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1. Úvod 

Téma pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla z pohledu 

soudních rozhodnutí je pro zpracování zajímavé z několika důvodů. V první řadě stojí 

za pozornost oblast provozu vozidel. Se zvyšující se ekonomickou úrovní obyvatelstva 

dochází i k rozvoji dopravy a nárůstu počtu vozidel na pozemních komunikacích. 

Rostoucí počet vozidel znamená i růst dopravních nehod, se kterými je neodmyslitelně 

spjat vznik škod. V případě, že by nehody s sebou přinášely „pouze“ pomačkané 

plechy, nebyla by oblast pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

nejspíše tak závažnou problematikou. Avšak při škodní události způsobené zvláštní 

povahou provozu vozidel dochází nejen ke škodám na majetku, ale i na zdraví a  

životech. A právě škody na zdraví mohou šplhat do astronomických výšek. Jako příklad 

lze uvést situaci, kdy je vozidlem způsobena dopravní nehoda, při které dojde u 

dospívajícího chlapce ke zranění s trvalými následky, například ke kvadruplegii.1 S 

uvedeným zraněním jsou spojeny vysoké náklady na léčbu, zdravotní pomůcky a léky, 

člověk se stává odkázaný na pomoc ostatních. Pokud by nebylo v době škodní události 

sjednáno pro škodící vozidlo tzv. povinné ručení, ponese všechny takto vynaložené 

náklady na obstarání potřeb poškozeného odpovědná osoba. I proto si pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla zaslouží pozornost. Ano, může 

dojít při dopravní nehodě jen k rozbití nárazníku, ale i ke škodám v řádu milionů korun.  

Riziko vzniku škod je příliš vysoké a poškození mají právo na ochranu. 

V současné době tuto ochranu poskytuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „zákon o 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“), a v něm zakotvený princip povinného 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.  

„Ani český soud – podobně jako např. soud francouzský – nesmí odmítnout 

rozhodnutí pro neúplnost či nejasnost práva. I v takovém případě si musí pomoci 

výkladem, který je ve výše uvedeném smyslu de facto právotvorný.“2 Zákonodárce při 

přijímání právního předpisu nemůže předejít s ním souvisejícím aplikačním problémům, 

                                                 
1 kvadruplegie – úplné ochrnutí všech čtyř končetin 
2 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 2. díl. 4. , aktualizované 

a doplněné vydání, Praha: ASPI, 2005, str. 118 
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které praxe přináší. Soud hraje důležitou roli při výkladu právních norem, a proto jsem 

zaměřila svou pozornost na soudní rozhodnutí v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla.  
Téma, které jsem se rozhodla ve své práci zpracovat, úzce souvisí s právem 

finančním a právem občanským, kdy oblast pojištění spadá do práva finančního, 

zatímco odpovědnost za škodu a provoz vozidel řeší právo občanské. Literatura 

v předmětné oblasti není příliš rozsáhlá a publikace, které se vztahují k pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla neodpovídají současnému 

právnímu stavu. Jako pramen mohou sloužit zejména odborné články publikované 

v právních časopisech. 

Cílem mé práce je uvést a analyzovat jednotlivá soudní rozhodnutí, která se 

zabývají nebo úzce souvisí s problematikou pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla. Práce je rozdělena do devíti kapitol, přičemž mezi 

stěžejní části řadím kapitolu šestou, sedmou a osmou, která analyzuje soudní rozhodnutí 

v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Jednotlivá 

soudní rozhodnutí jsou v kapitolách řazena podle data, kdy bylo rozhodnutí vydáno.  

.  
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2. Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel 

„Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, které má v našem právu 

dlouholetou tradici, bylo možno původně uzavřít na dobrovolném základě. Negativní 

dopady škod způsobených vzrůstajícím provozem motorových vozidel vedly k zavedení 

povinného pojištění odpovědnosti – zpočátku pro některé provozovatele a od roku 1935 

pro všechny držitele vozidel, která podléhala zápisu v registru motorových vozidel.“3 

Tato změna byla za první republiky v českém právním řádu provedena zákonem 

č. 81/1935 Sb. z. a n., o jízdě motorovými vozidly. Uvedeným předpisem byla v jeho 

části IX., ustanoveních § 56 – 66, upravena povinnost každého držitele vozidla, které 

bylo v registru motorových vozidel, se pojistit. Musel být pojištěn nejen vlastník 

vozidla, ale i osoba, která řídila vozidlo s vědomím vlastníka. Uvedená úprava byla na 

počátku padesátých let dvacátého století nahrazena a došlo k zavedení systému 

zákonného pojištění odpovědnosti. V období centrálně řízené ekonomiky tedy 

fungovalo pojištění na principu pojištění zákonného, což znamenalo, že pojištění 

vznikalo bez uzavření pojistné smlouvy, tedy uvedením vozidla do provozu, a zaplacení 

pojistného nebylo pro vznik pojištění rozhodující. Každý vlastník motorového vozidla 

byl ze zákona pojištěný a jedna pojišťovna měla v dané oblasti monopolní postavení. 

Vládní nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, a prováděcí vyhlášky tvořily 

v dané době základ zákonného pojištění. Vznik československé federace s sebou 

přineslo i vydání vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 123/1974 Sb., kterou 

byly stanoveny rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou. 

Po roce 1989 dochází v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel 

k vydání vyhlášky Ministerstva financí č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a 

podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

motorového vozidla (dále jen „vyhláška“ nebo „vyhláška č. 492/1991 Sb.“), s účinností 

od 1.ledna 1992. „Zákonné pojištění odpovědnosti se sice vyznačovalo nižšími náklady 

na jeho správu a provozování, jeho neadresnost a zejména zcela chybějící systém 

                                                 
3 KARFÍKOVÁ, M., PŘIKRYL, V., ČECHOVÁ, J. Základy pojišťovacího práva. Praha: Orac, 2001, 

str. 98 
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kontroly založený na propojení státem vedené evidence silničních vozidel a evidence 

plátců pojistného za zákonné pojištění vedené pojišťovnou však značně ztěžovalo 

zjišťování a postih osob, které nesplnily povinnost zaplatit stanovené pojistné, což ve 

svém důsledku naopak vedlo ke zvyšování sazeb pojistného.“4 Protože neexistovala 

pojistná smlouva, nemohl pojistitel stanovit pojistné v závislosti na jednotlivém 

škodném průběhu pojištění, pojistné bylo určováno bez ohledu na schopnosti řidiče, 

místo používání vozidla, apod.  

Přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla došlo k přeměně na 

pojištění povinné smluvní. Zásadní změna v pojištění odpovědnosti z provozu 

motorových vozidel tedy přichází se zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla, který nabyl plné účinnosti 1. ledna 2000, kdy zákonné pojištění bylo nahrazeno 

povinným smluvním,5 čímž proběhla transformace pojistného trhu a přizpůsobení se 

tržním podmínkám a zvyklostem trhu Společenství. 

Zákon č. 168/1999 Sb. byl do současné doby novelizován celkem jedenácti zákony: 

• zákonem č. 307/1999 Sb., kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 

zákonů; jehož přijetím došlo zejména k rozšíření výjimek z povinnosti pojištění 

odpovědnosti u vozidel se zvláštním režimem použití,  

• zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů; který přinesl, mimo jiné, 

zásadní změny v evidenci vozidel, 

• zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v 

souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů ; 

který změnil správní orgán příslušný k ukládání pokut,  

• zákonem č. 47/2004 Sb., kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

                                                 
4 KARFÍKOVÁ, M., PŘIKRYL, V., ČECHOVÁ, J., 2001: c.d., str. 99 
5 Povinně smluvní znamená, že je zákonem stanovena povinnost uzavřít toto pojištění formou pojistné 

smlouvy. 
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pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 47/2004 Sb.“); který byl reakcí zejména 

na přijetí tzv. čtvrté motorové směrnice č. 2000/26/ES, 

• zákonem č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, 

spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, 

pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o 

změně některých dalších zákonů , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o finančních konglomerátech“); který provedl některé změny reagující na 

praktické potřeby jeho realizace, 

• zákonem č. 57/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a 

o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů; zejména 

reagoval na sjednocení dozorových orgánů,  

• zákonem č. 296/2007 Sb.,  kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím,  

• zákonem č. 137/2008 Sb., kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., 

o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a 

o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů; který zavedl příspěvek ČKP v případě nepojištění vozidla a stanovil 

zelenou kartu jako jediný doklad osvědčující pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla,  

• zákonem č. 278/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 

přijetím zákona o Policii České republiky,  
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• zákonem č. 278/2009 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona 

o pojišťovnictví, , ve znění pozdějších předpisů, 

• zákonem č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 

přijetím daňového řádu, a který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011. 

 

Mezi zásadní novely zákona se řadí zákon č. 47/2004 Sb., kterým došlo k: 

- navýšení limitů pojistného plnění (v případě škody na zdraví nebo usmrcením z 

18 milionů Kč na 35 milionů Kč. Tento limit se vztahuje na každou zraněnou 

nebo usmrcenou osobu, tj. v případě zranění více osob je pojistitel povinen plnit 

každé osobě podle skutečně vzniklé škody, a to až do výše 

35 milionů Kč. V případě věcné škody a ušlého zisku se limit 5 milionů Kč 

zvýšil na 18 milionů Kč, a to bez ohledu na to, kolik osob bylo při škodné 

události poškozeno.), 

- zavedení povinnosti pro pojistitele zohlednit při sjednávání výše pojistného 

v pojistné smlouvě předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti 

pojistníka, a to slevou na pojistném v případě bezeškodného průběhu pojištění 

nebo přirážkou k pojistnému v případě výplaty pojistného plnění z pojištění 

odpovědnosti, 

- zavedení povinnosti pojišťovně ukončit do tří měsíců od nahlášení škody šetření 

a sdělit poškozenému výši plnění nebo v této lhůtě podat písemné vysvětlení, 

proč bylo plnění zamítnuto nebo sníženo, resp. z jakého důvodu nebylo možno 

ukončit šetření, 

- vytvoření institutu tzv. škodních zástupců, 

- rozšíření povinnosti Kanceláře vytvořit informační středisko, 

- novela zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „ObčZ“), o rozšíření ustanovení § 444 ObčZ 

o jednorázové odškodnění pozůstalých. 

Další neméně významnou novelou je zákon č. 137/2008 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, kterým byly zavedeny následující povinnosti:  

- povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla 

na pozemních komunikacích (vlastník vozidla, v  případě že provozované 
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vozidlo není pojištěno, zaplatí pokutu a dále je povinen uhradit Kanceláři tzv. 

náhradní plnění za celou dobu, kdy bylo vozidlo nepojištěno), 

- řidič je povinen mít u sebe zelenou kartu,6 která bude při kontrole jediným 

dokladem, prokazujícím pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

 

Platná legislativa – pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice 

• Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Hlavním účelem zákona je krýt neschopnost škůdce nahradit poškozenému 

škody, které byly způsobeny vlivem škodní události. Protože provoz vozidel s sebou 

přináší zvláštní rizika, je dbáno na ochranu poškozeného. Stěžejním ustanovením celého 

zákona je § 1 odst. 2, ve kterém se uvádí, že provozovat vozidlo na pozemních 

komunikacích může pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem 

vozidla je pojištěna podle tohoto zákona.  

Pojištěným je každá osoba, která odpovídá za škodu způsobenou provozem 

vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Mezi povinnosti pojištěného patří: oznámit 

pojistiteli, že na něm bylo uplatněno právo o náhradu škody, sdělit na žádost 

poškozeného základní informaci, u koho je pojištěný a kam se má poškozený se svým 

nárokem obrátit.  

• Vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon o 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

  
                                                 

6 Zelená karta je mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení. 

Začátkem 80. let 20. století došlo mezi státy v Evropě k dohodě o vytvoření Národní kanceláře 

pojistitelů, aby se auta při přejezdu na hranicích nemusela zdržovat s uzavíráním hraničního pojištění. 

V případě způsobení škody by ji zaplatila Národní kancelář pojistitelů, která by si nároky vypořádala 

s řidičem škodícího vozidla nebo s pojišťovnou.  

 



 - 13 - 

Platná legislativa – pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v EU 

Protože provoz vozidel je velice nebezpečný a vozidla se pohybují po celém 

teritoriu Společenství, byla oblast pojištění odpovědnosti z provozu vozidel upravena 

komunitárním právem. 

- Směrnice 72/166/EHS, Směrnice Rady ze dne 24. dubna 1972 o sbližování 

právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní 

odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro 

případ takové odpovědnosti pojištění (dále jen „Směrnice Rady 72/166/EHS“),  

- Směrnice 72/430/EHS, Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1972, kterou se 

mění Směrnice Rady 72/166/EHS, 

- Směrnice 84/5/EHS, Druhá Směrnice Rady ze dne 30. prosince 1983 o 

sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění 

občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, 

- Směrnice 90/232/EHS, Třetí Směrnice Rady ze dne 14. května 1990 o 

sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění 

občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (dále jen 

„Směrnice 90/232/EHS“),  

- Směrnice 2000/26/ES, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze 

dne 16. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 

pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o 

změně směrnic Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS (tzv. čtvrtá směrnice o pojištění 

motorových vozidel), 

- Směrnice 2005/14/ES, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES ze 

dne 11. května 2005, kterou se mění směrnice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 

88/357/EHS a 90/232/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/26/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových 

vozidel, 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 

o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a 

kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění. 
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3. Odpovědnost za škodu  

3.1. Odpovědnost za škodu obecně a její funkce 

Platná právní úprava odpovědnosti za škodu je upravena občanským zákoníkem 

v ustanovení § 420 n. Občanský zákoník vedle obecné úpravy odpovědnosti za škodu v 

ustanovení § 420 obsahuje i zvláštní případy odpovědnosti za škodu (např. ustanovení 

§ 427 ObčZ odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku). „U 

vztahu mezi obecnou a zvláštní úpravou odpovědnosti za škodu platí, že obecná 

občanskoprávní úprava odpovědnosti za škodu se použije v případě, že nejde o 

konkrétní případ speciálně upravené občanskoprávní odpovědnosti za škodu. 

