

Odpověď A: V pojištění trvalých následků úrazu. A 

Odpověď B: V pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu. A 

Odpověď C: V pojištění smrti úrazem. N 



Odpověď D: V pojištění pro případ hospitalizace z důvodu úrazu. N 

Číslo a verze otázky: 38260.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Občanský zákoník rozumí nemovitými věcmi zejména pozemky, podzemní stavby se 

samostatným účelovým určením (např. důl, sklípek) a dále věcná práva k nim. Dále se za 

nemovité věci považují i práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Pojistné podmínky 

mohou vymezit předmět pojištění odlišně. Za předmět pojištění nemovité věci není pro účely 

pojištění považován pozemek, ale stavby, které se na něm nacházejí. Předmětem pojištění v 

občanském pojištění nemovitosti může být tedy např. rodinný dům, bytový dům, rekreační 

chalupa či chata, byt v osobním vlastnictví sloužící k trvalému bydlení i rekreačním účelům, 

garáž a další stavby, jako jsou např. ploty, bazény, skleníky či zpevněné plochy. 

 

Text otázky: Nemovitými věcmi jsou dle občanského zákoníku:  

Odpověď A: Pouze pozemky se samostatným účelovým určením. N 

Odpověď B: Pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením a věcná práva k nim. A 

Odpověď C: 
Věc, o které zákon stanoví, že není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa 

na místo bez porušení její podstaty. 
A 

Odpověď D: Pouze podzemní stavby s účelovým určením. N 

Číslo a verze otázky: 38265.1 

Typ otázky: Více správných odpovědí 

Odůvodnění: 

Základní obsah zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, je zakotven v jeho § 

1. Podle tohoto ustanovení tento zákon upravuje zejména: 
a) kdo jsou osoby oprávněné zprostředkovávat pojištění nebo zajištění a jaké jsou 

podmínky vzniku, trvání a zániku jejich podnikatelského oprávnění k provozování činnosti 

zprostředkování pojištění nebo zajištění,  
b) práva a povinnosti jednotlivých osob zapojených do distribuce pojištění a zajištění, 

zejména pravidla jednání se zákazníkem a informační povinnosti,   
c) způsob výkonu dohledu nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, 

jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a 

přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění. Tento dohled 

vykonává Česká národní banka. Zákon dále upravuje nástroje správního trestání, definuje 

přestupky a pokuty za jejich spáchání. 

 

Text otázky: Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, upravuje:  

Odpověď A: 
Činnost osob oprávněných zprostředkovávat pojištění nebo zajištění, včetně činnosti těchto 

osob v zahraničí. 
A 

Odpověď B: Práva a povinnosti při distribuci pojištění nebo zajištění. A 

Odpověď C: Působnost správních orgánů v oblasti distribuce pojištění nebo zajištění. A 

Odpověď D: Náležitosti pojistné smlouvy. N 

Číslo a verze otázky: 38266.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Distribuce pojištění není upravena pouze národními právními předpisy (zákony a vyhláškami), 

ale vzhledem k členství České republiky v Evropské unii také přímo použitelnými právními 

akty Evropské unie. Těmi jsou nařízení, která doplňují nebo provádí směrnici Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/97 o distribuci pojištění. V případě neživotního pojištění se 

jedná konkrétně o: a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358, ze dne 21. 

září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud 

jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a 

distributory pojištění (nařízení POG), b) prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1469 ze dne 11. 

 



srpna 2017, kterým se stanoví standardizovaný formát pro informační dokument o pojistném 

produktu. Nařízení PRIIPs a nařízení IBIPs regulují distribuci životních pojistných produktů s 

investiční složkou a na distribuci neživotního občanského pojištění se tedy nevztahují. 

Text otázky: 

Distribuce neživotního občanského pojištění je v České republice regulována nejen zákonem 

č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ale také přímo použitelnými právními akty 

Evropské unie. Které to jsou? 

 

Odpověď A: 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358, ze dne 21. 9. 2017, kterým se 

doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na 

dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění 

(nařízení POG). 

A 

Odpověď B: 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1469 ze dne 11. srpna 2017, kterým se stanoví 

standardizovaný formát pro informační dokument o pojistném produktu (nařízení IPID). 
A 

Odpověď C: 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o 

sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů 

a pojistných produktů s investiční složkou (nařízení PRIIPs). 
N 

Odpověď D: 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359 ze dne 21. září 2017, kterým se 

doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na 

informace a pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s 

investiční složkou (nařízení IBIPs). 

N 

Číslo a verze otázky: 38280.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Pojištění zanikne, pokud pojistitel odmítne poskytnout plnění z pojistné smlouvy v těchto 

případech: 
a) jestliže příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se pojistitel dozvěděl až 

po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění v důsledku 

nepravdivě nebo neúplně zodpovězených dotazů, pokud by při znalosti této skutečnosti 

pojistnou smlouvu neuzavřel nebo uzavřel za jiných podmínek. Při povinném pojištění může 

pojistitel pojistné plnění odmítnout, jen pokud se na uvedení nepravdivých nebo neúplných 

informací podílel výlučně poškozený,  
b) v úrazovém pojištění, pokud došlo k úrazu pojištěného úmyslným trestným činem 

pojištěného nebo činem, kterým si pojištěný úmyslně ublížil na zdraví. 
Pouze u pojistných smluv sjednaných v režimu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, 

mohl pojistitel pojistné plnění odmítnout, jestliže oprávněná osoba uvedla při uplatňování 

práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé údaje týkající se rozsahu pojistné události 

nebo podstatné údaje zamlčela. V případě pojistných smluv sjednaných podle občanského 

zákoníku pojistitel toto právo ze zákona nemá. 

Pojištění zanikne dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění. 

Odmítnutí, resp. neposkytnutí pojistného plnění z jiných než zákonem kvalifikovaných 

důvodů nezpůsobuje zánik pojištění. 

 

Text otázky: 
V jakých případech lze podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. odmítnout plnění, aby toto 

odmítnutí mělo za následek zánik pojištění? 
 

Odpověď A: 

Jestliže pojistnou událost zapříčinila skutečnost, o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku 

pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění, protože zájemce o pojištění 

nezodpověděl pravdivě a úplně jeho dotazy, a jestliže by zároveň pojistitel pojistnou smlouvu 

neuzavřel nebo ji uzavřel za jiných podmínek, kdyby o této skutečnosti věděl. 

A 

Odpověď B: 
Oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé údaje 

týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje zamlčí. N 



Odpověď C: 
Oprávněná osoba způsobí pojistnou událost úmyslně sama nebo z jejího podnětu ji způsobí 

jiná osoba. 
N 

Odpověď D: 
V úrazovém pojištění, došlo-li k úrazu pojištěného v souvislosti s činem, pro který byl 

pojištěný uznán vinným úmyslným trestným činem, nebo kterým si úmyslně ublížil na zdraví. 
A 

Číslo a verze otázky: 38283.1 

Typ otázky: Více správných odpovědí 

Odůvodnění: 

Pojistník má právo od pojistné smlouvy odstoupit: 
a) pokud pojistitel zodpověděl při sjednávání pojistné smlouvy nepravdivě nebo 

neúplně písemné dotazy zájemce o pojištění nebo pojistníka týkající se sjednávaného 

pojištění a pojistník by při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu 

neuzavřel,  
b) nebo pokud pojistitel neupozornil zájemce o pojištění na nesrovnalosti mezi 

nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky, pokud si jich pojistitel musel být vědom. 
Právo odstoupit od pojistné smlouvy pojistníkovi zaniká, pokud ho nevyužije do 2 měsíců ode 

dne, kdy zjistí porušení povinnosti. 
Pojistník má právo od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku odstoupit bez 

udání důvodu do 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy. Toto právo pojistník nemá v 

cestovním pojištění sjednaném na dobu kratší než 1 měsíc. Obchodem na dálku se rozumí 

uzavření pojistné smlouvy s použitím prostředku komunikace na dálku bez současné fyzické 

přítomnosti smluvních stran, např. po telefonu, elektronickou poštou, prostřednictvím 

internetu. 
Odstoupením od smlouvy se pojistná smlouva od počátku ruší. Pojistitel je povinen vrátit 

zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnil, a oprávněná osoba je 

povinna vrátit přijaté pojistné plnění. 

 

Text otázky: Ve kterých případech je pojistník oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy?  

Odpověď A: 
Pokud pojistitel neupozornil zájemce o pojištění na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním 

a zájemcovými požadavky. 
A 

Odpověď B: 
Jde-li o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, do 14 dnů ode dne uzavření 

pojistné smlouvy, a to bez udání důvodu. 
A 

Odpověď C: Pokud pojistitel odmítl oprávněné osobě vyplatit pojistné plnění. N 

Odpověď D: 
Jde-li o cestovní pojištění s pojistnou dobou kratší než jeden měsíc, má pojistník právo od 

pojistné smlouvy odstoupit do 14 dnů od zániku pojištění, a to bez udání důvodu. N 

Číslo a verze otázky: 38286.1 

Typ otázky: Více správných odpovědí 

Odůvodnění: 

Pojištění sjednané na dobu určitou zaniká uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Pojistník 

a pojistitel si mohou sjednat tzv. automatickou prolongaci. To znamená, že si v pojistné 

smlouvě uzavřené na dobu určitou dohodnou, že uplynutím této doby pojištění nezanikne, 

pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé 

straně nesdělí, že nemá zájem na dalším trvání pojištění. Nezanikne-li pojištění a nejsou-li 

ujednány podmínky a doba prodloužení, prodlužuje se pojištění za týchž podmínek o tutéž 

dobu, na kterou bylo ujednáno.  

