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POJISTNÉ PRÁVO - otázky k ústní zkoušce, ZS 2017 - 2018
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Definice práva
Funkce práva
Mimoprávní normativní systémy
Základní principy právních kultur
Kontinentální právní systém
Anglosaský právní systém
Charakteristika pramene práva - normativní právní akty
Charakteristika pramene práva - precedenty
Charakteristika pramene práva - smlouvy normativního charakteru
Charakteristika pramene práva - právní obyčeje
Prameny práva v ČR
Fáze tvorby zákona v ČR
Prvky struktury právní normy
Právní normy dle struktury
Právní normy dle míry vázanosti adresátů
Právní normy dle jazykového vyjádření dispozice
Platnost a účinnost právní normy
Působnost právní normy
Legisvakance, derogace, retroaktivita právních norem
Charakteristika soukromého a veřejného práva
Charakteristika procesního a hmotného práva
Prvky právního vztahu
Právní skutečnosti a jejich členění
Právní jednání
Formy vzniku právních jednání
Náležitosti právních jednání
Prekluzivní a promlčecí lhůty
Obsah právních vztahů
Přímý objekt právních vztahů
Nepřímý objekt právních vztahů
Subjekt právních vztahů
Nejčastější způsoby vzniku závazků z hlediska práva
Charakteristika smlouvy
Členění smluv dle formy
Vznik smlouvy
Reakce adresáta na návrh smlouvy
Rámcové smlouvy a obchodní podmínky
Platnost a účinnost smluv
Důvody absolutní neplatnosti smlouvy
Důvody relativní neplatnosti smlouvy
Charakteristika zániku závazku splněním
Charakteristika zániku závazku dohodou
Charakteristika zániku závazku v důsledku právní události
Charakteristika zániku závazku odstoupením či výpovědí
Charakteristika zániku závazku započtením
Charakteristika zániku závazku v důsledku prekluze či promlčení
Charakteristika podnikatele (a podnikání)
Označení podnikatele
Jednání podnikatele
Obchodní listiny
Sídlo podnikatele a jeho určení
Provozovna
Obchodní rejstřík
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Živnostenský rejstřík
Obchodní závod
Členění obchodních korporací
Základní kapitál - charakteristika
Akciová společnost - základní kapitál, nejvyšší orgán, statutární orgán
Společnost s ručením omezeným - základní kapitál, nejvyšší orgán, statutární orgán
Veřejná obchodní společnost - základní kapitál, nejvyšší orgán, statutární orgán
Komanditní společnost - základní kapitál, nejvyšší orgán, statutární orgán
Družstvo - základní kapitál, nejvyšší orgán, statutární orgán
Pojistník, pojištění, pojistitel
Škodové a obnosové pojištění - pojem, rozdíl
Pojistný zájem
Pojistka
Pojištění cizího pojistného nebezpečí
Pojištění ve prospěch třetí osoby
Pojistné běžné a jednorázové
Šetření pojistné události a splatnost pojistného plnění
Přerušení pojištění
Zánik pojištění uplynutím pojistné doby
Zánik pojištění nezaplacením pojistného
Zánik pojištění výpovědí po vzniku pojistné události
Zánik pojištění výpovědí po uzavření pojistné smlouvy
Odstoupení od pojistné smlouvy ze strany pojistitele
Odstoupení od pojistné smlouvy ze strany pojistníka
Důvody odmítnutí plnění z pojistné smlouvy pojistitelem
Změna vlastnictví u škodového pojištění - důsledky
Pojistná částka
Pojistný limit
Soupojištění
Souběžné pojištění
Vícenásobné pojištění
Zachraňovací náklady a nárok na ně
Výluka u pojištění osob
Přepojištění
Podpojištění
Charakteristika pojištění právní ochrany
Charakteristika pojištění odpovědnosti za škodu
Charakteristika pojištění úvěru a záruky
Charakteristika pojištění finančních ztrát
Pojistná rizika u pojištění osob
Pořadí osob (skupin osob) na plnění z pojištění osob pro případ smrti
Charakteristika skupinového pojištění
Snížení pojistné částky
Zkrácení pojistné doby
Odkupné
Charakteristika úrazového pojištění
Právo pojistitele na odmítnutí či snížení pojistného plnění z úrazového pojištění

Při ústní zkoušce si student/studentka losuje 2 otázky z níže uvedených. Otázky se po zodpovězení
vrací zpět do „osudí“.
Úspěšným zodpovězením otázky se rozumí velmi stručné pojednání, které vystihne podstatu problému
či bude charakterizovat příslušný problém. K zodpovězení otázek je možné mít k dispozici příslušná
ustanovení občanského zákoníku týkající se pojistné smlouvy a v přiměřeně krátkém čase je použít,
pokud daná otázka bude směřovat k problematice upravené tímto zákonem. Maximální doba
k zodpovězení obou otázek je 5 minut včetně případného použití občanského zákoníku.

Tyto otázky platí pro období uvedené v záhlaví. Zveřejněním těchto otázek se zároveň ruší
všechny dříve používané otázky vyučujícím v předchozích obdobích.
V Hradci Králové 9. ledna 2018
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