Ustanovení § 420 ObčZ je generální a k jeho použití dojde až když škodná záležitost 

nebude spadat pod některé z jiných ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody.“7 

Funkcí odpovědnosti za škodu je poskytnout ochranu vztahům osobním (zdraví 

a život fyzických osob) i majetkovým (vlastnictví).  

3.2. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu 

  K tomu, aby došlo ke vzniku odpovědnosti za škodu, je třeba naplnit určité 

předpoklady: 

1. porušení právní povinnosti (§ 420 ObčZ) nebo zákonem kvalifikovaná 

událost vyvolávající škodu, tzv. škodní událost (u objektivní 

odpovědnosti),  

2. vznik škody8 (skutečný nebo ušlý zisk), popřípadě újma na zdraví,  

3. kauzální nexus9 mezi a) a b),  

                                                 
7 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 2. díl. 4. , aktualizované 

a doplněné vydání, Praha: ASPI, 2005, str. 411 
8 Škoda se chápe jako újma, která nastala (která se projevuje v majetkové sféře poškozeného a je 

objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi, a je tedy (nedochází k naturální restituce) 

napravitelná poskytnutím majetkového plnění, především poskytnutím peněz, viz rozhodnutí R 55/77 

(str. 151) 
9 tzn. příčinná souvislost 



 - 15 - 

4. zásadně i zavinění (buď presumované ve formě nevědomé nedbalosti10 – 

§ 420 ObčZ, v některých případech ve formě úmyslu – např. ustanovení 

§ 423, 424 ObčZ).  

Český právní řád rozeznává odpovědnost objektivní a subjektivní. Přičemž 

předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu uvedené pod bodem 1. až 3. jsou objektivní 

povahy, čtvrtý má povahu subjektivní. U subjektivní odpovědnosti neboli odpovědnosti 

za škodu na principu zavinění se vychází ze zavinění presumovaného, kdy odpovědný 

subjekt má šanci exkulpace.11 „Princip předpokládaného (presumovaného) zavinění 

znamená, že poškozený musí v jednotlivém případě prokazovat porušení právní 

povinnosti (protiprávní úkon), dále vznik a výši (rozsah) škody a konečně, že škoda a 

její výše (rozsah) jsou s porušením právní povinnosti v příčinné souvislosti. Ve všech 

směrech spočívá povinnost tvrzení, břemeno tvrzení, důkazní povinnost i důkazní 

břemeno na poškozeném.“12 Naproti tomu tzv. objektivní odpovědnost je založena na 

principu zavinění - odpovědnost bez zavinění. Jako příklad subjektivní odpovědnosti 

můžeme uvést odpovědnost za škodu způsobenou fyzickou či právnickou osobou 

jinému zaviněným protiprávním úkonem (§ 420 ObčZ). Představitelem objektivní 

odpovědnosti je odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku 

(§ 427n. ObčZ). 

                                                 
10 „Pojem nedbalosti není v občanském zákoníku blíže vymezen. Jde o formu zavinění, které bývá 

definováno jako psychický vztah škůdce k vlastnímu protiprávnímu jednání a ke škodě. Tento vztah je 

vyjádřen buď jako přímý nebo nepřímý úmysl nebo jako vědomá nebo nevědomá nedbalost. U 

nedbalosti chybí volní prvek - vůle škůdce ke škodlivému výsledku nesměřuje; při vědomé nedbalosti 

škůdce ví, že svým jednáním může způsobit škodu, ale bez přiměřených důvodů spoléhá, že se tak 

nestane, zatímco u nevědomé nedbalosti škůdce neví, že může způsobit škodu, ačkoli by to vzhledem k 

okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měl a mohl.“ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

23. 10. 2003, sp. zn. 25 Cdo 214/2002, dostupný na www.nsoud.cz. 
11 tzn. vyvinění se 
12 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 2. díl. 4. , aktualizované 

a doplněné vydání, Praha: ASPI, 2005, str. 420 
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3.3. Subjekty odpovědnosti za škodu v občanském právu 

a) fyzické osoby, 

b) právnické osoby, 

c) stát či vyšší samosprávné celky v samostatné působnosti jako 

subjekty zvláštní odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem podle zvláštního zákona 

č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

3.4. Jednotlivé případy odpovědnosti za škodu  

1.Obecná (generální) odpovědnost za škodu 

a. Odpovědnost za škodu způsobenou fyzickou či právnickou osobou 

jinému zaviněným protiprávním úkonem (§ 420 ObčZ) 

b.Odpovědnost za škodu způsobenou jinému provozní činností 

(§ 420a ObčZ) 

2.Zvláštní případy odpovědnosti za škodu 

a. Odpovědnost za poškození, ztrátu či zničení věci, jež je předmětem 

závazku (§ 421 ObčZ) 

b.Odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze přístroje, nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito 

(§ 421a ObčZ) 

c. Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit 

následky svého jednání (§ 422 ObčZ) 

d.Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým 

mravům (§ 424 ObčZ) 

e. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních 

prostředků (§ 427 ObčZ) 

f. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným 

(§ 432 ObčZ) 

g.Odpovědnost za škodu způsobenou na vznesených nebo odložených 

věcech (§ 433 ObčZ) 
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3.5. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku 

Zákonnou úpravu odpovědnosti za škodu způsobenou provozem13 dopravního 

prostředku nalezneme v ustanovení § 427n. ObčZ. Jedná se o objektivní odpovědnost, 

což znamená, že odpovědnost provozovatele14 vzniká bez ohledu na jeho zaviněný 

protiprávní úkon a není třeba, aby osoba odpovědná škodu způsobila. Pro vznik 

odpovědnosti je třeba, aby nastala škoda vzniklá v důsledku zvláštní povahy dopravního 

prostředku a existence příčinné souvislosti mezi nimi. Vychází se při tom ze zásady, že 

ten, kdo má z provozu prospěch, nese zároveň závazek spojený se specifickou 

nebezpečností tohoto provozu a má nést riziko nebezpečí, jež z tohoto provozu vyplývá 

pro okolí. Provozovatel, je vždy subjektem této objektivní odpovědnosti, řidič, který 

dopravní nehodou zavinil, subjektem předmětné odpovědnosti není. 

Provozovatel dopravních prostředků se může přísné objektivní odpovědnosti 

zprostit pouze prokázáním přítomnosti speciálních liberačních důvodů. Za škodu 

způsobenou provozem dopravního prostředku zásadně odpovídá jeho provozovatel, 

osoba, která má trvalejší právní a faktickou možnost s dopravním prostředkem nakládat. 

Protože provozovatel vozidla nebyl zákonem definován, starší soudní praxe 

uváděla, že: „Za provozovatele vozidla je třeba považovat toho, kdo má právní a 

faktickou možnost dispozice s vozidlem, kdo ho organizovaně užívá. Nestačí zde tedy ani 

pouhá faktická dispozice s vozidlem, ani pouhá právní moc k jednorázové dispozici s 

ním. Podmínkou je organizované užívání vozidla, tj. systematické uspořádání jeho 

provozu k plnění jeho funkcí a účelů plynoucí z právní moci takto jednat. Proto půjčí-li 

provozovatel vozidlo druhé osobě k určité nebo příležitostné jízdě, nestává se tento 

vypůjčitel novým provozovatelem, neboť jeho dispozice s vozidlem není tak široká, jak 

                                                 
13 „Motorové vozidlo je v provozu nejen tehdy, když se pohybuje, ale i tehdy, když sice stojí, ale v chodu 

je jeho motor; provozem motorového vozidla je i příprava k jízdě a bezprostřední úkony po skončení 

jízdy, jakož i úkony potřebné k údržbě vozidla“ (R 9/1972).  
14 „Pracovník, který poskytl organizaci své motorové vozidlo pro plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti ním, zůstává jeho provozovatelem a po celou dobu používání tohoto motorového vozidla 

organizaci odpovídá za škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu podle ustanovení  § 427 až  § 

431 ObčZ.“  (R 8/1978) 
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se to u provozovatele předpokládá.“15 Provozovatelem bude zpravidla vlastník 

dopravního prostředku.  

 

Předpoklady odpovědnosti provozovatelů dopravních prostředků za způsobenou 

škodu: 

• událost vyvolaná zvláštní povahou provozu dopravního prostředku a 

způsobující škodu, 

• škoda,16 

• příčinná souvislost mezi a) a  b).17 

„Událostí vyvolanou zvláštní povahou dopravního prostředku se rozumí 

okolnost vlastní provozu tohoto dopravního prostředku, která je vzhledem ke svému 

zvýšenému nebezpečnému působení pro okolí objektivně způsobilá vyvolat závažnou 

škodu.“18 Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27.9.2006, sp. zn. 3125/2005,19 bylo 

                                                 
15 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 1969, sp. zn. 8 Cz 4/69. (R 70/1969) 
16 „Škodu spočívající v tom, že poškozený vynaložil vyšší náklady na vypůjčení osobního automobilu ve 

srovnání s náklady, jež by jinak vynaložil na provoz svého automobilu, který nemohl použít v důsledku 

poškození, je třeba považovat za skutečnou škodu, kterou je škůdce povinen nahradit v rozsahu nutně a 

účelně vynaložených nákladů“.  (R 7/92 )   
17 „Znemožnil-li škůdce zaviněným poškozením vozidla poškozenému, aby se dostavil k obchodnímu 

jednání, odpovídá mu za ušlý zisk, o nějž poškozený přišel absencí u tohoto jednání; okolnost, že škůdce 

zároveň odpovídá za škodu na vozidle poškozeného, nevylučuje příčinnou souvislost mezi porušením 

právní povinnosti ústícím v poškození vozu a škodou, která poškozenému vznikla tím, že nedošlo k 

uzavření smluv, z nichž mu měl vzniknout prospěch.“ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.5.2001, sp. 

zn. 25 Cdo 1946/2000, dostupný na www.nsoud.cz. 

„Z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku neodpovídá škůdce 

(provozovatel) poškozenému za škodu v rozsahu částky odpovídající zvýšení sazby pojistného (tzv. 

ztrátě bonusu) ze smluvního havarijního pojištění za následující pojistné období.“ (R 65/2004) 

„Škůdce, který při dopravní nehodě poškodil vozidlo ve vlastnictví leasingového pronajímatele, 

neodpovídá leasingovému nájemci za újmu vzniklou tím, že účastníci leasingové smlouvy sjednali pro 

případ jejího předčasného zrušení takové podmínky, které vedly k tomu, že aniž se nájemce stal 

vlastníkem vozu, zaplatil ze svého pohledu nevýhodně vysoké částky za nájem vozidla a platby s tím 

spojené.“  (R 6/2008) 
18  KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.,2005, c.d., str. 542 
19 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.9.2006, sp. zn. 3125/2005, uveřejněný ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek pod č. 77/2007, dostupný na www.nsoud.cz. 
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uznáno, že „jestliže škoda byla způsobená pracovním strojem při činnosti, k níž slouží, a 

nikoliv při jeho přepravě vlastní motorickou silou, nejde o škodu vyvolanou zvláštní 

povahou provozu dopravního prostředku a o odpovědnost provozovatele stroje podle 

§ 427 ObčZ.“ 

 

Občanský zákoník ve prospěch provozovatelů dopravních prostředků upravuje zvláštní 

zprošťovací (liberační) důvody. 

 

„ Zprošťovacími důvody, jejichž výčet je taxativní, jsou: 

 

a) způsobení škody událostí, která nemá původ v provozu (tzv. vnější 

škodní událostí) a jíž nemohlo být zabráněno ani při vynaložení 

veškerého úsilí, které lze na provozovateli dopravního prostředku 

požadovat ( § 428 ObčZ), 

 

b) způsobení škody zaviněním samotného poškozeného ( § 441 ObčZ).“ 20 

                                                 
20 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.,2005, c.d., str. 543 
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4. Pojištění 

4.1. Obecně o pojištění 

„Pojištění představuje v tržní ekonomice takové peněžní vztahy, prostřednictvím 

kterých se tvoří a rozdělují peněžní fondy, tj. pojistné rezervy, tzv. pojišťovacím 

způsobem. Pojištění je vlastně efektivní forma tvorby a přerozdělování peněžních 

rezerv, tj. pojistných fondů, které vykonává specializovaná (komerční) instituce – 

pojišťovna nebo zajišťovna. Hlavní funkcí pojištění zůstává i nadále rozdělení rizika na 

větší počet subjektů.“21 

4.2. Dělení pojištění 

Pojištění bývalo nejčastěji členěno podle objektu na pojištění majetkové, osobní 

a odpovědnostní. V pojistné smlouvě může být sdruženo i více druhů pojištění, které se 

nazývá pojištění sdružené.  

• Majetkové pojištění 

Majetkové pojištění, někdy označováno jako pojištění věcné, je určeno v případě vzniku 

pojistné události, která se vztahuje k majetku a má znaky škody.  

• Osobní pojištění 

Osobní pojištění poskytuje fyzickým osobám prostředky pro případ nemoci, úrazu, stáří 

apod. U osobního pojištění rozeznáváme buď životní, když pojistnou událostí je úmrtí 

pojištěného nebo dožití určitého věku dohodnutého ve smlouvě, nebo úrazové, když 

pojistnou událostí je úraz s následkem tělesné újmy, invalidity nebo smrti. 

• Odpovědnostní pojištění 

Odpovědnostní pojištění je určeno pro případ, že osoba způsobí hmotnou škodu nebo 

újmu na zdraví jiné osobě. 

Výše uvedené dělení pojištění však bylo potlačeno rozlišováním na pojištění 

škodová a obnosová. Pojištění mohou být škodová nebo obnosová, ale nemůže existovat 

smíšený produkt. Pojištění škodová mají za hlavní cíl náhradu škody či újmy vzniklé 

pojistnou událostí, z pojištění se hradí úbytek, který v majetkové sféře oprávněné osoby 

                                                 
21 GRÚŇ, L. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Linde, 2009, 

str. 255 
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způsobila pojistná událost. Hlavní zásadou je, že nesmí vést k obohacení. U obnosového 

pojištění je účelem získání určité finanční částky, která je v důsledku pojistné události 

potřebná a je zcela nezávislá na případném vzniku nebo rozsahu škody.  