Pojištění dále podle § 2810 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zaniká: 

a) zánikem pojistného zájmu 
b) zánikem pojistného nebezpečí jako možné příčiny vzniku pojistné události (pojištění 

zaniká, protože pojistná událost nemůže nastat) c) dnem smrti pojištěné fyzické osoby 
d) dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce. Zánik právnické osoby bez 

právního nástupce nastává po likvidaci společnosti nebo zrušením konkurzu z důvodu, že 

majetek dlužníka nepostačuje k uspokojení věřitelů nebo zrušením konkurzu po splnění 

rozvrhového usnesení. 
Zvýšení pojistného rizika nezpůsobuje zánik pojištění, může však vést ke zvýšení pojistného. 

 



Prohlášení úpadku nezpůsobuje zánik pojištění ze zákona, někdy je však jako důvod zániku 

pojištění sjednán v pojistných podmínkách. 

Text otázky: Určete, ve kterých z následujících případů pojištění zaniká:  

Odpověď A: Uplynutím pojistné doby. A 

Odpověď B: Zánikem pojistného nebezpečí. A 

Odpověď C: Zvýšením pojistného rizika. N 

Odpověď D: Zahájením exekučního řízení proti pojistníkovi. N 

Číslo a verze otázky: 38504.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Pojištění domácnosti je pojištěním souboru movitých věcí tvořících zařízení domácnosti a 

sloužících jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů pojištěné domácnosti. Pojištěny 

mohou být též součásti stavby a příslušenství budov jako např. plovoucí podlaha, kuchyňská 

linka, obklady stěn a stropů. 
Místem pojištění jsou obytné prostory bytu na uvedené adrese a obvykle i některé prostory 

mimo tento byt jako např. půda, sklep či jiné nebytové prostory. 

 

Text otázky: Co bývá předmětem pojištění domácnosti?  

Odpověď A: Sportovní potřeby. A 

Odpověď B: Kuchyňské spotřebiče. A 

Odpověď C: Plovoucí podlahy, sanita, obklady stěn. A 

Odpověď D: Cennosti, věci zvláštní hodnoty. A 

Číslo a verze otázky: 38674.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Občanský zákoník je postaven na zásadě dispozitivity a umožňuje smluvním stranám 

svobodně si sjednat obsah smlouvy, pokud není zákonem stanoveno jinak. Ustanovení 

občanského zákoníku upravující pojistné neobsahují žádný výčet parametrů, které mají být 

pojistiteli povinně při stanovení jeho výše zohledňovány. 
Mezi druhy pojištění právní ochrany patří např. právní ochrana řidiče (určeno zejména 

řidičům z povolání), právní ochrana vlastníků vozidel (slouží k ochraně vlastníka, držitele a 

řidiče vozidla či za stanovených podmínek spolucestujícího v pojištěném vozidle), právní 

ochrana rodiny (má za cíl chránit rodinu při událostech, které pojištěným osobám nastanou 

jako chodcům, cyklistům, rekreantům, cestujícím v hromadné dopravě, v souvislosti s 

movitým majetkem (kromě motorového vozidla) apod.) či právní ochrana vlastníka 

nemovitosti (určeno vlastníkům či nájemníkům nemovitostí, které užívají k soukromému 

nevýdělečnému účelu). Pojištění právní ochrany se nevztahuje na spory pojištěného s jeho 

pojišťovnou právní ochrany. 

 

Text otázky: Mezi druhy pojištění právní ochrany lze řadit:  

Odpověď A: Právní ochranu při úrazu. A 

Odpověď B: Právní ochranu řidiče. A 

Odpověď C: Právní ochranu rodiny. A 

Odpověď D: Právní ochranu pro případ sporu mezi pojištěným a pojišťovnou právní ochrany. N 

Číslo a verze otázky: 38731.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  



Odůvodnění: 

Živelní nebezpečí jsou v určité podobě zahrnuta ve většině druhů pojištění majetku. 

Představují poměrně širokou skupinu nebezpečí, jedná se o nebezpečí přímých škod na 

majetku způsobených živelní událostí jako například požár, výbuch, blesk, vichřice, 

zemětřesení, sesouváním nebo zřícením lavin, tíha sněhu a námrazy, povodeň, záplava, 

krupobití, pád stromů a stožárů, náraz letadla nebo jeho části. Únik kapalin z technických 

zařízení není považován za živelní škodu. 

 

Text otázky: Která pojistná nebezpečí patří mezi živelní?  

Odpověď A: Požár. A 

Odpověď B: Pád stromů a stožárů. A 

Odpověď C: Únik kapaliny z technických zařízení. N 

Odpověď D: Tíha sněhu a námrazy. A 

Číslo a verze otázky: 38735.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Občanský zákoník je postaven na zásadě dispozitivity a umožňuje smluvním stranám si 

svobodně sjednat obsah smlouvy, pokud není zákonem stanoveno jinak. Ustanovení 

občanského zákoníku upravující pojistné neobsahují žádný výčet parametrů, které mají být 

pojistiteli povinně při stanovení jeho výše zohledňovány. Asistenčními službami  
poskytovanými z pojištění léčebných výloh (někdy též nazýváno jako lékařská asistence) se 

rozumí zejména pomoc a zprostředkování lékařského ošetření, převoz do odpovídajícího 

zdravotnického zařízení, garance plateb za léčení, převoz ze zahraničí do ČR, lékařský 

doprovod, zajištění repatriace tělesných ostatků do ČR při úmrtí v zahraničí. 

 

Text otázky: 
Co bývá obvykle obsahem asistenčních služeb poskytovaných z pojištění léčebných výloh v 

rámci cestovního pojištění? 
 

Odpověď A: Garance plateb za léčení. A 

Odpověď B: Organizace a zajištění repatriace pojištěné osoby. A 

Odpověď C: Zprostředkování lékařského ošetření. A 

Odpověď D: Organizace ubytování. N 

Číslo a verze otázky: 38995.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Pojištění odpovědnosti se již z principu odpovědnosti vztahuje na škody způsobené třetím 

osobám, nikoliv sám sobě. Pojistné podmínky mohou určit, že pokud je škoda či újma 

způsobená osobám v nich uvedeným, nejedná se o událost pojistnou (např. osoby blízké - 

manžel či manželka, děti, rodiče). 

 

Text otázky: Pojištění občanské odpovědnosti se:  

Odpověď A: Vztahuje na škody, které způsobí pojištěný na svém zdraví či majetku. N 

Odpověď B: 
Vztahuje na škody, které způsobí pojištěný třetím osobám, pokud nejsou takové osoby 

vyloučeny pojistnými podmínkami. 
A 

Odpověď C: 
Vztahuje vždy pouze na škody, které způsobí pojištěný manželce či manželovi, případně 

ostatním členům společné domácnosti. 
N 

Odpověď D: 
Musí vždy vztahovat na veškeré škody, které způsobí pojištěný jakékoliv třetí osobě, bez 

ohledu na jeho příbuzenské vztahy s takovou osobou. N 

Číslo a verze otázky: 39011.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 
Pojištění občanské odpovědnosti se může vztahovat např. na újmu ublížením na zdraví a 

usmrcením, skutečnou škodu na věci způsobenou jejím poškozením nebo zničením, újmu na 
 



jmění vyplývající z újmy na zdraví, při usmrcení a ze škody na věci, případně na náhradu 

nákladů řízení. Pojištění občanské odpovědnosti se nevztahuje na újmu způsobenou 

pojištěnému, neboť to je újma vlastní, tedy se nejedná o odpovědnost za újmu způsobenou 

třetí osobě. 

Text otázky: 
Pojištění občanské odpovědnosti se z hlediska věcného rozsahu může vztahovat:  

Odpověď A: Na újmu třetí osobě způsobenou ublížením na zdraví a usmrcením. A 

Odpověď B: Na skutečnou škodu třetí osoby na věci způsobenou jejím poškozením či zničením. A 

Odpověď C: Na újmu třetí osoby spočívající v ušlém zisku. N 

Odpověď D: Na újmu pojištěného způsobenou ublížením na zdraví při činnostech v občanském životě. N 

Číslo a verze otázky: 39037.1 

Typ otázky: Více správných odpovědí 

Odůvodnění: 

Rozhodujícím parametrem pro určení pojistné částky, tedy horní hranice pojistného plnění, 

je pojistná hodnota pojištěného majetku. Pojistnou hodnotou je - pokud není v pojistné 

smlouvě sjednáno jinak - obvyklá cena, kterou má majetek v době, ke které se určuje jeho 

hodnota. Obvyklou cenou se rozumí cena, které by bylo dosaženo při prodeji obdobné věci v 

obdobné lokalitě ve stejné době a v obvyklém obchodním styku, tedy bez vlivu mimořádných 

okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby. Je ale 

také přípustné sjednat jako pojistnou hodnotu i jiný typ ceny - v pojištění majetku jsou pro 

určení hranice pojistného plnění také často používány časová a nová cena. Časovou cenou 

pojištěné věci je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z 

nové ceny věci, přičemž se zároveň přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení 

anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem. 

Novou cenou pojištěné věci je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou 

nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu. 

 

Text otázky: 
Pojistná částka v pojištění majetku odpovídá pojistné hodnotě pojištěného majetku. Pojistná 

hodnota může být stanovena jako: 
 

Odpověď A: Cena obvyklá. A 

Odpověď B: Cena nová. A 

Odpověď C: Cena časová. A 

Odpověď D: Cena historická. N 

Číslo a verze otázky: 39049.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Zachraňovací náklady jsou účelně vynaložené náklady, které pojistník vynaložil: 
- při odvracení bezprostředně hrozící pojistné události, 
- na zmírnění následků již nastalé pojistné události, 
- proto, že plnil povinnost odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z 

hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů. 
Pojistník má proti pojistiteli právo na náhradu zachraňovacích nákladů, jakož i na náhradu 

škody, kterou v souvislosti s touto činností utrpěl. Výše zachraňovacích nákladů může být v 

pojistné smlouvě (zpravidla v pojistných podmínkách) omezena. Nelze je však omezit na 

méně než 30 % pojistné částky nebo limitu pojistného plnění, jde-li o záchranu života nebo 

zdraví osob. Vynaložil-li pojistník zachraňovací náklady se souhlasem pojistitele, ač k nim 

nebyl jinak povinen, musí je pojistitel uhradit bez omezení. Vynaložil-li zachraňovací náklady 

pojištěný nebo jiná osoba nad rámec povinností stanovených jiným zákonem, má proti 

pojistiteli stejné právo na náhradu jako pojistník. 

 

Text otázky: 
Zachraňovací náklady jsou účelně vynaložené náklady, které pojistník vynaložil:  

Odpověď A: Při odvracení bezprostředně hrozící pojistné události. A 

Odpověď B: Na odtah nepojízdného vozidla, které není překážkou provozu. N 



Odpověď C: Na zmírnění následků již nastalé pojistné události. A 

Odpověď D: 
Proto, že plnil povinnost odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z 

hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů. A 

Číslo a verze otázky: 39050.1 

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Právo pojistitele na úhradu částky, kterou vyplatil jako pojistné plnění (případně jako 

zachraňovací náklady) při likvidaci pojistné události, označujeme jako regresní nárok (také 

regres). Na pojistitele přechází právo oprávněné osoby na náhradu újmy (nebo jiné obdobné  
právo), které jí vzniklo v souvislosti s pojistnou událostí. Tato pohledávka přechází na 

pojistitele až do výše plnění, které pojistitel oprávněné osobě vyplatil. Pojistitel tedy může 

vyplacené plnění takzvaně regresovat. To neplatí, pokud by šlo o regres vůči tomu, kdo s 

oprávněnou osobou žije ve společné domácnosti nebo je na ni odkázán výživou. Jestliže ale 

tato osoba způsobila pojistnou událost úmyslně, je pojistitel oprávněn regres uplatnit. V 

obnosovém pojištění však k přechodu práva na pojistitele nedochází. 

 

Text otázky: 
Určete, ve kterých případech má pojistitel v pojištění majetku právo na náhradu toho, co 

vyplatil oprávněné osobě jako pojistné plnění (případně jako zachraňovací náklady): 
 

Odpověď A: 
Vzniklo-li oprávněné osobě v souvislosti s pojistnou událostí ze škodového pojištění proti 

jinému právo na náhradu škody. 
A 

Odpověď B: 
Vzniklo-li oprávněné osobě v souvislosti s pojistnou událostí ze škodového pojištění proti 

jinému právo obdobné právu na náhradu škody. 
A 

Odpověď C: 
Vzniklo-li oprávněné osobě v souvislosti s pojistnou událostí z obnosového pojištění proti 

jinému právo na náhradu škody. 
N 

Odpověď D: 
Je-li v okamžiku pojistné události pojistná částka nižší než pojistná hodnota pojištěného 

majetku. N 

Číslo a verze otázky: 39069.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Pojistnou hodnotu je možné sjednat v nových, časových cenách, případně ještě v ceně 

obvyklé. Všechny tři se můžou objevit v pojistných podmínkách. Jde o ceny, ve kterých 

pojišťovna poskytuje plnění. 
Nová cena je cena, za kterou lze v daný moment srovnatelnou věc znovu pořídit. Může být 

vyšší i nižší než částka, za kterou byla věc původně zakoupena. 
Časová cena je cena, kterou měla poškozená věc bezprostředně před pojistnou událostí.  
Časová cena se stanoví tak, že se od nové ceny odečte opotřebení. 
Obvyklá cena je cena, za kterou lze danou věc aktuálně prodat. 

 

Text otázky: V případě pojištění domácnosti je možné pojistnou hodnotu sjednat v:  

Odpověď A: Nových cenách. A 

Odpověď B: Časových cenách. A 

Odpověď C: Obvyklých cenách. A 

Odpověď D: Vlastních cenách. N 

Číslo a verze otázky: 39115.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Družstevní vlastnictví znamená, že osoba není vlastníkem konkrétní bytové jednotky, ale 

členem družstva. Vlastníkem domu, včetně bytů, je bytové družstvo. Klient tedy není 

vlastníkem zdí, podlah, stropů a nevyužije pojištění dané bytové jednotky (pojištění 

nemovitosti) ani pojištění domu. Člen družstva je oprávněn byt užívat. Proto potřebuje 

pojistit své vlastní movité vybavení domácnosti, jako je nábytek, elektronika, spotřebiče, ale i 

osobní věci typu oblečení či sportovní výbavy. V souvislosti s provozem domácnosti může 

 



způsobit škodu třetím osobám, proto doporučíte pojištění odpovědnosti za újmy způsobené 

v běžném životě. 

Text otázky: 

Jaké z níže uvedených pojištění doporučíte zájemci o pojištění, který uvádí, že je členem 

bytového družstva a majitelem družstevního podílu, se kterým se spojeno výlučné právo 

užívání bytu, ve kterém zároveň bydlí? Zájemce nechce spoléhat na pojištění sjednané 

bytovým družstvem. 

 

Odpověď A: Pojištění domácnosti. A 
Odpověď B: Pojištění domu. N 
Odpověď C: Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. A 
Odpověď D: Pojištění bytové jednotky. N 

Číslo a verze otázky: 39116.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou, která ze zákona vykonává správu 

domu rozděleného na jednotky. Není však vlastníkem bytových jednotek ani domu. 

Jednotlivé bytové jednotky patří jednotlivým vlastníkům, ti vlastní společně s bytovou 

jednotkou také podíl na společných částech domu. Pro krytí případné finanční ztráty 

způsobené v důsledku pojistné události na jednotce či společných částech domu je třeba 

klientovi doporučit takový pojistný produkt pro pojištění nemovitostí, který je určený pro 

byty v osobním vlastnictví (bytové jednotky). Klient dále potřebuje pojistit své vlastní movité 

vybavení domácnosti, jako je nábytek, elektronika, spotřebiče, ale i osobní věci typu oblečení 

či sportovní výbavy, proto doporučíte pojištění domácnosti. 

 

Text otázky: 
Jaké pojištění doporučíte zájemci o pojištění, který je fyzickou osobou a uvádí, že je 

vlastníkem bytové jednotky v tzv. společenství vlastníků jednotek a v tomto bytě zároveň 

bydlí? Dům není pojištěn. 

 

Odpověď A: Pojištění domácnosti. A 

Odpověď B: Pojištění pozemku. N 
Odpověď C: Pojištění bytového domu. N 
Odpověď D: Pojištění bytové jednotky. A 

Číslo a verze otázky: 39218.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Pojištění škodové je pojištění, při kterém poskytne pojistitel pojistné plnění, které v 

ujednaném rozsahu vyrovná úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události. Zda se 

jedná o pojištění škodové nebo obnosové, je ujednáno v pojistné smlouvě. U určitých 

pojištění zákon stanoví, že pojištění lze sjednat pouze jako škodové nebo pouze jako 

obnosové. Pojištění odpovědnosti, pojištění úvěru, pojištění právní ochrany lze sjednat pouze 

jako pojištění škodové. Pojištění majetku lze sjednat jako obnosové i jako škodové. 

 

Text otázky: Které z uvedených pojištění lze sjednat pouze jako pojištění škodové?  

Odpověď A: Pojištění právní ochrany. A 

Odpověď B: Pojištění odpovědnosti. A 

Odpověď C: Pojištění úvěru. A 

Odpověď D: Pojištění majetku. N 

Číslo a verze otázky: 39220.1 

Typ otázky: Více správných odpovědí 

Odůvodnění: 

Pojištění na první riziko je pojištění, při kterém je pojistná částka po dohodě obou smluvních 

stran vědomě snížena pod pojistnou hodnotu dané věci. Pojištění na první riziko se sjednává 

na základě požadavku pojistníka a dále v případech, kdy není možné při sjednávání pojistné 

smlouvy stanovit pojistnou hodnotu věci nebo souboru věcí. V případě pojištění na první 

riziko se neuplatňuje podpojištění. V ostatních případech lze podpojištění uplatit. 

 



Text otázky: 
Pojistitel může při pojistné události namítat podpojištění v případě stanovení pojistné částky 

na: 
 

Odpověď A: Novou cenu. A 

Odpověď B: Časovou cenu. A 

Odpověď C: První riziko. N 

Odpověď D: Obecnou cenu. A 

Číslo a verze otázky: 39225.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Předmětem pojištění domácnosti je soubor movitých věcí tvořících zařízení domácnosti a 

sloužících provozu domácnosti jako např. nábytek, elektronika, obuv, oblečení. Pojištění se 

může vztahovat i na movité věci, které se staly součástí souboru zařízení pojištěné 

domácnosti v době trvání pojištění. Nemovitost není předmětem pojištění domácnosti. 

 

Text otázky: 
Co lze zařadit s ohledem na povahu věcí do předmětu pojištění domácnosti?  

Odpověď A: Nábytek. A 

Odpověď B: Elektronika. A 

Odpověď C: Sportovní vybavení. A 

Odpověď D: Vedlejší stavba. N 

Číslo a verze otázky: 39226.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 
Předmětem pojištění budov je budova. Jde tedy o pojištění nemovitostí, jako jsou: rodinné 

domy, byty a bytové jednotky, rekreační objekty, objekty ve výstavbě. Mobilní karavan je 

věcí movitou, nikoliv nemovitostí. 

 

Text otázky: 
Co může být předmětem pojištění staveb v rámci občanského majetkového pojištění?  