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů22 (dále 

jen „zákon o pojistné smlouvě“), rozlišuje pojištění dobrovolné a povinné.23 U pojištění 

smluvního povinného existuje zvláštní zájem společnosti na pojistné ochraně proti 

určitému riziku, poskytuje se ochrana proti následkům činností, které mohou být 

zdrojem zvýšeného rizika a povinnost uzavřít pojistnou smlouvu ukládají právní 

předpisy. Rozdíl smluvního povinného pojištění od zákonného lze spatřovat zejména 

v tom, že forma pojištění smluvního povinného je pružnější, dává možnost výběru 

pojistitelů a umožňuje využití stimulů. Jako příklad povinných smluvních pojištění 

může sloužit: pojištění odpovědnosti za škody provozovatelů civilních letadel, pojištění 

odpovědnosti způsobení při výkonu práva myslivosti a pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené advokáty. Nejstarší a nejobvyklejší forma pojištění je pojištění smluvní 

dobrovolné, kdy je respektována smluvní volnost účastníků  a je dána možnost vybrat si 

pojistitele a jeho pojistné podmínky.  

Jedním ze základních druhů pojištění, které legislativa upravuje, je pojištění 

odpovědnosti. Uvedený typ pojištění si může člověk sjednat pro případ, kdy odpovídá 

jinému za vzniklou škodu a byl by ji povinen nahradit. Pojištění odpovědnosti je 

zákonem rozděleno na tři základní formy. Konkrétně se jedná o pojištění odpovědnosti 

za škodu dobrovolné, povinné smluvní a zákonné. Zákonem o pojištění odpovědnosti z 

provozu vozidla bylo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

zařazeno do systému povinného smluvního pojištění.  

 

                                                 
22 Vývoj této právní úpravy prošel několika etapami. Nakonec bylo zvoleno vydání samostatného zákona 

s jeho přímou vazbou na občanský zákoník, což legislativně zakotvuje pojištění jako absolutní 

neobchod. KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 2. díl. 4. , 

aktualizované a doplněné vydání, Praha: ASPI, 2005, str. 315 
23 V zákoně o pojistné smlouvě není zmíněno zákonné pojištění, které v současné době existuje jako 

zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

Zákonné pojištění vzniká přímo ze zákona, dojde-li ke skutečnosti, s níž zákon jeho vznik spojuje, trvá 

po celou stanovenou dobu bez pojistné smlouvy a bez vůle jeho účastníků, na trvání pojištění nemá vliv 

zaplacení pojistného.  
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5. Česká kancelář pojistitelů 

5.1. Česká kancelář pojistitelů 

Česká kancelář pojistitelů (dále jen „ČKP“ nebo „Kancelář“) byla zřízena 

zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla24 jako profesní organizace 

sdružující pojistitele, kteří mají oprávnění na území České republiky provozovat 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Členství pojišťoven v 

Kanceláři je ze zákona obligatorní pro ty pojišťovny, kterým Ministerstvo financí 

udělilo povolení k provozování pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.25 Kancelář je 

právnickou osobou se sídlem v Praze a byla zapsána do obchodního rejstříku. Způsob 

zřízení a funkce jednotlivých orgánů Kanceláře (shromáždění členů, správní rada, 

kontrolní komise,výkonný ředitel) jsou upraveny zákonem. 

 

V současné době má Kancelář celkem patnáct členů: 

• CHARTIS pojišťovna  

• Allianz pojišťovna, a.s 

• AXA pojišťovna  

• Česká pojišťovna a.s. 

• Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance  

• ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu  

• Direct pojišťovna, a.s. 

• Dolnorakouská pojišťovna 

• Generali pojišťovna a.s. 

• Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance  

• Slavia pojišťovna a.s. 

• Triglav pojišťovna, a.s. 

• Uniqa pojišťovna, a.s. 

• Wüstenrot pojišťovna a.s. 

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

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
25 MRÁZEK J.: Česká pojišťovna, a. s., Kancelář pojistitelů a závazky ze zákonného pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla [Bulletin advokacie 1 / 2001, s. 64] 
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5.2. Činnosti ČKP 

V ustanovení § 18 zákona jsou vymezeny činnosti, které Kancelář zajišťuje, 

mezi které se například řadí:  

• spravování garančního fondu,  

• provozování hraničního pojištění a informačního střediska,  

• vedení evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti, atd.  

 

 ČKP plní i důležitou funkci při poskytování různých náhrad osobám, kterým 

byla způsobena škoda provozem vozidla a mají na ně podle zákona nárok. Jedná se o 

následující plnění: 

• plnění za škodu způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou 

odpovídá nezjištěná osoba; při škodě na věci nebo ušlém zisku pouze 

tehdy, pokud současně s touto škodou byla poškozenému způsobena i 

závažná škoda na zdraví a pokud věcná škoda nebo ušlý zisk přesáhl 

10.000 Kč, 

• plnění za škodu způsobenou provozem vozidla bez pojištění 

odpovědnosti, 

• plnění za škodu způsobenou provozem tuzemského vozidla pojištěného u 

pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu,  

• plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla 

pojištěného hraničním pojištěním,  

• plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož 

řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území České republiky 

povinnost uzavřít hraniční pojištění,  

• náhradního plnění podle § 24a a 24b zákona. 

Nezanedbatelnou úlohu hraje Kancelář ve vztahu k povinným, tzn. k těm, kteří 

za danou škodu způsobenou nezjištěným vozidlem nebo vozidlem bez pojištění 

odpovědnost odpovídají. Kancelář má dle ustanovení § 24 odst. 9 zákona právo na 

náhradu toho, co za povinné osoby plnila. 

Od 1. ledna 2009 byla do zákona (zákonem č. 137/2008 Sb.) zavedena povinnost 

pro nepojištěné osoby hradit příspěvek do garančního fondu Kanceláře, který se hradí za 
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každý den, kdy nebylo vozidlo pojištěno. Tato povinnost se vztahuje na vlastníky a 

provozovatele nepojištěných motorových vozidel a vyplývá z ustanovení § 24c zákona. 

Činnost Kanceláře podle § 18 odst. 2 písm. a), b), d) a f) zákona podléhá 

dohledu, který vykonává Česká národní banka podle zákona upravujícího 

pojišťovnictví. 

S ohledem na výše uvedené tedy může ČKP vystupovat v soudním řízení jak na 

straně žalobce (v případě, že uplatňuje náhradu toho, co plnila za povinnou osobu), tak i 

na straně žalované, kdy se poškozený domáhá na Kanceláři plnění, na které se domnívá, 

že má dle platné právní úpravy nárok. 

 

5.3. Postup ČKP v případě způsobení dopravní nehody nepojištěným vozidlem 

V případě, že škoda byla způsobena vozidlem, pro které nebylo sjednáno 

pojištění odpovědnosti z provozu, má poškozený podle § 9 a § 24 zákona přímý nárok 

na plnění z garančního fondu ČKP. V případě, že bylo poškozenému poskytnuto plnění 

z garančního fondu, Kancelář uplatní vyplacenou částku po nepojištěné odpovědné 

osobě. V první řadě je snaha řešit celou záležitost mimosoudně, ale v případě, že dlužná 

částka není uhrazena a ani nebyla uzavřena dohoda o uznání dluhu a splátkách, má ČKP 

možnost předat věc k externímu vymáhání advokátní kanceláři, následně může dojít 

k soudnímu uplatnění nároků.  

 

5.4. Garanční fond ČKP 

Z garančního fondu se poškozenému vyplácí plnění v případě jeho poškození 

nepojištěným nebo nezjištěným vozidlem. Garanční fond je spravován ČKP a přispívají 

do něj členské pojišťovny ČKP formou členských příspěvků. Členské příspěvky jsou 

stanovovány na kalendářní rok dopředu tak, aby byla zabezpečena likvidita garančního 

fondu ČKP (schopnost hradit splatné nároky poškozených). 
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6. Soudní rozhodnutí vztahující se k odpovědnosti za škodu podle 

ObčZ a k jiným právním p ředpisům 

6.1. K odpovědnosti za škodu při střetu vozidla s chodcem 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2003, sp. zn. 25 Cdo 43/200226 

Vlastník automobilu uplatnil soudně nárok na náhradu škody způsobené na jeho 

vozidle, poté co se jeho automobil střetl s chodcem, který na následky zranění zemřel. 

Protože chodec při přecházení silnice porušil § 3 a 54 vyhlášky č. 99/1989 Sb., o 

pravidlech provozu na pozemních komunikacích (dále jen vyhláška č. 99/1989 Sb.), 

a v příčinné souvislosti s tím vznikla žalobci škoda na vozidle, posoudil soud prvního 

stupně odpovědnost chodce za škodu podle § 420 ObčZ. Podle § 420 odst. 1 ObčZ 

každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.  

Krajský soud však rozhodnutí soudu okresního zrušil a vrátil se závazným 

právním názorem, že je třeba zabývat se věcí z hlediska § 427 a n. ObčZ, neboť jde o 

zvláštní druh odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků a s 

výjimkou případů uvedených v § 428 ObčZ, větě druhé, je v podstatě nemožné, aby se 

provozovatel zprostil odpovědnosti. 

Z odůvodnění rozsudku dovolacího soudu vyplývá, že bylo odvolacím soudem 

správně posouzena odpovědnost chodce podle § 420 ObčZ, založená na presumovaném 

zavinění, a protože chodec porušil pravidla silničního provozu a v příčinné souvislosti 

s tím došlo ke vzniku škody na vozidle, byla dovozena jeho odpovědnost. Avšak 

Nejvyšší soud uvedl, že „nelze souhlasit s názorem odvolacího soudu, že při určení míry 

odpovědnosti chodce za škodu na vozidle se rozsah, v jakém se na vzniku škody 

spolupodílel žalobce, posuzuje podle § 427 a n. ObčZ.“  

V ustanovení § 441 ObčZ je uvedeno, že byla-li škoda způsobena také 

zaviněním poškozeného, nese škodu poměrně; byla-li škoda způsobena výlučně jeho 

zaviněním, nese ji sám. 

                                                 

26 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2003, sp. zn. 25 Cdo 43/2002, uveřejněný ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek pod č. 15/2004, dostupný na www.nsoud.cz. 
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Nejvyšší soud dospěl v rozsudku ze dne 28. 5. 2003, sp. zn. 25 Cdo 43/2002, k 

názoru, že „p ři střetu vozidla s chodcem se odpovědnost chodce za poškození vozidla 

posuzuje podle § 420 ObčZ a spoluzavinění řidiče na vzniku této škody podle § 441 

ObčZ. Na tom nic nemění okolnost, že odpovědnost žalobce jako provozovatele vozidla 

za škodu způsobenou chodci se řídí ustanovením § 427 ObčZ.“ 

Závěr: „Uvedený rozsudek vysvětluje odpovědnostní vztahy založené rozdíly 

mezi objektivní a obecnou odpovědností.“27 Dle mého názoru rozhodnutí může sloužit 

jako příklad, jak rozlišovat mezi objektivní a obecnou odpovědností, judikát lze 

zejména využít při rozhodování, zda nárok žalobce uplatnit soudně dle ustanovení § 420 

ObčZ nebo za použití ustanovení § 427 ObčZ.  

 

6.2. Společná odpovědnost provozovatele dopravního prostředku s jeho 

nezletilým dítětem, kterému svou nedbalostí umožnil jeho použití  

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. 25 Cdo 214/200228 

Nezletilý syn žalovaného způsobil při řízení osobního motorového vozidla 

žalovaného dopravní nehodu a poškodil výsuvný žebřík zn. Böcker ve vlastnictví 

žalobce. Soud prvního stupně dovodil odpovědnost žalovaného podle § 422 a § 430 

odst. 1 ObčZ společně a nerozdílně s jeho synem, který byl schopen ovládat své jednání 

a posoudit jeho následky; žalovaný zanedbal povinnost vykonávat nad synem dohled a 

svou nedbalostí umožnil, aby se syn zmocnil klíčů od auta a následně auto použil na 

veřejné komunikaci. Klíče od vozu totiž nezletilý syn žalovaného našel doma a bez 

vědomí rodičů, kteří byli tou dobou v zaměstnání, vyjel automobilem na cestu do školy, 

ačkoliv neměl řidičský průkaz. Odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně potvrdil, 

kdy  vycházel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně a ztotožnil se i s jeho 

právními závěry.  

Podle § 422 odst. 1 věty první ObčZ nezletilý nebo ten, kdo je stižen duševní 

poruchou, odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a 

posoudit jeho následky; společně a nerozdílně s ním odpovídá, kdo je povinen 

                                                 
27 VOJTEK P. K některým otázkám odpovědnosti za škodu v dopravě, [Soudní rozhledy 10/2009, s. 361] 
28 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. 25 Cdo 214/2002, dostupný na www.nsoud.cz. 
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vykonávat nad ním dohled. Podle ustanovení § 422 odst. 2 ObčZ kdo je povinen 

vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled 

nezanedbal. 

Nejvyšší soud uvedl, že „ze zjištěného skutkového stavu ve věci vyplývá, že 

škodu při řízení osobního motorového vozidla žalovaného bez jeho vědomí způsobil 

nezletilý syn žalovaného, který si v době, kdy byli rodiče v zaměstnání, vzal v bytě volně 

uložené klíče od vozu a následně jej použil k jízdě. Jestliže žalovaný jako rodič 

sedmnáctiletého chlapce, který je zvyklý na rodinné užívání vozu, nepředpokládá, že 

jeho syn může vozidlo použít k jízdě, a umožní dispozici s vozem tím, že mu v době své 

nepřítomnosti vůz a klíče nechá volně přístupnými, je správný závěr, že žalovaný užití 

dopravního prostředku umožnil svou nedbalostí.“ 

Závěr: Rozhodnutí Nejvyššího soudu posiluje právní postavení osoby, které byla 

způsobena škoda nezletilým, protože nabízí možnost postihu i vůči rodičům, v případě, 

že umožní dispozici s vozem tím, že v době své nepřítomnosti vůz a klíče nechají volně 

přístupnými. Z praktického hlediska význam uvedeného rozsudku spatřuji v tom, že pro 

poškozené je snazší domoci se náhrady škody na rodičích než na jejich nezletilém dítěti, 

které bude mít s největší pravděpodobností menší finanční možnosti než jeho rodiče. 

 

6.3. Nesprávný úřední postup při registraci silničního motorového vozidla  

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2005, sp. zn. 25 Cdo 1426/200429 

Žalobce se proti státu domáhal náhrady škody, protože koupil automobil od 

osoby, která byla v technickém průkazu k tomuto vozidlu zapsána jako provozovatel 

a vlastník vozidla. Později vyšlo najevo, že vozidlo bylo ve vlastnictví leasingové 

společnosti. Dle názoru žalobce tím, že magistrát města vydal technický průkaz 

s nepravdivým údajem o vlastnictví vozidla, dopustil se nesprávného úředního postupu 

a žalobci tak byla způsobena škoda ve výši kupní ceny zaplacené za vozidlo, neboť 

kdyby nebyl vydán technický průkaz s nepravdivým údajem o vlastníkovi vozidla, 

žalobce by vozidlo nekoupil. 

                                                 

29 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2005, sp. zn. 25 Cdo 1426/2004, dostupný na www.nsoud.cz. 



 - 28 - 

V rozhodnutí ze dne 30.8.2005, sp. zn. 25 Cdo 1426/2004, Nejvyšší soud uvedl: 

„Jak vyplývá z čl. 2 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, 

a § 3 odst. 1, věty první, zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu, správní orgán je 

v řízení oprávněn a zároveň povinen postupovat podle zákona a jiných právních 

předpisů. Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, 

a to způsobem, který zákon stanoví. U státních orgánů neplatí pravidlo platné pro 

soukromé osoby, že každý může činit, co není zákonem zakázáno (srov. např. usnesení 

Ústavního soudu ze dne 30. června 1998 sp. zn. I. ÚS 357/97). Pokud zákon taxativně 

stanoví náležitosti přihlášky k registraci silničního motorového vozidla a jeho přílohy 

(§ 6 odst. 4 a 5 zákona č. 56/2001 Sb.), neumožňuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností po žadateli požadovat jiné doklady nebo provádět další šetření a naopak mu 

ukládá povinnost postupovat podle § 7 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., tedy mj. zapsat do 

technického průkazu silničního motorového vozidla údaje o jeho vlastníkovi, byť pouze 

na základě prohlášení ve vlastnoručně podepsané přihlášce žadatele.“ 

Závěr: Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 30.8.2005, sp. zn. 

25 Cdo 1426/2004, podpořil činnost správních orgánů, neboť z rozsudku vyplývá, že 

nemohou po žadatelích, kteří chtějí zapsat údaje do technického průkazu silničního 

motorového vozidla, požadovat jiné doklady nebo provádět další šetření, než která jsou 

uvedena v zákoně.  

 

6.4. Ke lhůtě, v níž se účastníci dopravní nehody mohou podle § 47 odst. 5 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dohodnout na 

zavinění 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2006, sp. zn. 32 Odo 906/200530 

Žalobkyně se domáhala po žalovaném náhrady pojistného plnění, které vyplatila 

poškozenému z titulu odpovědnosti žalovaného za škodu způsobenou provozem 

motorového vozidla. Svůj nárok odůvodnila žalobkyně tvrzením, že žalovaný způsobil 

                                                 

30 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2006, sp. zn. 32 Odo 906/2005, dostupný na www.nsoud.cz. 
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dopravní nehodu, při níž poškodil stojící vozidlo, nehodu neoznámil a z místa nehody 

ujel, v důsledku čehož má proti žalovanému právo na náhradu toho, co za něj plnila 

podle § 10 odst. 1 písm. d) zákona.  

Soudy však dospěly k názoru, že nelze dojít k závěru, že žalovaným nebyla 

splněna povinnost podle zvláštního právního předpisu ohlásit dopravní nehodu tak, jak 

to má na mysli ustanovení § 10 odst. 1 písm. d) zákona, proto nemohla být ani ztížena 

možnost řádného šetření pojistitele, tj. žalobkyně podle § 9 odst. 3 téhož zákona.  

Podle ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o provozu“), platí, že dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém 

ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech nižší než 

20 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policistovi, 

jestliže se nedohodnou na zavinění nebo byla-li hmotná škoda způsobena na majetku 

třetí osoby.  

Podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. d) zákona má pojistitel proti pojištěnému 

právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný bez zřetele 

hodného důvodu nesplnil povinnost podle zvláštního právního předpisu ohlásit dopravní 

nehodu, která je škodnou událostí, a v důsledku toho byla ztížena možnost řádného 

šetření pojistitele podle § 9 odst. 3 zákona.  

Nejvyšší soud po prostudování případu došel k rozhodnutí, „že jestliže jsou 

účastníci dopravní nehody povinni oznámit ji policistovi bezprostředně, nelze než 

aplikovat stejné časové kritérium i pro lhůtu, v níž se účastníci dopravní nehody 

dohodnou na zavinění (neboli uzavřou dohodu). Z tohoto pohledu proto nemůže obstát, 

jestliže k uzavření příslušné dohody došlo (a to z jakýkoliv důvodů), jak tomu bylo 

v posuzované věci, až následující den po nehodě.“ 

Závěr: I přes to, že v  § 47 odst. 5 zákona o provozu, není konkrétně stanoveno, 

v jaké lhůtě jsou účastníci dopravní nehody povinni dopravní nehodu policistovi 

oznámit, lze dovodit, že jsou tak povinni učinit bezprostředně (co nejdříve) po dopravní 

nehodě. Stejné časové kritérium je nutno aplikovat i pro lhůtu, v níž se účastníci 

dopravní nehody dohodnou na zavinění (neboli uzavřou dohodu).  
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6.5. Rozhodnutí vztahující se ke směrnici 90/232/EHS o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti 

z provozu motorových vozidel 

Rozhodnutí Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně C-356/05 

Farrell ze dne 19. 4. 2007 31  

Soudnímu dvoru byla položena  předběžná otázka, aby odpověděl, zda v oblasti 

povinného pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel může 

být osoba považována za „cestující“ ve smyslu článku 1 směrnice Rady 90/232/EHS(2), 

jestliže je poškozena dopravní nehodou, při níž se přepravovala ve vozidle, které nebylo 

ani určeno k přepravě cestujících ani vybaveno sedadly určenými k takovému použití. 

Podle zjištěno skutkového stavu se paní Elaine Farrell stala obětí dopravní 

nehody, když cestovala v zadní části užitkového vozu, která nebyla určena ani 

uzpůsobena pro přepravu cestujících. Vlastník a řidič uvedeného - vozidla nebyl 

pojištěn. Paní Farrell se proto snažila získat odškodnění od Motor Insures - Bureau of 

Ireland (MIBI), která se zavázala k odškodňování cestujících poškozených dopravními 

nehodami, na nichž se účastnili řidiči, kteří neuzavřeli povinné pojištění. MIBI odmítla 

paní Farrell odškodnit. Soudní dvůr konstatuje, že právní úprava obsažená ve směrnici 

90/232/ES má za cíl odstranit mezery v povinné pojistné ochraně cestujících 

v některých státech a zajistit jim tak srovnatelnou úroveň ochrany v celém Společenství. 

V právní úpravě Společenství jsou výslovně stanoveny výjimky z této ochrany. 

Vyloučení osob, které se přepravují ve vozidle, jež k tomu není uzpůsobeno, z ochrany 

poskytované na základě směrnice, by znamenalo jejich nepřípustné rozšíření. I taková 

osoba musí být považována za cestujícího a odškodněna. 

Závěr: Rozhodnutí Evropského soudního dvora dává možnost poškozeným 

osobám domoci se náhrady škody i v případě, že se přepravovali ve vozidle na místě, 

které nebylo pro přepravu určeno. 

 

                                                 
31 Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 19. dubna 2007, věc C-356/05,   Sbírka rozhodnutí 

2007 Strana I-03067, dostupný na http://eur-lex.europa.eu/. 
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6.6. Provozovatel vozidla 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2007, sp. zn. 25 Cdo 1968/2006 32 

„Poskytne-li zaměstnanec své motorové vozidlo zaměstnavateli pro plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, zůstává jeho provozovatelem a po 

celou dobu používání tohoto motorového vozidla zaměstnavatelem odpovídá za škodu 

vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu podle ustanovení § 427 až 431 ObčZ.“  

  

6.7. Souběh odpovědnosti provozovatele a řidiče za škodu způsobenou 

provozem dopravního prostředku 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2007, sp. zn. 25 Cdo 271/2007 33 

Žalovaný jako řidič vozidla, které řídil v rámci činnosti a na základě pokynů 

svého zaměstnavatele (silniční doprava), zavinil dopravní nehodu, při které žalobce 

utrpěl následkem úrazu škodu na zdraví, jež byla pojišťovnou zaměstnavatele 

žalovaného odškodněn. Soud prvního stupně zjištěný skutkový stav posoudil podle 

§ 427 odst. 1 a § 420 odst. 2 ObčZ a dospěl k závěru, že pokud žalovaný způsobil 

dopravní nehodu jako zaměstnanec osoby, která je provozovatelem vozidla, on sám 

poškozenému za jakoukoli škodu vzniklou ze stejného skutkového děje neodpovídá; 

odpovědným je provozovatel vozidla. Soud odvolací rozhodnutí soudu okresního 

potvrdil. 

Podle § 427 odst. 1 ObčZ fyzické a právnické osoby provozující dopravu 

odpovídají za škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu.  

Podle § 420 odst. 2 ObčZ je škoda způsobena právnickou osobou, anebo 

fyzickou osobou, když byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti 

použili. Tyto osoby samy za škodu takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; 

jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena. 

Nejvyšší soud uvedl: „I když za škodu způsobenou provozem motorového 

vozidla odpovídá provozovatel tohoto dopravního prostředku (§ 427 ObčZ), není tím 

vyloučena zároveň odpovědnost řidiče motorového vozidla za škodu, kterou způsobil při 

                                                 
32 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2007, sp. zn. 25 Cdo 1968/2006, dostupný na www.nsoud.cz 
33 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2007, sp. zn. 25 Cdo 271/2007, dostupné na www.nsoud.cz. 
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téže škodní události poškozenému porušením právní povinnosti (§ 420 odst. 1 ObčZ), 

pokud ovšem nejde o případ uvedený v ustanovení § 420 odst. 2 ObčZ, o tento případ se 

jedná právě v posuzované věci. Odvolací soud, aplikoval-li na zjištěný skutkový stav 

§ 420 odst. 2 ObčZ, posoudil tedy věc po právní stránce správně, neboť žalovaný jako 

zaměstnanec neodpovídá poškozenému za škodu způsobenou provozem vozidla při 

výkonu svého zaměstnání.“ 

Závěr: Nejvyšší soud svým judikátem podporuje ochranu zaměstnance, který při 

výkonu pracovní činnosti způsobí provozem vozidla jinému škodu. V takovém případě 

není, až na výjimky pasivně legitimován. S názorem Nejvyššího soudu vyjádřeným 

v uvedeném rozhodnutí se ztotožnuji, protože by v opačném případě bylo postavení 

zaměstnance, který způsobí škodu v rámci pracovní činnosti značně znevýhodněné. 

 

6.8. Leasingová společnost jako provozovatel vozidla 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2007, sp. zn. 25 Cdo 2563/200534 

„Starší judikatura označovala za provozovatele toho, kdo má faktickou i právní 

dispozici nad vozidlem. Pojem dispozice se ukázal být v diskuzi kolegia Nejvyššího 

soudu trochu spornou záležitostí, neboť zazněly obavy ze směšování pojmů (nejde totiž 

o klasické nakládání věcí), proto bylo výrazně pracováno zejména se zobecňující právní 

větou. Bez ohledu na tuto spíše slovní potíž byla metoda určení provozovatele založena 

na posouzení obsahu leasingové smlouvy, z nějž lze určit, jaký rozsah práv k vozidlu 

vlastník převedl na leasingového nájemce.“ 35  

V rozsudku ze dne 27. 11. 2007, sp. zn. 25 Cdo 2563/2005 došel Nejvyšší soud 

k závěru, že: „Odpovědnost provozovatele vozidla za škodu způsobenou jeho provozem 

(§ 427 ObčZ ) nelze smluvně převádět. V případě tzv. leasingu je třeba při určení 

provozovatele vozidla posoudit podle obsahu příslušné smlouvy, jaký rozsah práv k 

vozidlu vlastník převedl na leasingového nájemce. Za provozovatele vozidla nelze 

leasingového nájemce považovat tehdy, jestliže podle smlouvy byl oprávněn vozidlo za 

                                                 
34 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2007, sp. zn. 25 Cdo 2563/2005, uveřejněný ve Sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 6/2009, dostupný na www.nsoud.cz.. 
35 VOJTEK P. K některým otázkám odpovědnosti za škodu v dopravě, [Soudní rozhledy 10/2009, s. 361] 
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úplatu užívat obvyklým způsobem, aniž na něm směl provádět technické úpravy s 

výjimkou nutných oprav, měl hradit pouze údržbu a opravy vozidla a nebyl povinen 

vozidlo pojistit (pouze připojistit při cestě do zahraničí), přičemž pojištění vozidla 

včetně „zákonného pojištění“ bylo zahrnuto v „půjčovném“.  

 

6.9. Vymezení pojmu „Pojistná událost“ 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.6.2009, sp. zn. 25 Cdo 5175/200836 

„Pojistnou událostí ve smyslu ustanovení § 104 ObčZ nelze bez dalšího rozumět 

škodní událost; při vymezení pojistné události v rámci konkrétního pojištění je nutno 

vycházet z pojistných podmínek, popř. pojistné smlouvy, nebo ze zvláštního právního 

předpisu.“  

Závěr: Ustanovení § 104 ObčZ bylo zrušeno zákonem o pojistné smlouvě, který  

v § 3 písm. a)  pojistnou událost pro účely zákona rozumí nahodilou skutečnost blíže 

označenou v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná 

smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné 

plnění. 