Odpověď A: Rodinný dům. A 

Odpověď B: Bytová jednotka. A 

Odpověď C: Vedlejší stavba. A 

Odpověď D: Mobilní karavan umístěný na pojištěném pozemku. N 

Číslo a verze otázky: 39227.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Cestovní pojištění vyjadřuje souhrnný název pro všechna pojištění týkající se cesty mimo 

místo bydliště pojištěného (např. služební cesty nebo dovolené). V podstatě jde o pojištění 

souboru různých pojistných nebezpečí při krátkodobém pobytu nebo pobytech za určitou 

dobu pojištěného mimo místo jeho bydliště. Typicky cestovní pojištění zahrnuje pojištění 

léčebných výloh a repatriace, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti 

za škodu, pojištění přerušení nebo zrušení cesty nebo pojištění asistenčních služeb. V rámci 

cestovního pojištění nelze sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

 

Text otázky: Která z uvedených pojištění lze sjednat v rámci cestovního pojištění?  

Odpověď A: Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. N 

Odpověď B: Pojištění léčebných výloh. A 

Odpověď C: Pojištění přerušení cesty. A 

Odpověď D: Pojištění úrazu. A 



Číslo a verze otázky: 39228.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Pojištění léčebných výloh představuje nejvýznamnější složku cestovního pojištění. Toto 

pojištění kryje náklady na nezbytné léčení a ošetření, při onemocnění nebo úrazu pojištěného 

při cestě do zahraničí. Zahrnuje i krytí nákladů na léky a repatriaci pojištěného zpět do České 

republiky. Z pojištění není hrazeno ošetření pojištěného v České republice, k tomuto účelu 

slouží veřejné zdravotní pojištění. 

 

Text otázky: 
Z pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění jsou hrazeny náklady na:  

Odpověď A: Převoz pojištěného zpět do České republiky. A 

Odpověď B: Ošetření pojištěného v zahraničí. A 

Odpověď C: Ošetření pojištěného na území České republiky. N 

Odpověď D: Přepravu tělesných ostatků pojištěného do České republiky. A 

Číslo a verze otázky: 39229.1 

Typ otázky: Více správných odpovědí 

Odůvodnění: 

Výše pojistného v rámci pojištění budov je ovlivněna zejména následujícími faktory - výše 

pojistné částky, tj. částky, na kterou je pojištěná stavba pojištěna, zda je pojištění uzavřeno na 

novou nebo časovou hodnotu, typ stavby (tj. zda se jedná o rodinný dům, bytový dům, byt v 

bytovém domě, vedlejší objekt, garáž apod.), umístnění stavby, které se obvykle rozlišuje 

podle velikosti obce, v níž se stavba nachází, nebo s ohledem na rizikovost dané lokality (např. 

pro pojistné nebezpečí povodeň, záplava) a rozsah sjednaného pojistného krytí. 

Text otázky: Co ovlivňuje výši pojistného v rámci pojištění občanských staveb?  

Odpověď A: Výše pojistné částky. A 

Odpověď B: Rozsah pojistné ochrany. A 

Odpověď C: Lokalita místa pojištění. A 

Odpověď D: Vlastnictví stavby. N 

Číslo a verze otázky: 39230.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Do pojištění domácnosti je zahrnováno krytí různých pojistných nebezpečí podle pojistných 

podmínek jednotlivých pojistitelů. Obvykle se pojistné plnění v rámci domácnosti vztahuje na 

škody způsobené: požárem, úderem blesku, výbuchem, vichřicí, krupobitím, tíhou sněhu, 

sesuvem půdy, zřícením skal, povodní nebo záplavou, pádem letadla, stromů, stožárů a 

obdobných předmětů včetně jejich částí, vodou z vodovodního zařízení a odpadních potrubí, 

kapalinou nebo párou z etážového nebo dálkového topení, odcizením. V rámci pojištění 

domácnosti pojišťovny uplatňují řadu výluk z pojistného plnění, např. škody v důsledku 

působení jaderné energie, škody v důsledku válečných událostí, škody vyplývající z 

nedostatečné údržby a z opotřebení apod. 

 

Text otázky: 
Která pojistná nebezpečí v rámci pojištění domácnosti patří mezi standardně pojistitelná?  

Odpověď A: Povodeň, záplava v lokalitě s nízkým rizikem. A 

Odpověď B: Únik kapaliny z technických zařízení. A 

Odpověď C: Působení jaderné energie. N 

Odpověď D: Krupobití. A 

Číslo a verze otázky: 39297.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  



Odůvodnění: 

Pojistná událost v pojištění pracovní neschopnosti je obvykle definována jako dočasná 

pracovní neschopnost ve smyslu zákona o nemocenském pojištění. Pojištěným tedy může být 

pouze osoba, které může být vystaveno potvrzení dočasné pracovní neschopnosti, tj. osoba, 

která se účastní nemocenského pojištění, jako např. zaměstnanec. Dočasná pracovní 

neschopnost zaniká mj. dnem nástupu na mateřskou dovolenou. Souběh dočasné pracovní 

neschopnosti a starobního důchodu je časově omezen. 

 

Text otázky: Důvodem zániku pojištění pracovní neschopnosti může být:  

Odpověď A: Přiznání invalidního důchodu nebo starobního důchodu. A 

Odpověď B: Mateřská nebo rodičovská dovolená. A 

Odpověď C: Ukončení pracovního poměru. A 

Odpověď D: Změna zaměstnavatele. N 

Číslo a verze otázky: 42180.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

V případě, že je naplněna výluka z pojištění, pojistitel nemusí poskytnout pojistné plnění, 

neboť nejsou splněny podmínky pro poskytnutí pojistného plnění, nejedná se o událost 

pojistnou. To platí i v případě, že je pojistné plnění vypláceno třetí osobě, např. v pojištění 

odpovědnosti. Podíl pojištěného na vzniku škody nemá na výluku z pojištění vliv. Právo 

pojistitele snížit pojistné plnění je dáno v případě, že pojištěný poruší povinnost, a to má 

podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, zvětšení rozsahu následků apod. Právo 

pojistitele odmítnout pojistné plnění je spojeno s uvedením nepravdy pojistníkem nebo 

pojištěným při sjednávání pojištění, pokud jsou splněny další zákonné podmínky. Jedná se 

tedy o zcela jiný institut. 

 

Text otázky: Pokud je v případě škodné události naplněna výluka z pojištění, pojistitel:  

Odpověď A: 
Nemusí poskytnout pojistné plnění, neboť nejsou splněny podmínky pro poskytnutí 

pojistného plnění. 
A 

Odpověď B: 
Musí vždy poskytnout pojistné plnění, pokud je vypláceno třetí osobě (např. poškozenému), a 

pak může žádat jeho vrácení od pojištěného. 
N 

Odpověď C: Sníží pojistné plnění v rozsahu, v jakém se na vzniku škody podílel pojištěný. N 

Odpověď D: Odmítne pojistné plnění. N 

Číslo a verze otázky: 42184.1 

Typ otázky: Více správných odpovědí 

Odůvodnění: 

Občanský zákoník v § 2861 odst. 2 stanoví, že poškozenému v pojištění odpovědnosti vzniká 

právo vůči pojistiteli na plnění jen tehdy, pokud to bylo ujednáno nebo tak stanoví jiný zákon. 

Vzhledem k tomu, že aktuálně neexistuje zákon, který by pro pojištění občanské  
odpovědnosti přiznával poškozenému právo na pojistné plnění vůči pojistiteli, muselo by být 

takové právo ujednáno výhradně pojistnou smlouvou. 

 

Text otázky: Z pojištění občanské odpovědnosti:  

Odpověď A: Poškozený nemá zákonné právo vůči pojistiteli na pojistné plnění. A 

Odpověď B: Poškozený má právo vůči pojistiteli na pojistné plnění, a to vždy, je osobou oprávněnou. N 

Odpověď C: 
Poškozený by měl právo na pojistné plnění vůči pojistiteli pouze tehdy, pokud by mu takové 

právo zakládala pojistná smlouva. 
A 

Odpověď D: 
Poškozený nemá a nemůže mít právo na pojistné plnění vůči pojistiteli, takové ujednání by 

bylo neplatné pro rozpor se zákonem. N 

Číslo a verze otázky: 42186.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  



Odůvodnění: 

Pojištění odpovědnosti se sjednává na limit pojistného plnění, neboť v době uzavření pojistné 

smlouvy nelze určit pojistnou hodnotu pojišťovaného majetku (resp. se o pojištění majetku 

vůbec nejedná). Podpojištění tedy vůbec nelze uplatnit a pojistitel vyplácí pojistné plnění do 

limitu pojistného plnění (se zohledněním případné spoluúčasti). Pokud nebyl limit pojistného 

plnění ujednán, poskytuje pojistné plnění v plné výši škody nebo újmy, za kterou pojištěný 

odpovídá a na kterou se pojištění vztahuje. 

 

Text otázky: 
Z pojištění občanské odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něj pojistitel nahradil 

poškozenému újmu, za kterou pojištěný odpovídá: 
 

Odpověď A: Až do výše sjednané pojistné částky. N 

Odpověď B: Až do výše sjednaného limitu pojistného plnění. A 

Odpověď C: V plné výši, pokud nebyl limit pojistného plnění ujednán. A 

Odpověď D: 
Až do výše limitu pojistného plnění, přičemž pokud výše škody přesahuje limit pojistného 

plnění, uplatní se pravidla pro podpojištění, neboť je zřejmé, že pojištění nebylo sjednáno v 

dostatečném rozsahu vzhledem k riziku, tedy bylo podhodnoceno. 
N 

Číslo a verze otázky: 42187.1 

Typ otázky: Více správných odpovědí 

Odůvodnění: 

Zákon pro případ způsobení škody pojištěným pod vlivem alkoholu přiznává pojistiteli právo 

vůči pojištěnému na náhradu toho, co za pojištěného plnil. Takové právo však pojistitel nemá v 

případě, že alkohol obsahoval lék, který pojištěný užil způsobem předepsaným lékařem, a lékař 

(nebo výrobce léku) ho neupozornil, že v době působení léku nemůže vykonávat činnost, v 

jejímž důsledku škodnou událost způsobil. 

Text otázky: 
V případě, že škodu z pojištění občanské odpovědnosti způsobil pojištěný pod vlivem požití 

alkoholu: 
 

Odpověď A: 
Pojistitel pojistné plnění v souladu se zákonem nevyplatí, neboť zákon pro tento případ 

stanoví výluku z pojistného plnění, protože není dána podmínka nahodilosti. Pojištěný se sám 

uvedl do stavu, ve kterém není schopen ovládat své jednání a posoudit jeho následky. 
N 

Odpověď B: Pojistitel pojistné plnění vyplatí a má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co plnil. A 

Odpověď C: 
Pojistitel může pojistné plnění krátit v poměru, jaký vliv měl alkohol na způsobení škody, 

neboť v daném rozsahu není dána podmínka nahodilosti. Pokud měl alkohol vliv převažující, 

může pojistitel pojistné plnění odmítnout. 
N 

Odpověď D: 
Pojistitel pojistné plnění vyplatí, ovšem pokud byl alkohol obsažen v léku, který pojištěný užil 

lékařem předepsaným způsobem, a ten ho neupozornil, že v době působení léku nemůže 

danou činnost vykonávat, nemá pojistitel právo na náhradu proti pojištěnému. 
A 

Číslo a verze otázky: 42201.1 

Typ otázky: Více správných odpovědí 

Odůvodnění: 

Předmětem pojištění domácnosti je soubor movitých věcí tvořící zařízení domácnosti a sloužících 

provozu domácnosti jako např. nábytek, elektronika, obuv, oblečení. Pojištění se vztahuje i na 

movité věci, které se staly součástí souboru zařízení pojištěné domácnosti.  
Hospodářská zvířata určená k výdělečné činnosti nejsou předmětem pojištění domácnosti. 

Text otázky: Co není předmětem pojištění domácnosti:  

Odpověď A: Movité věci umístění v nebytovém prostoru. N 

Odpověď B: Vedlejší stavba. A 

Odpověď C: Bytová jednotka. A 

Odpověď D: Hospodářské zvíře chované k výdělečné činnosti. A 

Číslo a verze otázky: 42202.1  



Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 
Předmětem pojištění budov je budova. Jde tedy o pojištění nemovitostí, jako jsou: rodinné 

domy, bytové domy, byty a bytové jednotky, rekreační objekty, objekty ve výstavbě. 
 

Text otázky: Pro jaké budovy je možné sjednat občanské majetkové pojištění?  

Odpověď A: Pro rekreační budovy. A 

Odpověď B: Pro bytové jednotky. A 

Odpověď C: Pro soukromé rodinné domy. A 

Odpověď D: Pro bytové domy. A 

Číslo a verze otázky: 42303.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Zákon o pojišťovnictví vymezuje jednotlivá odvětví neživotních pojištění. V rámci neživotních 

pojištění jsou kryta pojistná nebezpečí různého charakteru, a to rizika ohrožující zdraví a 

životy osob (úraz, nemoc, invalidita apod.), rizika vyvolávající přímé věcné škody (živelní 

rizika, odcizení, vandalismus, strojní rizika apod.), rizika vyvolávající finanční ztráty (přerušení 

provozu, úvěrová rizika, rizika finančních ztrát, odpovědnostní rizika atd.). Neživotní pojištění 

je velice různorodé, mezi neživotní pojištění patří samostatně sjednané úrazové a 

nemocenské pojištění; pojištění majetková; pojištění odpovědnostní; pojištění právní 

ochrany, pojištění úvěru nebo záruky, pojištění finančních ztrát, cestovní pojištění. Pojištění 

pro případ smrti nebo dožití je typickým příkladem životního pojištění. 

 

Text otázky: Které z následujících pojištění může být sjednáno jako neživotní pojištění?  

Odpověď A: Cestovní pojištění. A 

Odpověď B: Pojištění nemoci. A 

Odpověď C: Úrazové pojištění. A 

Odpověď D: Pojištění pro případ smrti nebo pro případ dožití se stanoveného věku. N 

Číslo a verze otázky: 44117.1 

Typ otázky: Více správných odpovědí 

Odůvodnění: 

Zákon o distribuci pojištění a zajištění umožňuje přijímání pojistného i pojišťovacím 

zprostředkovatelem, nejedná-li se o rezervotvorné pojištění. Pojištění pro případ nemoci 

nebo úrazu je pojištěním rizikovým, ne rezervotvorným. K přijímání pojistného musí být 

pojišťovací zprostředkovatel zmocněn. Pojistník je osobou, která je povinna hradit pojistné, a 

tedy nemůže být osobou, která je oprávněna přijímat pojistné. 

 

Text otázky: 
Který z následujících subjektů může přijímat pojistné z pojistné smlouvy, jejímž předmětem je 

rizikové pojištění úrazu nebo nemoci? 
 

Odpověď A: Pojistitel. A 

Odpověď B: Samostatný zprostředkovatel na základě smlouvy s pojišťovnou. A 

Odpověď C: Pojistník. N 

Odpověď D: Vázaný zástupce na základě smlouvy s pojišťovnou. A 

Číslo a verze otázky: 44381.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Nová linka včetně elektrospotřebičů se automaticky stala součástí pojištěného souboru věcí v 

domácnosti, pouze z tohoto důvodu není nutné pojistnou smlouvu upravovat. Modernizací 

kuchyně ale pravděpodobně došlo k navýšení pojistné hodnoty vybavení domácnosti, 

existuje tedy riziko podpojištění, a proto je nutné pojistnou smlouvu zkontrolovat z tohoto 

hlediska. Podpojištění se posuzuje vždy k datu pojistné události, nikoliv datu uzavření 

pojistné smlouvy. 

 



Text otázky: 

Pojištěný v rámci rekonstrukce kuchyně nahradil starou, původní plechovou kuchyňskou linku 

novou, moderní linkou, včetně všech běžných spotřebičů. Které z následujících tvrzení o 

pojištění souboru věcí v domácnosti je pravdivé? 

 

Odpověď A: 
Pojištěný by měl zvážit navýšení pojistné částky v pojištění domácnosti, existuje riziko 

podpojištění. 
A 

Odpověď B: Nová kuchyňská linka včetně spotřebičů je automaticky kryta pojištěním domácnosti. A 

Odpověď C: 
Pokud se pojistná smlouva neupraví ve vztahu k nově pořízeným předmětům, nově pořízené 

věci nebudou pojištěním kryty. 
N 

Odpověď D: 
Pokud bude pojistná částka ve smlouvě odpovídat pojistné hodnotě domácnosti v době 

uzavření pojistné smlouvy, pojistitel nebude případné podpojištění uplatňovat. 
N 

Číslo a verze otázky: 44390.1 

Typ otázky: Více správných odpovědí 

Odůvodnění: 

Mezi nároky na náhradu škody způsobené ublížením na zdraví patří nárok na odškodnění bolesti 

a ztížení společenského uplatnění, případně duševních útrap osob blízkých, nárok na peněžité 

dávky za ztrátu na výdělku či na důchodu a nárok na náhradu nákladů spojených s péčí o osobu 

poškozeného nebo o jeho domácnost. Pokud poškozený konal bezplatně pro jinou osobu práci v 

její domácnosti nebo závodu, má tato osoba právo na náhradu toho, oč přišla. V tomto směru je 

tedy i tato jiná osoba poškozeným. Náhrada nákladů pohřbu se týká případu usmrcení, nikoliv 

ublížení na zdraví. 

Text otázky: 
V případě náhrady újmy při ublížení na zdraví má poškozený právo na náhradu?  

Odpověď A: 
Za to, o co jiná osoba přišla tím, že poškozený před poškozením konal bezplatně pro tuto 

osobu práce v její domácnosti nebo závodu. 
A 

Odpověď B: Nákladů pohřbu. N 

Odpověď C: Ztráty na důchodu. A 

Odpověď D: Nákladů spojených s péčí o domácnost poškozeného. A 

Číslo a verze otázky: 44557.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

V pojištění právní ochrany je nezbytné zajistit, aby zájmy pojištěného nebyly ve střetu se 

zájmy pojistitele (např. v situaci, kdy pojistitelem v případě pojištění právní ochrany je stejný 

subjekt, který pak vystupuje jako protistrana ve sporu o pojistné plnění z havarijního, 

odpovědnostního, životního pojištění). Pojistiteli zákon ukládá povinnosti, které je povinen v 

souvislosti s uplatňováním práv z tohoto pojištění dodržet, aby střetu zájmů předešel, nestačí 

tedy reakce pojistitele následně, pokud konkrétní střet zájmů zjistí. Tato specifická pravidla 

však neplatí absolutně vždy, zákon upravuje situace, kdy pojistitel není povinen tato pravidla 

dodržet (např. v rámci výše uvedené situace). Pojistná smlouva musí zabezpečit pojištěnému 

pro zastupování a hájení jeho zájmů svobodu výběru jeho právního zástupce. Pojistitel není 

povinen předkládat ke schválení České národní bance žádné pojistné podmínky (ani u 

pojištění právní ochrany). 

 

Text otázky: 
Jaká zvláštní pravidla musí pojišťovna při uplatňování práv z pojištění právní ochrany 

uplatňovat? 
 

Odpověď A: 
Specifické povinnosti k vyloučení možného střetu zájmů, které stanoví pojistiteli občanský 

zákoník pro toto pojištění. 
A 

Odpověď B: 

Žádná. Pro šetření pojistných událostí z tohoto pojištění platí stejná pravidla jako pro 

uplatňování práv z jiných pojištění, tedy platí pouze obecné povinnosti uložené pojistiteli 

právními předpisy v souvislosti s jakýmkoliv jiným pojištění, např. povinnost postupovat s 

odbornou péčí, povinnost péče řádného hospodáře. 