 

6.10. Zjištění výše škody vzniklé na havarovaném motorovém vozidle 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.9. 2009, sp. zn. 25 Cdo 2659/200737 

„Ke zjištění výše škody vzniklé na havarovaném motorovém vozidle je totiž třeba 

odborných znalostí z příslušného oboru, neboť vymezení ceny nákladů potřebných k 

uvedení do předešlého stavu v závislosti na rozsahu poškození vozu je nepochybně 

otázkou odbornou. Výši nároku lze samozřejmě určit i postupem podle ustanovení § 136 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, (dále jen „o. s. ř.“) , jestliže ji lze zjistit jen 

s nepoměrným obtížemi nebo ji nelze zjistit vůbec, avšak i taková úvaha soudu musí být 

zdůvodněna a je pro ni zapotřebí skutkových podkladů, z nichž konečná úvaha vychází.“ 

                                                 
36 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.6.2009, sp. zn. 25 Cdo 5175/2008, dostupný na www.nsoud.cz. 
37 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.9. 2009, sp. zn. 25 Cdo 2659/2007, dostupný na www.nsoud.cz. 
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Závěr: Aby soud správně zjistil rozsah opotřebení, od něhož se bude odvíjet výše  

náhrady škody způsobené na voze, nelze postupovat podle kalkulace provedené 

pojišťovnou, aniž její správnost jakkoliv ověří, a neprovede k tomu žádné dokazování. 

Ke zjištění výše škod na vozidle je nutno vyžádat si odborných znalostí z příslušného 

oboru. 
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7. Soudní rozhodnutí vztahující se k vyhlášce č. 492/1992 Sb., kterou se 

stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem motorového vozidla 

7.1. Postih pojistitele vůči pojištěnému, který způsobil škodu po požití 

alkoholického nápoje  

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2000 sp. zn. 29 Cdo 2941/199938 

Žalobkyně (pojišťovna) se domáhala zaplacení částky, jakožto náhrady podle 

§ 11 odst. 1 písm. a) vyhlášky, kterou žalobkyně vyplatila poškozenému. Poškozenému 

žalovaný jakožto pojištěný způsobil škodu při dopravní nehodě po požití alkoholického 

nápoje. Podle § 11 odst. 1 písm. a) vyhlášky, ve znění platném k 1. 4. 1994, má 

pojišťovna právo na náhradu částek, které vyplatila z důvodu škody způsobené 

provozem motorového vozidla proti pojištěnému, který způsobil škodu úmyslně nebo 

po požití alkoholického nápoje, byl-li v krvi zjištěn obsah alkoholu ve výši nad 0,30 

promile. Pojistiteli tím vzniká přímo z právního předpisu právo na přiměřenou náhradu 

toho, co plnil poškozenému v důsledku vzniku škody, za kterou odpovídá pojištěný. 

Odvolací soud se ztotožnil s právním závěrem soudu prvního stupně, že v daném 

případě je nárok žalobce podle § 11 odst. 1 písm. a) vyhlášky, ve znění platném pro 

rozhodnou dobu, nárokem originárním, který se promlčuje v obecné tříleté lhůtě a 

dospěl k závěru, že se v daném případě nejedná o zákonnou cessi. Proti rozhodnutí 

soudu druhého stupně podal žalovaný dovolání, ve kterém zejména namítal, že soudy 

přesvědčivě neodůvodnily, na základě čeho zaujaly stanovisko, že se v daném případě 

nejedná o zákonnou cessi, ale o postižní nárok žalobce, tedy právo originární, 

nesouvisející s právem na náhradu škody s přihlédnutím k promlčení podle § 106 ObčZ. 

Po posouzení případu zaujal Nejvyšší soud stanovisko, že „daný případ 

neodůvodňoval aplikaci § 827 ObčZ39, protože zde nejde o cessi nároku na náhradu 

                                                 
38 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2000 sp. zn. 29 Cdo 2941/1999, dostupný na 

www.nsoud.cz. 
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škody, ale o zvláštní nárok, který má pojišťovna přímo z pojistné smlouvy, a to vůči 

pojištěnému podle zvláštního právního předpisu. Pro postih pojištěného, který způsobí 

škodu následkem požití alkoholu, platí zvláštní právní úprava, kdy pojištěný nese 

následky svého jednání postihem pojistitele, jakožto zvláštního, samostatného, tj. 

originárního nároku pojistitele vyplývajícího ze zvláštní právní úpravy a pojistné 

smlouvy.“  

Závěr: „Pro postih pojištěného, který způsobí škodu následkem požití alkoholu, 

platí zvláštní právní úprava, kdy pojištěný nese následky svého jednání. Postih, který 

má pojistitel vůči pojištěnému, je zvláštní, samostatný a originární nárok, vyplývající ze 

zvláštní právní úpravy a pojistné smlouvy. V posuzovaném případě nelze aplikovat 

§ 827 ObčZ, jelikož se nejedná o cessi nároku na náhradu škody.“40 Z uvedeného 

vyplývá, že pojistitel má při soudním uplatnění nároku větší možnost domoci se 

náhrady, kterou vyplatil za pojištěného, který způsobil dopravní nehodu po požití 

alkoholu.  

 

7.2. K přímému nároku poškozeného na plnění vůči pojišťovně, u níž byl 

škůdce pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, podle právní úpravy účinné 

do 31. 12. 1991 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2001, sp. zn. 25 Cdo 2729/1999 41  

Soud prvního stupně při posuzování případu vyšel ze zjištění, že žalobkyně 

utrpěla těžké zranění s trvalými následky při dopravní nehodě, zaviněné polským 

řidičem, jehož trestní stíhání bylo přerušeno z důvodu nepřítomnosti v České republice. 

Podle obvodního soudu žalovaná pojišťovna nebyla z titulu pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem motorového vozidla pasivně legitimována k náhradě 

                                                                                                                                               
39 V ustanovení § 837 ObčZ, před jeho zrušením zákonem o pojisné smlouvě,bylo uvedeno, že pokud 

pojistitel nahradil za pojištěného škodu, přechází na něj právo pojištěného na náhradu škody nebo jiné 

obdobné právo, které mu v souvislosti s jeho dopovědností za škodu vzniklo proti jinému.  

40 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2000 sp. zn. 29 Cdo 2941/1999, 

[Soudní rozhledy 3/2001 str. 82]  

41 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2001, sp. zn. 25 Cdo 2729/1999, dostupný na www.nsoud.cz. 
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škody přímo poškozené žalobkyni. Podle vyhlášky č. 123/1974 Sb., kterou se stanoví 

rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem 

motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou (dále jen „ vyhláška 

č. 123/1974 Sb.), ve znění účinném ke dni dopravní nehody,  pojišťovna hradí škodu 

poškozenému, avšak ustanovení § 9 odst. 1 zakládá právo poškozeného na náhradu 

škody přímo vůči pojišťovně jen v případě, že nebyla zjištěna osoba odpovědná za 

škodu.  

Nejvyšší soud spornou otázku vyřešil s odůvodněním, že „jestliže předpis účinný v době 

vzniku škody umožňoval poškozenému, aby uplatnil nárok přímo proti pojišťovně pouze 

v jediném případě (§ 9 odst. 1 věty první vyhlášky č. 123/1974 Sb.), jehož podmínky 

nejsou naplněny, nelze vzhledem k ustanovení § 27 odst. 1 vyhlášky č. 492/1991 Sb., 

které zpětnou účinnost nového předpisu vylučuje, dovozovat, že by žalované pojišťovně 

vznikla z titulu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového 

vozidla povinnost plnit přímo žalobkyni podle ustanovení předpisu účinného v pozdější 

době. Stejně tak je vyloučeno rozšiřovat podmínku vzniku přímého nároku, která byla 

předpisem účinným v době vzniku úrazu výslovně upravena, výkladem smyslu předpisu 

pozdějšího.“ 

Závěr: „Přímý nárok na plnění vůči pojišťovně, u níž byl škůdce pojištěn pro 

případ odpovědnosti za škodu, vznikal poškozenému podle právní úpravy účinné do 

31. 12. 1991 pouze tehdy, nebyla-li zjištěna osoba odpovědná za škodu. Jestliže je 

známo vozidlo, jehož provoz škodu způsobil, je však skutkově sporné, kdo auto řídil, 

nebo je skutkově nebo právně sporné, kdo byl jeho provozovatelem, nejde o situaci, kdy 

by nebyla zjištěna osoba odpovědná za škodu ve smyslu § 9 odst. 1 vyhlášky 

č. 123/1974 Sb.“42 

                                                 
42 <http:// www.beck-online.cz/legalis/theme>, datum citace: 25.června 2010 
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7.3. Přímý nárok na plnění proti pojišťovně podle ustanovení § 9 odst. 2 

vyhlášky 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2004, sp. zn. 25 Cdo 1277/200343 

Řidič osobního vozidla zavinil dopravní nehodu a způsobil žalobci škodu, 

o přestupku řidiče osobního vozidla, bylo pravomocně rozhodnuto. Žalobce se domáhal 

po žalované pojišťovně, u níž byl viník nehody pojištěn pro případ odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem motorového vozidla, náhrady za provedené opravy. 

Žalovaná pojišťovna namítala promlčení nároku žalobce. Soud dovodil pasivní 

legitimaci žalované z ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. a uplatněný nárok 

posoudil podle vyhlášky č. 492/1991 Sb. Vycházel z názoru, že při škodě z dopravní 

nehody vzniknou dva samostatné závazkové vztahy: vztah z náhrady škody mezi 

škůdcem a poškozeným, který se řídí ustanovením § 420 a násl. ObčZ., a vztah mezi 

poškozeným a pojistitelem škůdce, který se řídí ustanovením § 822 a násl. ObčZ a tehdy 

platnou vyhláškou č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.  Promlčecí 

doba k uplatnění nároku poškozeného vůči pojistiteli škůdce, který výjimečně vzniká 

podle zvláštních ustanovení jako přímý nárok, se řídí ustanovením § 101 ObčZ, 

a nikoliv podle § 106 ObčZ, neboť mezi účastníky nejde o náhradu škody, a na daný 

případ se nevztahuje ani § 104 ObčZ, neboť nejde o výplatu pojistného plnění ze 

smluvního vztahu pojištěného a jeho pojistitele.  

V ustanovení § 9 odst. 1 vyhlášky je stanovena doba splatnosti plnění pojistitele 

v závislosti na skončení šetření (tj. na dohodě pojišťovny s poškozeným o výši náhrady 

škody) nebo na obdržení pravomocného rozhodnutí o výši náhrady škody, za niž 

pojištěný odpovídá. Podle ustanovení § 9 odst. 2 vyhlášky, které navazuje na odstavec 

1, v případě, že pojišťovna - ač již byla povinna za pojištěného poškozenému plnit - 

písemně odmítla poškozenému nahradit škodu v rozsahu, v jakém za ni pojištěný 

škůdce odpovídá, je poškozený oprávněn uplatnit u soudu vedle nároku na náhradu 

škody proti škůdci i nárok proti pojistiteli škůdce, aby za svého pojištěnce plnil 

a nahradil za něj poškozenému škodu. Toto ustanovení však nezakládá poškozenému 

                                                 
43 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2004, sp. zn. 25 Cdo 1277/2003, uveřejněný ve Sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 51/2005, dostupný na www.nsoud.cz. 
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právo namísto nároku na náhradu škody proti škůdci uplatnit nárok na plnění přímo 

proti pojistiteli škůdce.44 

Nejvyšší soud k případu uvedl, že „závazek pojistitele nahradit poškozenému 

škodu za svého pojištěnce (namísto něho) je závazkem vůči pojištěnci, nikoliv vůči 

poškozenému, který není s pojistitelem škůdce v právním vztahu z pojištění odpovědnosti 

za škodu. Vztah mezi poškozeným a pojistitelem škůdce není ani vztahem z odpovědnosti 

za škodu, neboť odpovědnostní vztah vzniká mezi poškozeným a škůdcem, a poškozený 

nemá právo požadovat náhradu škody na pojistiteli, který mu škodu nezpůsobil. 

Pojišťovna není za škodu způsobenou provozem motorového vozidla odpovědná, její 

povinností je pouze plnit za svého pojištěnce, který uplatnil právo, aby pojišťovna za 

něho poškozenému plnila. U nároku poškozeného na náhradu škody je pasivně 

legitimovaným subjektem škůdce (subjekt, který odpovídá poškozenému za škodu). 

Pokud je škůdce pojištěn, má z pojistného vztahu právo, aby pojišťovna za něho 

nahradila poškozenému škodu, způsobenou provozem jeho motorového vozidla.“ 

Závěr: „Přímý nárok na plnění proti pojišťovně podle ustanovení § 9 odst. 2 

vyhlášky č. 492/1991 Sb., který lze samostatně uplatnit proti pojišťovně žalobou u 

soudu, vzniká poškozenému, odmítne-li pojišťovna plnit za pojištěnce přesto, že bylo o 

náhradě škody rozhodnuto vykonatelným soudním rozhodnutím, které obdržela, nebo 

přesto, že s poškozeným uzavřela dohodu o náhradě škody.“ 45 

 

                                                 
44 Právní názor, že toto ustanovení nezakládá přímý nárok poškozeného proti pojistiteli škůdce na výplatu 

plnění ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, 

vyslovil Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 7. 6. 2000, sp. zn. 25 Cdo 1094/98, a v rozsudku ze dne 

24. 7. 2002, sp. zn. 25 Cdo 499/2002, publikovaném v Souboru rozhodnutí NS ČR, sv.19 pod č. C 1337, 

dostupných na www.nsoud.cz 
45 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2004, sp. zn. 25 Cdo 1277/2003 [Program] ASPI pro 

Windows verze 8.0, aktualizace z 31. 5. 2010 [cit. 18.6. 2010]. 
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7.4. K právu pojišťovny na náhradu pojistného plnění v případě škody 

způsobené vozidlem bez platného osvědčení o technické způsobilosti v době, kdy 

bylo vozidlo umístěno v opravně  

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. 32 Odo 399/200446  

V nadepsaném rozhodnutí dospěl Nejvyšší soud k závěru, že pojišťovně vzniká 

nárok na náhradu pojistného plnění proti provozovateli vozidla v případě, že umožní 

autoopravně, aby použila vozidlo bez platného osvědčení o technické způsobilosti. 

 

7.5. K pasivní legitimaci v případě upraveném v § 11 odst. 1 písm. c) a odst. 3 

vyhlášky 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2005, sp. zn. 32 Odo 473/200447 

Po žalovaném, kterým neměl v době způsobení dopravní nehody řídičské 

oprávnění, uplatnila žalobkyně postihové právo. Protože předmětné vozidlo bylo řízeno 

bez platného a předepsaného řidičského oprávnění a zaměstnavatel žalovaného již 

v době vydání rozsudku soudu prvního stupně neexistoval, nebyl nárok uplatněn vůči 

zaměstnavateli žalovaného, ale jen vůči řidiči škodícího vozidla.  