N 

Odpověď C: 
Pojistitel je povinen respektovat výběr zástupce, kterého si oprávněná osoba zvolila k 

ochraně svých zájmů. 
A 



Odpověď D: 
Pojistitel je povinen pojistné podmínky pro toto pojištění předložit ke schválení České 

národní bance jako orgánu dohledu. N 

Číslo a verze otázky: 44566.1 

Typ otázky: Více správných odpovědí 

Odůvodnění: 

Při určení, které pojištění patří do kategorie pojištění majetku, je třeba vycházet z definice 

pojmu majetek upravené v občanském zákoníku. Majetkem se rozumí souhrn všeho, co 

osobě patří, tedy zjednodušeně řečeno její „aktiva“. Souhrn majetku a dluhů pak tvoří jmění 

osoby. Do pojištění majetku patří jak pojištění věcí movitých (havarijní pojištění vozidla, 

pojištění domácnosti), tak nemovitých (pojištění staveb). Pojištění schopnosti splácet není 

pojištěním majetku, ale sjednává se pro případ vzniku nahodilých událostí, jako je smrt, 

invalidita, pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání apod., v jejichž důsledku není pojištěný 

schopen řádně a včas plnit své dluhy (např. splácet úvěr bance). Rozlišení, co je a není 

pojištěním majetku, je významné proto, že pouze v pojištění majetku se uplatní speciální 

ustanovení, např. o podpojištění, přepojištění či pojistné hodnotě pojištěného majetku. 

 

Text otázky: Která z uvedených pojištění patří do pojištění majetku?  

Odpověď A: Havarijní pojištění motorových vozidel. A 

Odpověď B: Pojištění vybavení domácnosti. A 

Odpověď C: Pojištění staveb. A 

Odpověď D: Pojištění schopnosti splácet finanční dluh. N 

Číslo a verze otázky: 44572.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Nemovitou věcí jsou z uvedeného výčtu pozemky, jednotky a stavby spojené se zemí pevným 

základem. Pozemky a jednotky prohlašuje za věci nemovité výslovně občanský zákoník. 

Stavby, které byly ke dni nabytí účinnosti občanského zákoníku (1.1.2014) samostatnou 

nemovitou věcí a stály na pozemku stejného vlastníka, se staly součástí toho pozemku a 

přestaly být samostatnou věcí v právním smyslu. Stavby, které však patřily jiné osobě než 

pozemek, se součástí pozemku nestaly a zůstaly samostatnou nemovitou věcí. Vybavení 

domácnosti představuje soubor věcí movitých (nespojených se zemí pevným základem). 

 

Text otázky: Vyberte, které z následujících věcí jsou věcmi nemovitými:  

Odpověď A: Jednotka (bytová nebo nebytová). A 

Odpověď B: Pozemek, včetně staveb, které jsou jeho součástí. A 

Odpověď C: 
Stavba, která je spojená se zemí pevným základem a patří jiné osobě než vlastníkovi 

pozemku. 
A 

Odpověď D: Vybavení domácnosti. N 

Číslo a verze otázky: 44640.1 

Typ otázky: Více správných odpovědí 

Odůvodnění: 

V případě, že se po pojistné události z pojištění majetku následně zjistí, že byl odcizený nebo 

ztracený majetek nalezen, a pojistitel mezitím poskytl pojistné plnění, nepřechází na 

pojistitele vlastnické právo k majetku, ale má právo na vrácení toho, co na pojistném plnění 

poskytl. Oprávněná osoba si může odečíst náklady, které účelně vynaložila na odstranění 

závad vzniklých v době, kdy s věcí nemohla nakládat, třeba náklady na opravu věci.  V tomto 

směru není rozhodné, v jakých cenách bylo pojistné plnění poskytnuto. Pojistitel a pojistník si 

mohou v pojistné smlouvě ujednat jinak, tedy že si oprávněná osoba ponechá pojistné plnění 

a na pojistitele přejde vlastnictví nalezené věci. 

 

Text otázky: 
Pokud dojde v rámci pojištění domácnosti k vyplacení pojistného plnění za odcizené jízdní 

kolo a to je následně nalezeno: 
 

Odpověď A: 
Vlastníkem jízdního kola je od doby jeho nalezení pojistitel, neboť za ně již poskytl pojistné 

plnění. 
N 



Odpověď B: 
Vlastníkem jízdního kola je stále pojištěný a pojistiteli musí vrátit vyplacené pojistné plnění, 

eventuálně snížené o účelně vynaložené náklady na jeho opravu v souvislosti s odcizením. A 

Odpověď C: 
Vlastníkem jízdního kola je stále pojištěný a musí pojistiteli vrátit tu část pojistného plnění, 

která přesahuje jeho skutečnou cenu (např. pokud bylo pojistné plnění poskytnuto v nové 

ceně). 
N 

Odpověď D: 
Vlastníkem jízdního kola se stane pojistitel, pokud to bylo v pojistné smlouvě ujednáno, a 

oprávněná osoba si ponechá pojistné plnění. A 

Číslo a verze otázky: 44649.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

O právu domáhat se uzavření smlouvy o rozhodci o řešení sporů vyplývajících z pojištění 

právní ochrany musí být pojistník poučen jak v pojistné smlouvě, tak následně pokud dojde 

mezi pojistitelem a pojistníkem při řešení sporné záležitosti ke střetu zájmů nebo neshodě při 

urovnávání takové záležitosti. Není nutné poučení v rámci předsmluvních informací ani 

automaticky při oznámení každé pojistné události. 

 

Text otázky: 
Na právo žádat pojistitele o uzavření rozhodčí smlouvy pro řešení sporů z pojištění právní 

ochrany musí být pojistník upozorněn: 
 

Odpověď A: V pojistné smlouvě. A 

Odpověď B: 
V pojistné smlouvě a následně vždy v případě oznámení pojistné události, jedná se o součást 

preventivních opatření k zamezení případného střetu zájmů. N 

Odpověď C: 
V rámci předsmluvních informací, přičemž musí být pojistníkovi poskytnut dostatečný časový 

prostor pro seznámení se s touto informací a prověřením jejích důsledků ještě před 

uzavřením pojistné smlouvy. 
N 

Odpověď D: 
Pokud dojde mezi pojistníkem a pojistitelem při řešení sporné záležitosti ke střetu zájmů 

nebo neshodě při urovnávání takové záležitosti. A 

Číslo a verze otázky: 44650.1 

Typ otázky: Více správných odpovědí 

Odůvodnění: 

Cestovní pojištění je pojistným produktem, který v sobě může zahrnovat více různých 

pojištění. Mezi tradiční pojištění sjednávaná v rámci cestovního pojištění patří pojištění 

léčebných výloh (nejvýznamnější složka), úrazové pojištění, cestovní pojištění odpovědnosti, 

pojištění zavazadel či pojištění zrušení cesty. Pojištění chaty je majetkovým pojištěním 

nemovitého majetku, které se v rámci cestovního pojištění nesjednává. 

 

Text otázky: V rámci cestovního pojištění lze pojistit:  

Odpověď A: Léčebné výlohy. A 

Odpověď B: Úraz pojištěného. A 

Odpověď C: Chatu pojištěného používanou k rekreačním účelům. N 

Odpověď D: Odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou při pobytu v zahraničí. A 

Číslo a verze otázky: 44651.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Cestovní pojištění je pojistným produktem, v rámci něhož může být sjednáno více různých 

pojištění. Mezi tradiční pojištění sjednávaná v rámci cestovního pojištění patří pojištění 

léčebných výloh (nejvýznamnější složka), úrazové pojištění, cestovní pojištění odpovědnosti, 

majetkové pojištění zavazadel či pojištění pro případ zrušení cesty (např. z důvodu nemoci, 

úrazu). Pojištění cestovní kanceláře je povinné pojištění záruky, které sjednává cestovní 

kancelář pro případ, kdy z důvodu svého úpadku nemůže splnit zákonem definované závazky 

vůči zákazníkovi. Nejedná se tedy o složku cestovního pojištění. 

 

Text otázky: V rámci cestovního pojištění lze sjednat:  



Odpověď A: Majetkové pojištění zavazadel. A 

Odpověď B: Pojištění pro případ zrušení cesty. A 

Odpověď C: Pojištění odpovědnosti za škodu. A 

Odpověď D: Pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku. N 

Číslo a verze otázky: 44655.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Pojištění cestovních výloh kryje náklady na léčení a ošetření nutné vynaložit v souvislosti s 

nahodilým onemocněním v zahraničí. Jedná se zejména o léky, náklady lékařského ošetření 

(např. návštěva lékaře, vyšetření, vyhotovení nebytných snímků, ošetření samotné) či 

repatriaci, tedy převoz pojištěného nebo jeho ostatků zpět do České republiky. Náklady na 

plánované provedení lékařských zákroků v zahraničí by z tohoto pojištění hrazeny nebyly již 

principiálně, neboť u nich není splněna podmínka nahodilosti. Takové náklady by byl pacient 

povinen uhradit sám, případně řešit jejich úhradu podle pravidel stanovených pro veřejné 

zdravotní pojištění. 

 

Text otázky: Pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění kryje náklady na:  

Odpověď A: Léky při nahodilém onemocnění v zahraničí. A 

Odpověď B: Lékařské ošetření při nahodilé nemoci. A 

Odpověď C: Léčebné výlohy spojené s plánovaným zákrokem provedeným v zahraničí. N 

Odpověď D: Převoz pojištěného nebo jeho ostatků do České republiky. A 

Číslo a verze otázky: 44659.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Odpovědnost zaměstnance za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných 

podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na základě písemného potvrzení, je 

odpovědností subjektivní, tedy zaměstnanec se odpovědnosti zprostí, pokud prokáže, že 

škoda vznikla bez jeho zavinění. Oproti základní odpovědnosti zaměstnance je v případě 

předmětů převzatých na základě písemného potvrzení otočeno důkazní břemeno, které tíží 

zaměstnance (zaměstnanec musí prokázat, že škodu nezavinil). Pokud zaměstnanec škodu 

zavinil, neplatí limit čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, 

zaměstnanec je povinen nahradit škodu v plném rozsahu. 

 

Text otázky: 

V případě pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je 

sjednáno, že se pojištění vztahuje také na ztrátu pracovního nářadí převzatého na základě 

písemného potvrzení. V jaké výši bude v takovém případě pojistné plnění poskytnuto (kromě 

omezení daného limitem pojistného plnění), pokud škoda není způsobena úmyslně: 

 

Odpověď A: V plné výši vzniklé škody, pokud ztrátu nářadí zaměstnanec zavinil. A 

Odpověď B: 
Do výše čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance před ztrátou 

nářadí. 
N 

Odpověď C: 
V plné výši, bez ohledu na to, zda zaměstnanec ztrátu zavinil či nikoliv, protože se jedná o věc 

převzatou na základě písemného potvrzení. 
N 

Odpověď D: 
Nebude poskytnuto, pokud zaměstnanec prokáže, že ztrátu nářadí nezavinil. V takovém 

případě zaměstnanec není povinen škodu nahradit. A 

Číslo a verze otázky: 44660.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 
Za poškození věcí, byť převzatých na základě písemného potvrzení, zaměstnanec odpovídá 

podle § 257 zákoníku práce, tedy do výše čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku 

zaměstnance. Podmínkou je zde zavinění zaměstnance, to však v tomto případě prokazuje 

 



zaměstnavatel (otočení důkazního břemene platí jen pro ztrátu svěřené věci, ne jejich 

poškození). Pokud tedy zaměstnavatel neprokáže, že škodu zaměstnanec zavinil, 

zaměstnanec za škodu neodpovídá a pojistné plnění poskytnuto nebude. 

Text otázky: 

V jaké výši bude poskytnuto pojistné plnění (kromě omezení daného limitem pojistného 

plnění) v případě pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, 

pokud dojde při plnění pracovních povinností k poškození pracovního nářadí převzatého 

zaměstnancem na základě písemného potvrzení. 

 

Odpověď A: Do plné výše škody, neboť se jedná o věc převzatou na základě písemného potvrzení. N 

Odpověď B: 
Do výše čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance před poškozením 

nářadí, pokud zaměstnanec neprokáže, že poškození nářadí nezavinil. N 

Odpověď C: 
Do výše čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance před poškozením 

nářadí, pokud zaměstnavatel prokáže, že zaměstnanec poškození nářadí zavinil. A 

Odpověď D: Nebude poskytnuto, pokud zaměstnavatel neprokáže, že zaměstnanec škodu zavinil. A 

Číslo a verze otázky: 44664.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Skutečnost, že na pojištěné věci vázne zástavní právo, musí být pojistiteli včas buď oznámena 

zástavcem nebo zástavním dlužníkem (pojištěným, na jehož majetek se pojištění vztahuje), 

nebo prokázána zástavním věřitelem, tedy např. bankou. Pouhé oznámení zástavním 

věřitelem nestačí, zástavní právo musí být prokázáno. Katastr nemovitostí vznik zástavního 

práva pojistiteli neoznamuje, nadto zákon vyžaduje oznámení či prokázání výše uvedenými 

osobami, katastr nemovitostí ve výčtu uveden není. 

 

Text otázky: 
V případě, že je pojištěná nemovitost zastavena, poskytne v případě pojistné události 

pojistitel pojistné plnění zástavnímu věřiteli, pokud je mu existence zástavního práva: 
 

Odpověď A: Oznámena katastrem nemovitostí. N 
Odpověď B: Prokázána zástavním věřitelem (tedy např. bankou). A 
Odpověď C: Oznámena zástavcem nebo zástavním dlužníkem (pojištěným). A 
Odpověď D: Oznámena zástavním věřitelem. N 

Číslo a verze otázky: 44668.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Z pojistného plnění, které bylo dlužníkovi vyplaceno za pojistnou událost na pojištěné 

zástavě, se dlužník může uspokojit, pokud nebude jeho pohledávka řádně a včas splněna, a 

ponechat si může nejen dlužnou částku, ale také příslušenství, tedy např. úroky, a dále 

náklady, na jejichž náhradu má právo (tedy ne jakékoliv náklady, ale buď náklady stanovené 

smlouvou, nebo přiznané zákonem). Zbývající část pojistného plnění je povinen vyplatit 

zástavnímu dlužníkovi. 

 

Text otázky: 
Z pojistného plnění vyplaceného z pojištění majetku zástavnímu věřiteli, pokud je zástava 

pojištěna, si zástavní věřitel může ponechat: 
 

Odpověď A: Zbývající část dlužné částky. A 
Odpověď B: Úroky spojené s pohledávkou. A 
Odpověď C: Jakékoliv náklady spojené s dluhem. N 
Odpověď D: Jen nevrácenou část dluhu. N 

Číslo a verze otázky: 44669.1 

Typ otázky: Více správných odpovědí 

Odůvodnění: 
Pokud se jedná o zvíře, které slouží jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením, 

zprostí se vlastník nebo ten, komu bylo zvíře svěřeno, povinnosti nahradit újmu způsobenou 

takovým zvířetem, pokud prokáže, že v rámci dohledu nad zvířetem nezanedbal potřebnou 

 



pečlivost, nebo prokáže, že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti. Možnost 

zprostit se povinnosti k náhradě újmy má dopady do pojištění odpovědnosti, protože pokud 

se vlastník nebo ten, jemuž bylo zvíře svěřeno, zprostí povinnosti k náhradě újmy, není z jeho 

pojištění pojistné plnění za takovou újmu poskytnuto. 

Text otázky: 
Pro poskytnutí pojistného plnění z pojištění občanské odpovědnosti za škodu způsobenou 

asistenčním psem, který byl svěřen zdravotně postiženému: 
 

Odpověď A: 
Je podstatné, zda je vlastník nebo ten, komu byl pes svěřen, schopen prokázat, že v rámci 

dohledu nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost. A 

Odpověď B: 
Není podstatné, zda je vlastník nebo ten, komu byl pes svěřen, schopen prokázat, že v rámci 

dohledu nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost. V daném případě se jedná o 

odpovědnost bez možnosti zprostit se povinnosti nahradit újmu. 
N 

Odpověď C: 
Je podstatné, zda je vlastník nebo ten, komu byl pes svěřen, schopen prokázat, že by škoda 

vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti. 
A 

Odpověď D: 
Není podstatné, zda je vlastník nebo ten, komu byl pes svěřen, schopen prokázat, že by škoda 

vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti. V daném případě se jedná o odpovědnost bez 

možnosti zprostit se povinnosti nahradit újmu. 
N 

Číslo a verze otázky: 44672.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Škodu způsobenou věcí jejím pádem nebo vyhozením z místnosti má povinnost nahradit ten, 

kdo nad věcí měl mít dohled. Pokud nelze takovou osobu jinak určit, platí, že jí je vlastník 

věci. Společně a nerozdílně s nimi nahradí škodu i osoba, která takové místo užívá, a pokud ji 

nelze určit, vlastník nemovité věci. Všechny tyto osoby mohou odpovídat za takovou škodu.  
Osoba, na jejímž pozemku došlo ke zranění, za škodu neodpovídá. 

 

Text otázky: 
Pokud dojde k pádu květináče z okna a zranění kolemjdoucí osoby, v úvahu přichází z 

hlediska pojistného plnění z pojištění občanské odpovědnosti odpovědnost: 
 

Odpověď A: Osoby, která byt, z něhož květináč vypadl, užívá (např. nájemník bytu). A 

Odpověď B: Osoby, která měla mít nad věcí dohled. A 

Odpověď C: Vlastníka květináče. A 

Odpověď D: Osoby, které patří pozemek, na kterém došlo ke zranění kolemjdoucí osoby. N 

Číslo a verze otázky: 44691.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

V případě, že dojde k zániku jediné pojištěné věci, pojištění zaniká, když zanikl pojistný zájem. 

Pokud pojištění zaniklo v důsledku pojistné události, má pojistitel právo na pojistné do konce 

pojistného období, ve kterém pojistná událost nastala, pokud se jedná o pojistné běžné, na 

jednorázové pojistné má pojistitel právo na celé. Obnovení nemovitosti bývá v pojistných 

podmínkách upraveno pro nárok na pojistné plnění v nových cenách, nicméně na zánik 

pojištění a právo na pojistné nemá obnovení nemovitosti dopad. 

 

Text otázky: 
Pokud dojde v občanském pojištění nemovitosti k pojistné události spočívající ve shoření a 

zřícení celého pojištěného domu, pak pojištění: 
 

Odpověď A: 
Zanikne a pojistitel má právo na běžné pojistné do konce pojistného období, ve kterém došlo 

k pojistné události, pokud bylo pojistné ujednáno jako běžné. A 

Odpověď B: 
Nezanikne, pokud oprávněná osoba do 3 let obnoví pojištěnou nemovitost ve stejném 

rozsahu, jako byla nemovitost původní. 
N 

Odpověď C: Zanikne a pojistitel má právo na pojistné do zániku pojištění. N 



Odpověď D: Zanikne a pojistitel má právo na celé jednorázové pojistné. A 

Číslo a verze otázky: 44692.1 

Typ otázky: Více správných odpovědí 

Odůvodnění: 

Pojištění domácnosti je pojištěním movitých věcí, a tedy v případě přestěhování nedochází ke 

změně vlastnictví ani nenastává jiný ze zákonem předvídaných důvodů automatického zániku 

pojištění. Na druhou stranu se tím mění např. místo pojištění, zpravidla uvedené v pojistné 

smlouvě, a změna může mít dopad do pojistného rizika, např. povodňových zón. Pojistník by 

tedy měl tuto změnu oznámit pojistiteli, aby pojistitel mohl nové pojistné riziko zvážit a v 

návaznosti na to činit další případné kroky. Nelze vyloučit, že v rámci smluvní volnosti budou 

pojistné podmínky upravovat, že v případě přestěhování pojištění zaniká, a pak by tato 

úprava měla přednost před zákonnou úpravou. Dohodnout se s pojistitelem na ukončení 

původní smlouvy dohodou a sjednání nového pojištění lze z principu vždy. 