Dovolací soud ve svém rozhodnutí ze dne 27. 9. 2005, sp. zn. 32 Odo 473/2004 

uvádí: „ Z ustanovení § 11 odst. 3 vyhlášky vyplývá, že pokud nastala skutečnost 

uvedená v § 11 odstavci 1 písm. c) vyhlášky při plnění úkolů v pracovněprávním vztahu 

nebo v přímé souvislosti s ním, má pojišťovna právo na náhradu částek, které vyplatila 

z důvodu škody způsobené provozem motorového vozidla, vůči zaměstnavateli řidiče, 

který způsobil pojistnou událost. Z dikce § 11 odst. 1 vyhlášky je zřejmé, že odstavec 3 

je v poměru speciality k odstavci 1, takže pojišťovna nemá právo volby postihu mezi 

osobou, která podle § 11 odst. 1 písm. c) vyhlášky řídila motorové vozidlo bez platného 

předepsaného řidičského oprávnění, a postihu jejího zaměstnavatele.“ 

Uplatňuje se tak zásada vyjádřená v ustanovení § 420 odst. 2 ObčZ, který 

upravuje obecnou odpovědnost za škodu 

                                                 
46 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. 32 Odo 399/2004, dostupné na www.nsoud.cz. 
47 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2005, sp. zn. 32 Odo 473/2004, dostupný na www.nsoud.cz. 
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Závěr: V případě upraveném v § 11 odst. 1 písm. c) a  odst. 3 vyhlášky je 

pasivně legitimován pouze zaměstnavatel. Rozhodnutí má praktický význam zejména 

pro zaměstnance, kteří způsobí dopravní nehodu v rámci pracovní činnosti pro 

zaměstnavatele. 

 

7.6. Vznik nároku pojišťovny vůči pojištěnému na náhradu částek, které 

vyplatila z důvodu škody způsobené provozem motorového vozidla, byla-li 

škoda způsobena po požití alkoholického nápoje  

Usnesení Nejvyššího soudu  ze dne 27. 9. 2006, sp. zn. 32 Odo 1132/200448 

Dle zjištěného skutkové stavu došlo vozidlem ke vzniku škody v důsledku 

dopravní nehody, kterou způsobil zaměstnanec žalované pod vlivem alkoholu. 

Pojišťovna (žalobce) požadovala po žalovaném náhradu  částek,  které vyplatila 

z důvodu škody způsobené provozem motorového vozidla proti pojištěnému, který 

škodu způsobil po požití alkoholického nápoje. Soud prvního stupně i soud odvolací 

žalobě vyhověl. V odůvodnění odvolacího soudu bylo uvedeno, že „ke vzniku nároku 

pojišťovny vůči pojištěnému, který je originárním právem pojistitele vůči pojištěnému 

podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) vyhlášky, postačí objektivní fakt, že pojištěný 

způsobil škodu užitím vozidla po požití alkoholického nápoje, byl-li v krvi zjištěn obsah 

alkoholu ve výši nad 0,30 promile, jak tomu bylo v souzené věci.“ 49  

Nejvyšší soud uvedl, že odvolací soud, který rozhodl otázku nároku pojišťovny 

vůči pojištěnému podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) vyhlášky, při výkladu nijak 

nepochybil,  a rozhodnutí bylo v souladu s dosavadní judikaturou. 

Závěr: Z uvedeného vyplývá, že „podmínkou vzniku nároku pojišťovny vůči 

pojištěnému na náhradu částek, které vyplatila z důvodu škody způsobené provozem 

motorového vozidla, podle § 11 odst. 1 písm. a) vyhlášky není existence příčinné 

souvislosti mezi požitím alkoholu a způsobenou škodou, nýbrž je postačující objektivní 

                                                 
48 Usnesení Nejvyššího soudu  ze dne 27. 9. 2006, sp. zn. 32 Odo 1132/2004, dostupné na www.nsoud.cz. 
49 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. 12. 2003, č.j. 58 Co 533/2003-32 
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fakt, že pojištěný způsobil škodu po požití alkoholického nápoje, byl-li v jeho krvi 

zjištěn obsah alkoholu vyšší než 0,3 promile.“ 50 

 

7.7. K právu pojišťovny na náhradu částek vyplacených z důvodu škody 

způsobené neoprávněným provozem motorového vozidla podle § 11 odst. 1 

písm. d) vyhlášky 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2006, sp. zn. 32 Odo 848/2005 51 

Vozidlem, které v době dopravní nehody nebylo způsobilé k provozu na 

pozemních komunikacích, jelikož mu vypršela platnost technické kontroly, byla 

způsobena žalovaným jako řidičem dopravní nehoda. Žalobkyně se soudní cestou 

domáhala přiznání náhrady nákladů, které zaplatila za ztížení společenského uplatnění, 

na bolestném, na věcné škodě a na léčebných nákladech poškozenému, kterého 

žalovaný zranil při dopravní nehodě.  

Krajský soud dovodil, že „ za pojištěného ve smyslu § 3 odst. 1 vyhlášky je třeba 

považovat nejen provozovatele, ale i řidiče vozidla, a že v daném případě ve smyslu 

§ 11 odst. 1 uvedené vyhlášky byl ten, kdo vozidlo nezpůsobilé k provozu užil a způsobil 

s ním škodu, řidič vozidla a nikoliv jeho provozovatel.“ 52 

Nejvyšší soud v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že „již v rozsudku ze dne 

18. 7. 2000, sp. zn. 25 Cdo 305/2000, posuzoval nárok pojišťovny podle § 11 odst. 1 

písm. d) vyhlášky, na náhradu částek vyplacených z důvodu škody způsobené 

neoprávněným provozem motorového vozidla, přičemž v tomto rozhodnutí bylo 

vysvětleno, že ke vzniku nároku pojišťovny vůči pojištěnému, ve smyslu výše citované 

vyhlášky, postačí objektivní fakt, že pojištěný užil vozidlo k provozu, i když to podle 

platných předpisů učinit nesměl; stačí tedy, že provozovatel svěřil vozidlo 

k nepovolenému provozu jiné osobě. Stačí-li ke vzniku uvedeného nároku pojišťovny 

samotná existence objektivní skutečnosti, nevyžaduje se již příčinná souvislost mezi 

touto skutečností a způsobenou škodou, v daném případě škodou způsobenou řidičem 

                                                 
50 <http:// www.beck-online.cz/legalis/theme>, datum citace: 23.června 2010  
51 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2006, sp. zn. 32 Odo 848/2005, dostupný na www.nsoud.cz. 
52 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 4. 2005, č.j. 6 Co 647/2005-206 



 - 43 - 

vozidla – žalovaným. Pokud odvolací soud považoval v dané věci při posuzování pasivní 

legitimace žalovaného za rozhodující, kdo v okamžiku dopravní nehody vozidlo řídil, 

a nepovažoval za rozhodující, že provozovatel vozidla svěřil řidiči k užívání vozidlo, 

které v té době nemělo platnou technickou prohlídku, odchýlil se od dosavadní 

judikatury, jak výše uvedeno. Náhradu částek vyplacených z důvodu škody způsobené 

neoprávněným provozem motorového vozidla podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) 

vyhlášky má právo pojišťovna uplatnit po provozovateli vozidla, nikoliv po řidiči, který 

v době, kdy ke škodě došlo, vozidlo řídil.“ 

Závěr: Pojišťovna má právo uplatnit náhradu částek vyplacených z důvodu 

škody způsobené neoprávněným provozem motorového vozidla podle § 11 odst. 1 písm. 

d) vyhlášky č. 492/1991 Sb. (provozovatel vozidla svěřil řidiči k užívání vozidlo, které 

v té době nemělo platnou technickou prohlídku), po provozovateli vozidla a nemůže se 

domáhat přiznání náhrady vůči řidiči, který vozidlo v době dopravní nehody řídil. 

 

7.8. Povinnost platit pojistné z titulu zákonného pojištění odpovědnosti za 

škodu z provozu motorových vozidel  

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 30 Cdo 885/200653 

„Povinnost platit pojistné z titulu zákonného pojištění odpovědnosti za škodu 

z provozu motorových vozidel má ten, kdo je v době vzniku této povinnosti zapsán 

v technickém průkazu jako držitel motorového vozidla. V ostatních případech má tuto 

povinnost vlastník motorového vozidla. Povinnost platit je v prvé řadě spojována 

s existencí zápisu držitele motorového vozidla v technickém průkazu vozidla; pouze 

v případech, kdy takového zápisu není, je subjektem povinným platit pojistné vlastník 

motorového vozidla.“ 54 

 

                                                 
53 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 30 Cdo 885/2006, dostupný na www.nsoud.cz. 
54 <http:// www.beck-online.cz/legalis/theme>, datum citace: 2.června 2010 
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7.9. K přímému právu poškozeného proti pojistiteli škůdce podle § 9 vyhlášky 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2007, sp. zn. 32 Cdo 3111/200755  

Žalobci se domáhali v soudním řízení svých nároků jako pětinásobku zvýšení 

odškodnění za ztížení společenského uplatnění s odůvodněním, že v důsledku dopravní 

nehody způsobené řidičem F. Š. utrpěli poškození životně důležitých orgánů s trvalými 

následky. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že žalobcům 

jako poškozeným z pojistné události vznikl přímý nárok na pojistné plnění proti 

pojišťovně. Odvolací soud (stejně jako soud prvního stupně) vyšel při posuzování 

žalobního nároku z ustanovení § 9 odst. 2 vyhlášky, které dává poškozenému oprávnění 

uplatnit své nároky u soudu jak proti pojištěnému, tak proti pojišťovně pro případ, že 

pojišťovna písemně odmítla poškozenému nahradit škodu nebo její část. V této 

souvislosti vysvětlil, že nárok poškozeného vůči pojišťovně je pak specifickým 

nárokem na plnění toho, co by byla pojišťovna povinna za pojištěného mu vyplatit na 

náhradu škody v rozsahu, v jakém za ni pojištěný škůdce odpovídá.  

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že „Poškozenému vzniká 

přímý nárok na plnění proti pojišťovně podle § 9 odst. 2 vyhlášky, který lze samostatně 

uplatnit proti pojišťovně žalobou u soudu, odmítne-li pojišťovna plnit za pojištěnce 

přesto, že bylo o náhradě škody rozhodnuto vykonatelným soudním rozhodnutím, které 

obdržela, nebo přesto, že s poškozeným uzavřela dohodu o náhradě škody.“ 

 

7.10. Promlčení postihového nároku u pojištění odpovědnosti za škodu  

Rozsudek Nejvyššího soudu  ze dne 22. 4. 2008, sp. zn. 25 Cdo 799/200656 

Vozidlem, které nebylo k provozu technicky způsobilé bylo zaměstnancem 

žalované způsobena dopravní nehoda. Žalobkyně (pojistitelka) z titulu zákonného 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla uhradila 

škodu vzniklou na vozidle a podle § 11 odst. 1 písm. d) ve spojení s odst. 3 vyhlášky (ve 

znění tehdy účinném) uplatnila nárok na náhradu částek, které vyplatila, proti žalované 

                                                 
55 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2007, sp. zn. 32 Cdo 3111/2007, dostupný na 

www.nsoud.cz. 
56 Rozsudek Nejvyššího soudu  ze dne 22. 4. 2008, sp. zn. 25 Cdo 799/2006, dostupný na www.nsoud.cz. 
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coby provozovateli a zaměstnavateli řidiče vozidla, jímž byla škoda způsobena a které 

bylo užito k provozu, ačkoliv podle právních předpisů užito být nesmělo.  

Spor o povahu nároku žalobkyně řešil dovolací soud svým rozhodnutím dne 

22.4.2008, sp. zn. 25 Cdo 799/2006 následovně: „Právo pojišťovny vůči pojištěnému 

má povahu zvláštního, originárního nároku, který se promlčuje podle § 101 ObčZ 

v obecné tříleté promlčecí době, a nikoliv podle § 106 ObčZ, jež se vztahuje na nároky 

poškozeného na náhradu škody proti tomu, kdo za škodu odpovídá.“ 

Ke stejnému závěru dospěl Nejvyšší soud i v Usnesení ze dne 25. 8. 2009, 

sp. zn. 25 Cdo 2985/2007. 

 

7.11. Nárok poškozeného podle § 9 odst. 2 vyhlášky 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2009, sp. zn. 25 Cdo 2652/200757 

Bylo zjištěno, že došlo k dopravní nehodě, při níž řidič srazil chodce (manžela 

žalobkyně), který na následky zranění zemřel. Za tento čin byl řidič odsouzen a byla mu 

uložena povinnost k náhradě škody žalobkyni. Česká pojišťovna, a. s., jako pojistitel 

řidiče vyplatila žalobkyni pouze část náhrady, a proto se žalobkyně domáhala na 

pojišťovně plnění soudní cestou. Okresní soud věc posoudil podle vyhlášky, a dospěl k 

závěru, že žalobkyně uplatňuje po žalované právo, které jí nenáleží, neboť jako osoba 

třetí není účastníkem pojistněprávního vztahu, a není tak aktivně věcně legitimována.  

Nejvyšší soud se ztotožnil se soudem odvolacím v otázce, že „ustanovení § 9 

odst. 2 vyhlášky zakládá poškozenému oprávnění uplatnit u soudu vedle nároku na 

náhradu škody proti tomu, kdo mu odpovídá za škodu, i nárok proti jeho pojistiteli, aby 

mu za něj plnil.“ 

Avšak Nejvyšší soud nesouhlasil s odvolacím soudem v názoru, že „promlčení 

nároku poškozeného na plnění vůči pojistiteli škůdce podle § 9 odst. 2 vyhlášky se řídí 

ustanovením § 106 ObčZ , tedy stejně jako nárok poškozeného na náhradu škody proti 

škůdci. Nárok poškozeného podle § 9 odst. 2 vyhlášky. je nárokem specifickým, 

odlišným od nároku na náhradu škody, a jeho promlčení se řídí podle obecného § 101 

                                                 
57 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2009, sp. zn. 25 Cdo 2652/2007, dostupný na www.nsoud.cz. 
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ObčZ, přičemž tříletá promlčecí doba běží ode dne, kdy mohlo být právo vykonáno 

(uplatněno) poprvé. Obecná délka promlčecí doby upravená v tomto ustanovení platí 

všude tam, kde zákon nestanoví zvláštní promlčecí dobu, a platí tedy i pro nárok 

poškozeného proti pojistiteli škůdce podle § 9 odst. 2 tehdy platné vyhlášky č. 492/1991 

Sb. Aplikace § 106 ObčZ na tento nárok je vyloučena, neboť ve vztahu mezi poškozeným 

a pojistitelem škůdce se nejedná o právo na náhradu škody. Plnění pojistitele 

poskytnuté poškozenému není plněním z titulu jeho odpovědnosti za škodu, neboť 

osobou odpovědnou za škodu způsobenou poškozenému je a zůstává pojištěný.“ 

Závěr: „Nárok poškozeného podle § 9 odst. 2 vyhlášky je nárokem specifickým, 

odlišným od nároku na náhradu škody, a jeho promlčení se řídí podle § 101 ObčZ. 

Aplikace § 106 ObčZ na tento nárok je vyloučena, neboť ve vztahu mezi poškozeným a 

pojistitelem škůdce se nejedná o právo na náhradu škody. Plnění pojistitele poskytnuté 

poškozenému není plněním z titulu jeho odpovědnosti za škodu, neboť osobou 

odpovědnou za škodu způsobenou poškozenému je a zůstává pojištěný.“ 58 
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8. Soudní rozhodnutí vztahující se k zákonu o pojištění odpovědnosti z 

provozu vozidla 

8.1 Možnost uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla 

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 

10. 5. 2005, sp. zn. 23 Co 93/2005 59 

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 

10. 5. 2005, sp. zn. 23 Co 93/2005, řešil otázku, zda může být platně uzavřena pojistná 

smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla osobou, která 

není vlastníkem či držitelem vozidla. Věc byla posuzována dle zákona o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění účinném do 30. 6. 2001. 

Šlo o situaci, kdy žalobce (pojistitel) požadoval po žalovaném uhrazení dlužného 

pojistného. V době uzavírání pojistné smluv však nebyl pojistník – žalovaný - tedy ten, 

kdo uzavíral danou pojistnou smlouvu s pojistitelem, ani vlastníkem vozidla ani jeho 

držitelem. Žalovaný považoval pojistnou smlouvu za neplatnou, protože údaje o 

vlastníku vozidla byly nesprávně uvedeny. Předmětem zákona je podle § 1 odst. 1 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. V ustanovení § 2 písm. 

e) a f) uvedený zákon rozlišuje osoby pojistníka a pojištěného tak, že pojistníkem je ten, 

kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění odpovědnosti, a pojištěným ten, na jehož 

odpovědnost za škodu se pojištění odpovědnosti vztahuje. 

  Z takto uvedené právní úpravy dovodil odvolací soud právní závěr, že 

s uzavřením pojistné smlouvy v režimu zákona se pojišťuje odpovědnost za škodu, a to 

každé osoby, která odpovídá za škodu způsobenou právě provozem toho vozidla, které 

je uvedeno v pojistné smlouvě.  

Závěr: Pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla může platně uzavřít i ten, kdo není vlastníkem či držitelem vozidla. 

Taková osoba je pojistníkem. Pojištěným je nejen ten, kdo je vlastníkem nebo 

                                                 
59 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 10. 5. 2005, sp. zn. 23 Co 
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spoluvlastníkem vozidla, ale i každý provozovatel vozidla. Novela § 4 zákona, která 

byla provedena zákonem č. 47/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo následně 

změněno na znění: „Tím není dotčeno právo uzavřít pojistnou smlouvu osobou, která je 

osobou odlišnou od vlastníka tuzemského vozidla nebo řidiče cizozemského vozidla.“  

Novela zákona tedy podpořila rozhodnutí odvolacího soudu. Zákonem č. 137/2008 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, bylo § 4 zákona zrušeno a z důvodu systematičnosti 

přenesena povinnost vlastníka, resp. řidiče cizozemského vozidla, povinnost uzavřít 

pojistnou smlouvu do § 3 odst. 2 zákona. S ohledem na základní zásadu občanského 

práva: co není zákonem zakázáno, je dovoleno, lze dovodit, že pojistnou smlouvu 

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla může platně uzavřít 

osoba odlišná od vlastníka tuzemského vozidla nebo řidiče cizozemského vozidla, pro 

které je povinnost stanovena zákonem.  
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8.2. K uplatňování nároků podle ustanovení § 6 zákona 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2005, sp. zn. 32 Odo 1338/2004 60 

Jaké nároky podle ustanovení § 6 zákona a po kom je možné je požadovat, řešily 

soudy následovně. Šlo o případ, kdy se žalovaný domáhal dle ustanovení § 6 zákona 

uhrazení určité částky, která představovala daň z přidané hodnoty, o níž mu žalovaná 

krátila výplatu peněžitého plnění při likvidaci škody způsobené na jeho vozidle při 

dopravní nehodě jiným vozidlem, jehož majitelka ohlásila škodu z titulu svého 

zákonného pojištění za škodu z provozu motorových vozidel jako pojistnou událost své 

pojišťovně – žalované.  

Soud prvního stupně žalobu v plném rozsahu zamítl s odůvodněním, „že 

žalovaná nemůže překročit rámec svých vlastních předpisů, konkrétně pojistné 

podmínky, z nichž vyplývá, že je-li poškozený plátcem DPH a má ze zákona nárok na 

odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH.“ 61 Žalobce měl dle soudu příležitost 

zjistit fakt, že opravna není plátcem DPH, a tedy nechat opravit vozidlo v opravně, která 

je plátcem DPH. V případě, že tak neučinil, nemůže DPH následně požadovat po 

pojišťovně (žalované). Odvolací soud se však neztotožnil s právním hodnocením soudu 

nižšího. Z odůvodnění odvolacího soudu vyplývá, že zásada vyjádřena v ustanovení 

§ 823 ObčZ (ve znění účinném do 31. prosince 2004),62 podle něhož náhradu škody 

z titulu pojištění odpovědnosti za škodu, za kterou pojištěný odpovídá, platí pojistitel 

poškozenému, přičemž nestanoví-li zvláštní předpisy jinak, poškozený právo na plnění 

proti pojistiteli nemá. Protože poškozený není účastníkem pojistného vztahu, tak nemá 

přímý nárok proti pojistiteli. „V právním vztahu z pojištění odpovědnosti za škodu jsou 

pouze pojistitel a pojištěný (event. pojistník), ale ne již poškozený, kterému pojištěný 

způsobil škodu. To má ten důsledek, že pojištěný je zásadně oprávněn uplatňovat nárok 

na náhradu škody vůči odpovědné osobě (škůdci), ale ne vůči pojistiteli. Totéž platí za 

situace, není-li poškozený spokojen s výší poskytnuté náhrady škody.“ 63 

                                                 
60 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2005, sp. zn. 32 Odo 1338/2004, dostupný na www.nsoud.cz. 
61 Rozhodnutí Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 17.5.2004, sp. zn. 23 C 116/2004 
62 Ustanovení § 823 ObčZ bylo zrušeno zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně 

souvisejících zákonů. 
63 Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 8. 2004, sp. zn. 5 Co 1483/2004 
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Ustanovení § 9 odst. 1 zákona blíže určuje, že poškozený má právo uplatnit svůj 

nárok na plnění podle ustanovení § 6 zákona u příslušného pojistitele nebo u Kanceláře, 

jedná–li se o nárok na plnění z garančního fondu podle ustanovení § 24 zákona. 

Uvedeným ustanovením byl implementován přímý nárok poškozeného na plnění proti 

pojistiteli, u něhož je pojištěna odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla 

uvedeného v pojistné smlouvě. Jedná se o odchylnou úpravu uvedenou v ustanovení 

§ 823 ObčZ (ve znění účinném do 31. prosince 2004). 

Ustanovení § 24 zákona přímo stanoví, kdy a za co Kancelář poskytuje 

z garančního fondu poškozenému plnění. Dle názoru odvolacího soudu se „v souzené 

věci o plnění z garančního fondu podle ustanovení § 24 zákona nejedná, protože 

zvláštní předpis nestanoví přímý nárok poškozeného vůči pojistiteli, je třeba podle 

odvolacího soudu dospět k závěru, že žalovaný není ve sporu pasivně legitimován.“ 64 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 31. 5. 2005, sp. zn. 32 Odo 1338/2004 

uvedl: „Výklad odvolacího soudu, podle něhož podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona 

může poškozený uplatnit svůj nárok na plnění podle ustanovení § 6 u příslušného 

pojistitele jen za podmínky, že se jedná o nárok na plnění z garančního fondu, není 

správný již z toho důvodu, že podle ustanovení § 18 odst. 2 písm. a) zákona spravuje 

garanční fond Kancelář (ne pojistitel), která také, jak je přímo uvedeno v § 24 odst. 2 

zákona, plnění z garančního fondu poskytuje. Uvedený výklad odvolacího soudu není 

v souladu ani s ustanovením § 24 odst. 3 zákona (ve znění pozdějších předpisů odst. 4), 

podle jehož první věty „má poškozený právo uplatnit nárok na plnění podle odstavce 2 

písm. a) až e) proti Kanceláři za stejných podmínek, za nichž by mohl uplatnit nárok na 

plnění proti pojistiteli (§ 9)“. Toto posléze citované ustanovení, odkazem na ustanovení 

§ 9 zákona, tak zcela nepochybně potvrzuje, že vedlejší věta v ustanovení § 9 odst. 1 

„jedná-li se o nárok na plnění z garančního fondu podle ustanovení § 24“ se vztahuje 

pouze ke Kanceláři, nikoli však ve vztahu k pojistiteli.  

V návaznosti na výše uvedené je třeba ustanovení § 9 odst. 1 zákona vyložit tak, 

že u pojistitele lze uplatnit ty nároky podle ustanovení § 6 zákona, které nejsou 

vypláceny z garančního fondu, přičemž pokud jde o nároky na plnění z garančního 

fondu, uplatňuje je poškozený u Kanceláře.“ 

                                                 
64 Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 8. 2004, sp. zn. 5 Co 1483/2004 
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Nejvyšší soud uvedl, že odvolací soud dospěl k chybnému závěru o nedostatku 

pasivní legitimace žalované. 

Lze tedy uzavřít, že nešlo-li v souzené věci o nárok z garančního fondu (a šlo-li 

jinak o nárok podle ustanovení § 6 zákona v rozhodném znění), je aktivní legitimace 

poškozeného proti pojistiteli v případě pojištění odpovědnosti za škody založena 

ustanovením § 9 odst. 1 zákona. Za této situace nemůže právní závěr odvolacího soudu, 

že poškozený (žalobce) nemá proti pojistiteli (žalované) pro nedostatek pasivní 

legitimace žalované právo na plnění, obstát.“ 

Závěr: Nároky podle ustanovení § 6 zákona je možno u pojistitele uplatnit, 

pokud nejsou vypláceny z garančního fondu. U ČKP může poškozený uplatňovat 

nároky na plnění z garančního fondu. 
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8.3. Postihové právo, zaměstnavatel vs. zaměstnanec 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 33 Odo 1397/2005 65 

Dle ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) zákona má pojistitel proti pojištěnému 

právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný porušil základní 

povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích a toto porušení bylo v 

příčinné souvislosti se vznikem škody, za kterou pojištěný odpovídá. Základní 

povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích je dále definována 

v odstavci druhém uvedeného ustanovení. Aby mohlo být právo úspěšně uplatněno, 

musí  dojít ke splnění předpokladů, mezi které patří jednání podle ustanovení § 10 odst. 

2 zákona, které je v příčinné souvislosti se vznikem škody, za kterou pojištěný 

odpovídá. Pojištěný je tedy odpovědnou osobou, kterou je v případě odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem dopravních prostředků ve smyslu §  427 odst. 1 ObčZ 

osoba provozující dopravu, tedy provozovatel. Jedním z porušením základních 

povinností při provozu vozidla na pozemních komunikacích je dle ustanovení §10 odst. 

2 písm. e) zákona řízení vozidla osobou, která při řízení vozidla byla pod vlivem 

alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit 

motorové vozidlo.  

Nejvyšší soud se zabýval případem, kdy ke způsobení škody došlo vozidlem 

řízeném zaměstnancem provozovatele pod vlivem alkoholu či omamné látky. 

Provozovatel (zaměstnavatel) se bránil, že pojištěného, který není fyzickou osobou 

a není totožný s řidičem, lze postihovat pouze podle § 10 odst. 2 písm. f) zákona 

a nikoliv písm. e) zákona. Dále bylo soudem prvního stupně i soudem odvolacím 

uvedeno, že “odpovědnost podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. f) zákona může pojištěný 

nést jen v případě, kdy neověřil zjistitelné skutečnosti a neučinil žádná opatření k tomu, 

aby vozidlo nebylo svěřeno k řízení osobě, u níž by existovala překážka uvedená v § 10 

odst. 2 písm. c) zákona, tj. řízení vozidla osobou, která není držitelem příslušného 

řidičského oprávnění, dále pod písm. d), tj. řízení vozidla osobou, které byl uložen zákaz 

činnosti řídit vozidlo, v době tohoto zákazu a písm. e), tj. řízení vozidla osobou, která 

při řízení vozidla byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku 

označeného zákazem řídit motorové vozidlo.”  

                                                 
65 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 33 Odo 1397/2005, dostupný na www.nsoud.cz. 
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Judikatura došla k názoru, že “Odpovědnost řidiče, jež v době nehody řídil při 

plnění pracovních povinností vozidlo svého zaměstnavatele, jako provozovatele 

pojištěného vozidla, nepřichází vůči žalobkyni ve smyslu §  10 odst. 1 zákona  v úvahu, 

protože jeho jednání se podle §  420 odst. 2 ObčZ přičítá jeho zaměstnavateli - 

provozovateli vozidla, když toto ustanovení stanoví, že škoda je způsobena právnickou 

osobou, anebo fyzickou osobou, byla-li způsobena při jejich činnosti těmi, které k této 

činnosti použila.”   