 

Text otázky: 
Pokud si pojištěný sjednal pojištění domácnosti a následně se přestěhuje:  

Odpověď A: 
Pojištění vždy automaticky zanikne ke dni přestěhování, neboť došlo k zániku pojistného 

nebezpečí v místě pojištění. 
N 

Odpověď B: 
Pojištění ze zákona nezaniká, nicméně může dojít ke změně pojistného rizika, a tedy je 

pojistník povinen toto oznámit pojistiteli. 
A 

Odpověď C: Pojistné podmínky mohou stanovit, že pojištění zaniká. A 

Odpověď D: 
Pojistník se s pojistitelem může dohodnout na zániku pojištění a sjednat novou pojistnou 

smlouvu. A 

Číslo a verze otázky: 44695.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

S eventuálním špatným technickým stavem nemovitosti může být spojeno z hlediska 

pojištění více následků, přičemž konkrétní dopad bude záležet na více okolnostech. Přitom je 

třeba mít na zřeteli, že špatný technický stav nemusí být vždy patrný ani obhlídkou věci, 

může se jednat o vady či nedostatky nikoliv zjevné, které mohou být následně předmětem 

znaleckého posuzování. Pokud by byly splněny předpoklady pro odmítnutí pojistného plnění, 

pojistitel by byl oprávněn pojistné plnění odmítnout (s následkem zániku pojištění). Špatný 

technický stav budovy může být z pojištění také vyloučen na základě výluky uvedené např. v 

pojistných podmínkách. Dále může nastat i situace, kdy ve škodné události nebude možné 

spatřovat nahodilost, a tedy nebude splněn základní předpoklad pro poskytnutí pojistného 

plnění. Nelze dovozovat, že pokud pojistitel nemovitost do pojištění přijal, nemůže např. 

odmítnout pojistné plnění, pokud jsou pro to splněny předpoklady. 

 

Text otázky: 
Špatný technický stav nemovitosti z doby před uzavřením pojistné smlouvy může být podle 

okolností případu: 
 

Odpověď A: Předmětem výluky z pojištění, pokud je taková v pojistné smlouvě ujednána. A 

Odpověď B: 
Vždy pouze důvodem pro navýšení pojistného před uzavřením pojistné smlouvy. Pokud 

pojistitel do pojištění nemovitost přijme, již nemůže snížit pojistné plnění nebo je zamítnout 

či odmítnout. 
N 

Odpověď C: 
Důvodem pro neposkytnutí pojistného plnění, pokud nelze vzhledem ke stavu nemovitosti ve 

škodné události, která následně nastala, spatřovat nahodilost. A 

Odpověď D: Důvodem pro odmítnutí pojistného plnění. A 

Číslo a verze otázky: 44697.1 

Typ otázky: Více správných odpovědí 

Odůvodnění: 
Oznámit pojistnou událost může, resp. dokonce musí, oprávněná osoba, pojistník a pojištěný. 

Právo oznámit událost má dále zástavní věřitel jako osoba, která má na pojistném plnění 

právní zájem. Nepotřebuje k tomu souhlas pojištěného. 

 

Text otázky: 
V případě, že je pojištěná nemovitost zastavena (vázne na ní zástavní právo), může pojistnou 

událost pojistiteli oznámit: 
 



Odpověď A: Pojištěný. A 

Odpověď B: Pojistník. A 

Odpověď C: Zástavní věřitel, ale pouze, pokud k tomu má souhlas pojištěného. N 

Odpověď D: Zástavní věřitel. A 

Číslo a verze otázky: 44722.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Asistenčními službami poskytovanými z cestovního pojištění se rozumí okamžité poskytnutí 

dostupné pomoci osobě oprávněné podle pojistné smlouvy, pokud se tato osoba dostane do  
nesnází v důsledku pojistné události. Nejčastěji jsou z cestovního pojištění využívány 

asistenční služby spočívající v zajištění a zorganizování služeb spojených s poskytnutím 

zdravotní pomoci pojištěnému nebo s repatriací jeho ostatků zpět do České republiky. 

Asistenčními službami není servis nebo údržba vozidla ani informace o poskytování této 

služby nebo její zprostředkování. 

 

Text otázky: Co to jsou asistenční služby poskytované z cestovního pojištění?  

Odpověď A: 
Pomoc osobě oprávněné podle pojistné smlouvy, pokud se tato osoba dostane do nesnází v 

důsledku pojistné události. 
A 

Odpověď B: Servis a údržba vozidla, které použil pojištěný při cestě do zahraničí. N 

Odpověď C: 
Zajištění a zorganizování služeb spojených v souvislosti s poskytnutím zdravotní pomoci 

pojištěnému. 
A 

Odpověď D: 
Informování o možnosti využití služeb souvisejících s údržbou vozidla nebo její 

zprostředkování. N 

Číslo a verze otázky: 44728.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Pojištění nemovitosti systematicky patří do pojištění majetku a v ustanoveních občanského 

zákoníku upravujících pojištění majetku není uvedeno omezení, že pojištění majetku lze 

sjednat pouze jako pojištění škodové nebo pouze jako pojištění obnosové. Nemovitost je 

tedy možné pojistit jak pojištěním škodovým, tak pojištěním obnosovým. 

 

Text otázky: 
Pojištění nemovité věci lze (pokud se nejedná o pojištění velkého pojistného rizika) 

sjednat: 
 

Odpověď A: Pouze jako pojištění obnosové. N 

Odpověď B: Pouze jako pojištění škodové. N 

Odpověď C: Jako pojištění škodové. A 

Odpověď D: Jako pojištění obnosové. A 

Číslo a verze otázky: 44729.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Povinnost platit pojistné má pojistník, nicméně pojistitel je podle občanského zákoníku 

povinen přijmout splatné pojistné od pojištěného, oprávněné osoby a zástavního věřitele. 

Oproti tomu pojem „pojištěnec“ občanský zákoník ve vztahu k soukromoprávní úpravě 

pojištění nezná. 

 

Text otázky: 
V pojištění nemovitosti, k níž je zřízeno zástavní právo, je pojistitel povinen přijmout pojistné 

od: 
 

Odpověď A: Zástavního věřitele. A 

Odpověď B: Pojištěnce. N 

Odpověď C: Oprávněné osoby. A 

Odpověď D: Pojištěného. A 



Číslo a verze otázky: 44730.1 

Typ otázky: Více správných odpovědí 

Odůvodnění: 

Předmět pojištění je třeba identifikovat tak, aby mezi účastníky pojištění nevznikly  
pochybnosti o tom, co je pojištěno. V pojištění nemovitosti identifikace pomocí uvedení čísla 

listu vlastnického dostatečným identifikačním údajem není, protože každé katastrální území 

má své číslování listů vlastnických, takže například ve městě, v jehož územním obvodu jsou 

čtyři katastrální území, mohou být čtyři listy vlastnické shodného čísla. 

 

Text otázky: V pojistné smlouvě je možné pojištěnou nemovitost identifikovat:  

Odpověď A: Přesnými údaji z katastru nemovitostí. A 

Odpověď B: Číslem popisným a uvedením obce, ve které se nemovitost nachází. A 

Odpověď C: Číslem parcelním pozemku, jehož je nemovitost součástí, a názvem katastrálního území. A 

Odpověď D: Číslem listu vlastnického, na němž je nemovitost zapsána. N 

Číslo a verze otázky: 44747.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Součástí oprávnění pojišťovny k provozování pojišťovací činnosti je i poskytování asistenčních 

služeb. Pojišťovna tedy nepotřebuje, pokud chce poskytovat asistenční služby, žádné další 

(zvláštní) oprávnění. Asistenční služby jsou nejčastěji poskytovány smluvním partnerem 

pojišťovny, který konkrétní pomoc v nouzi oprávněným osobám zabezpečí. 

 

Text otázky: Asistenční služby může poskytovat:  

Odpověď A: Pojišťovna v rámci provozování pojišťovací činnosti. A 

Odpověď B: Pouze právnická osoba odlišná od pojistitele, aby došlo k vyloučení střetu zájmů. N 

Odpověď C: 
Pojistitel, který má k tomu uděleno zvláštní oprávnění, vztahující se pouze k poskytování 

asistenčních služeb pro vybraná pojistná odvětví. 
N 

Odpověď D: Smluvní partner pojišťovny, který konkrétní pomoc v nouzi zabezpečí. A 

Číslo a verze otázky: 46174.1  

Typ otázky: Více správných odpovědí  

Odůvodnění: 

Zákon o pojišťovnictví vymezuje v Příloze č. 1 jednotlivá odvětví životních a neživotních 

pojištění. Dále obsahuje rozdělení neživotních pojištění do skupin. Členění pojištění na 

jednotlivé druhy - např. pojištění osob, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a 

pojištění právní ochrany - vyplývá z občanského zákoníku. Rozdělení pojištění na pojištění 

občanů a pojištění podnikatelů nemá oporu v právní úpravě. 

 

Text otázky: Jak se člení pojištění podle zákona o pojišťovnictví?  

Odpověď A: Podle pojistných odvětví životních a neživotních pojištění. A 

Odpověď B: Podle skupin neživotních pojištění. A 

Odpověď C: 
Pojištění osob, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění právní 

ochrany. 
N 

Odpověď D: Pojištění občanů a pojištění podnikatelů. N 

 