Dle názoru Nejvyššího soudu se „pojistitel může domáhat náhrady škody jen 

vůči provozovateli vozidla, a ne vůči jeho zaměstnanci, který vozidlo řídil. V 

posuzovaném případě nebylo dáno na výběr, zda bude vykonáno postižní právo dle 

zákona po provozovateli vozidla, anebo po osobě, která byla k plnění úkolům 

provozovatele použita. Výjimku z odpovědnosti  za škodu způsobenou provozem 

dopravních prostředků stanovenou ustanovení §  430 ObčZ, podle něhož místo 

provozovatele odpovídá ten, kdo použije dopravního prostředku bez vědomí nebo proti 

vůli provozovatele, nebylo možno uplatnit, protože taková situace nenastala.“ 

Závěr: Postihové právo ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 písm. e) zákona 

nestíhá řidiče, který jako zaměstnanec pojištěného způsobil škodu poškozenému 

v opilosti, ale pojištěného, i když je právnickou osobou, jako zaměstnavatele řidiče, 

který tohoto řidiče použil pro plnění svých úkolů v rámci pracovněprávního vztahu.  
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8.4.Provozovatel vozidla ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) zákona 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2007, sp. zn. 32 Odo 1471/2005 66 

Dle ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) pojištění odpovědnosti dle zákona zaniká 

dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou 

odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla.  

Byla otázka, jak rozhodnout spor o nároku pojišťovny (žalobkyně) vůči 

provozovateli vozidla (žalovanému), který měl uzavřenou s žalobkyní pojistnou 

smlouvu o pojištění vozidla, avšak ji neoznámil, že došlo ke změně provozovatele 

vozidla. Hlavní problém byl v tom, že vozidlem, pro které bylo žalovaným sjednáno 

tzv.”povinné ručení” byla způsobena dopravní nehoda, avšak v době škodní události 

žalovaný již nebyl vlastníkem škodícího vozidla a ani ho neřídil, a proto nemohl splnit 

povinnost ohlásit dopravní nehodu policii ani pojišťovně. Z uvedeného důvodu byla 

dovozována odpovědnost žalovaného podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. d) zákona 

(Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže 

prokáže, že pojištěný bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle zvláštního 

právního předpisu ohlásit dopravní nehodu, která je škodnou událostí, a v důsledku toho 

byla ztížena možnost řádného šetření pojistitele.) Soud vycházel ze zjištění, že ve 

smyslu § 12 odst. 1. písm. a) zákona žalovaný neoznámil žalobkyni změnu 

provozovatele vozidla, a proto je nerozhodné, zda žalovaný vozidlo nevlastnil ani 

neřídil, neboť jeho pojištění podle ustanovení § 12 zákona nezaniklo, dokud uvedenou 

skutečnost pojistiteli neoznámil.67 

Odvolací soud  rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a uvedl, že obrana 

žalovaného, který poukazoval na ustanovení § 6 zákona, že nebyl vlastníkem vozidla 

ani je neřídil,  neobstojí, protože žalovaného je nutno považovat za vlastníka vozidla, 

dokud změnu neoznámí pojistiteli, tj. žalobkyni.68 

V podaném dovolání  žalovaný namítal, že nejsou splněny skutečnosti pro plnění 

z pojistné smlouvy, a to odpovědnost za vznik škody. Žalovaný stejně jako u soudu 

prvního stupně a soudu odvolacího poukazoval na skutečnost, že škodící vozidlo 

                                                 
66 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2007, sp. zn. 32 Odo 1471/2005, dostupné na www.nsoud.cz. 
67 Rozhodnutí Okresního soudu v Bruntále - pobočky v Krnově ze dne 3. 2. 2005, sp. zn. 7 C 118/2004 
68 Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 6. 2005, sp.zn.  8 Co 341/2005-84 
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nevlastnil a ani neřídil. Nehodu způsobila třetí osoba, nový vlastník vozidla, a proto by 

mělo být z jeho pojistné smlouvy z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla plněno.  

Nejvyšší soud ve svém Usnesení ze dne 25. 7. 2007, sp. zn. 32 Odo 1471/2005 

dospěl k názoru, že soud odvolací (i soud prvního stupně) správně použil ustanovení 

§ 12 zákona, a dovodil, že „skutečnosti, že žalovaný v rozhodnou dobu nebyl 

provozovatelem vozidla a že vozidlo v rozhodnou dobu neřídil, jsou právně irelevantní. 

Určujícími skutečnostmi jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona, že pojištěného je 

nutno považovat za provozovatele vozidla až do doby, dokud změnu vlastnictví vozidla 

neoznámí pojistiteli, poněvadž až do doby oznámení změny trvá pojistný vztah a z něj 

vyplývající odpovědnost pojištěného. Porušení povinnosti změnu vlastníka vozidla 

oznámit a bez zbytečného odkladu podle § 12 odst. 2 zákona poskytnout v této 

souvislosti pojistiteli nezbytnou součinnost, má za následek odpovědnost pojištěného, 

vyplývající z pojistné smlouvy a z předmětného zákona.  

K datu dopravní nehody a vzniku škody pojistný vztah žalovaného a žalobkyně 

trval (nezanikl), když žalovaný jako pojištěný bez zbytečného odkladu neoznámil 

pojistiteli (žalobkyni) změnu vlastníka (provozovatele) vozidla (§ 12 odst. 2 a § 12 odst. 

1 písm. a) zákona). K uvedenému dni proto trvala i odpovědnost žalovaného podle § 10 

odst. 1 písm. d) zákona k náhradě poskytnutého pojistného plnění.“ 

Závěr: Pojištěný je považován za provozovatele vozidla ve smyslu ustanovení §  

12 odst. 1 písm. a) zákona až do doby, než oznámí změnu vlastnictví vozidla pojistiteli. 

Je nutné tedy přihlížet ke dni, kdy dojde  k oznámení změně vlastníka vozidla, a nikoliv 

ke dni vlastní změny vlastníka daného vozidla. 
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8.5. Promlčení práva poškozeného na plnění proti pojistiteli osoby odpovědné 

za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku podle ustanovení 

§ 9 odst. 1 zákona 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2007, sp. zn. 25 Cdo 113/2006 69 

Důležité rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se zákona bylo učiněno dne 

12. 12. 2007, sp. zn. 25 Cdo 113/2006. Bylo rozhodováno o případu, kdy řidičkou, která 

měla sjednáno tzv. „povinné ručení“ u žalované, byla způsobena dopravní nehoda, při 

které vznikla žalobci škoda na vozidle. Žalovaná (pojistitelka škodícího vozidla) 

vyplatila žalobci, který svůj nárok na výplatu plnění uplatnil u žalované, pouze část 

částky vynaložené na opravu automobilu. O přiznání zbývající části se žalobce domáhal 

soudní cestou s tvrzením, že se jedná o zvláštní právo poškozeného na plnění, nikoliv 

o nárok na náhradu škody, což má význam i pro posouzení otázky promlčení.  

Odvolací soud se v daném případu neztotožnil se soudem prvního stupně a 

jeho právním posouzením otázky promlčecí doby. Soud druhého stupně dovodil, že 

promlčení nároku nelze posuzovat podle § 101 a § 104 ObčZ, neboť právo poškozeného 

na plnění vůči pojistiteli škůdce vyplývá z § 427 ObčZ a jedná se tedy o nárok na 

náhradu škody, nikoliv na plnění z pojistné smlouvy. Mezi žalobcem a žalovanou nebyla 

uzavřena pojistná smlouva a neexistuje tak mezi nimi žádný smluvní vztah, týkající se 

pojištění. Domáhat se práva na vyplacení pojistného plnění přísluší totiž pouze 

pojištěnému. Žalobce se může domáhat náhrady škody vedle pojistitele i vůči 

provozovateli vozidla, jehož provozem mu byla škoda způsobena, neboť se jedná 

o totožný nárok na náhradu škody. Ustanovení § 104 ObčZ se týká promlčení jen 

nároků na pojistné plnění. 70 

Podle názoru pojistitelky škodícího vozidla nelze nárok žalobce posuzovat jako 

pojistné plnění, neboť mezi žalobcem a žalovanou žádný pojistný vztah neexistoval 

a pojišťovna je povinna nahradit poškozenému škodu namísto pojištěného 

provozovatele vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena. Pojistitelka dovozuje, že 

nárok na základě ustanovení § 9 zákona je nárokem na náhradu věcné škody ve smyslu 
                                                 
69 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2007, sp. zn. 25 Cdo 113/2006, uveřejněný ve Sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 93/2008, dostupný na www.nsoud.cz. 
70 Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 11. 5. 2005, sp. zn. 25 Co 129/2005 
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ustanovení § 442 a násl. ObčZ, proto se v daném případě promlčecí doba posuzuje 

podle § 106 ObčZ, nikoliv podle § 104 ObčZ. 

Zákon v ustanovení § 9 odst. 1 upravuje výjimky z obecně platné zásady, že 

poškozený nemá přímé právo na plnění vůči pojistiteli škůdce, a zakládá poškozenému 

přímý nárok na plnění. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 12. 12. 2007, sp. zn. 

25 Cdo 113/2006 uvádí, že „jde o originární právo založené zvláštním právním 

předpisem a – byť je odvozeno od právního vztahu mezi pojistitelem a pojištěným 

škůdcem – nemá povahu nároku na náhradu škody. Pojistitel se také nestává osobou 

odpovědnou za škodu namísto škůdce.“  K obdobnému závěru dospěl soud ještě za 

účinnosti vyhlášky č. 492/1991 Sb., kdy ve svém rozhodnutí uvedl, že „ustanovení §  9 

odst. 2 vyhlášky navazuje na odstavec 1 a pro případ, že po skončení šetření nebo po 

obdržení pravomocného rozhodnutí o výši náhrady škody pojišťovna písemně odmítla 

poškozenému nahradit škodu v rozsahu, v jakém za ni pojištěný škůdce odpovídá, dává 

poškozenému oprávnění uplatnit u soudu vedle nároku na náhradu škody proti škůdci, 

který mu odpovídá za škodu, i nárok proti pojistiteli škůdce, aby za svého pojištěnce 

nahradil poškozenému jím prokázané nároky na náhradu škody.“ 71 

Ustanovení § 9 odst. 1 zákona dává poškozenému oprávnění uplatnit svůj nárok 

přímo proti pojistiteli toho, kdo mu odpovídá za škodu. V odůvodnění Nejvyššího 

soudu však je uvedeno:„Neznamená, že by do odpovědnostního vztahu mezi škůdcem 

a poškozeným vstoupil namísto škůdce jeho pojistitel, který není za vzniklou škodu 

odpovědný. Jeho povinností je pouze plnit za pojištěného, jestliže poškozený uplatnil 

vůči němu své právo na plnění. Mezi právem poškozeného na náhradu vzniklé škody 

vůči škůdci (§ 420 a násl. ObčZ) a specifickým právem poškozeného na výplatu plnění 

za pojištěného škůdce (§ 9 odst. 1 zákona) je třeba důsledně rozlišovat. Plnění 

pojistitele poskytnuté poškozenému není plněním z titulu jeho odpovědnosti za škodu, 

neboť osobou odpovědnou za škodu způsobenou poškozenému je pojištěný, a to bez 

ohledu na to, zda jeho odpovědnost je dána dle § 420 ObčZ nebo § 427 ObčZ a zda se 

jedná o škodu na zdraví nebo na majetku (§ 444, § 442 ObčZ). 

Právě proto, že ve vztahu mezi poškozeným a pojistitelem škůdce se nejedná 

o právo na náhradu škody, nelze souhlasit s názorem odvolacího soudu, který promlčení 

tohoto práva poškozeného posuzoval podle ustanovení § 106 ObčZ. “  

                                                 
71 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 6. 2000, sp. zn. 25 Cdo 1094/98, dostupný na www.nsoud.cz. 
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Okamžik vzniku pojistné události je tedy rozhodující skutečností pro určení 

počátku běhu obecné promlčecí doby. Počátek promlčecí doby je určen objektivně a její 

délka je tak stanovena na čtyři roky od pojistné události bez ohledu na to, kdy byla 

pojistná událost pojišťovně oznámena a kdy se pojistné plnění stalo splatným – tedy kdy 

došlo ke vzniku nároku (actio nata). Závěr, že ustanovení § 101 a § 104 ObčZ platí 

rovněž pro nároky poškozeného na plnění ze zákonného pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla, zastává i právnická literatura.72 I když to v textu § 104 ObčZ není 

výslovně uvedeno, je třeba vycházet z toho, že „právem na plnění z pojištění“ se rozumí 

konkrétní právo na plnění z určité pojistné události, které se marným uplynutím 

promlčecí doby promlčí. 

Závěr: Poškozený má právo na plnění vůči pojistiteli osoby, která odpovídá za 

škodu způsobenou provozem vozidla, podle § 9 odst. 1 zákona, právo se promlčuje 

podle ustanovení § 101 ObčZ a  ustanovení § 104 ObčZ (vše ve znění do 31. 12. 2004).  

V roce 2004 byl přijat zákon o pojistné smlouvě, který vychází ze stejného 

principu promlčení práva na plnění z pojištění. V ustanovení § 8 zákona o pojistné 

smlouvě je zakotveno, že právo na plnění z pojištění se promlčí nejpozději za 3 roky a 

promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet za jeden rok po vzniku pojistné 

události. To platí i v případě, kdy poškozenému vznikl přímý nárok na pojistné plnění 

vůči pojistiteli, nebo v případě, kdy pojištěný žádá na pojistiteli úhradu částky, kterou 

poskytl poškozenému jako náhradu škody, za kterou poškozenému odpovídá. Ke 

stejnému závěru dospěl Nejvyšší soud i ve svém rozhodnutí ze dne 26. 11. 2009, sp. zn. 

25 Cdo 968/2008,73 kdy nadto uvedl, že uvedené platí i v případě, kdy za 

(nepojištěného) škůdce poskytuje plnění poškozenému ČKP ze svého garančního fondu 

podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona. Jedná se rovněž o originární právo poškozeného 

vůči Kanceláři, které nemá povahu nároku na náhradu škody. Proto při posuzovaní 

okamžiku splatnosti plnění z garančního fondu odpovídajícího uplatněnému nároku je 

třeba postupovat podle § 9 odst. 2 a násl. zákona. 

                                                 
72 ŠVESTKA, J. in JEHLIČKA, O., ŠVESTKA, J., ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 

9. vydání. Praha. C. H. Beck, 2004, str. 371, 375 
73 Rozsudek Nejvyšší soud ze dne 26. 11. 2009, sp. zn. 25 Cdo 968/2008, dostupný na www.nsoud.cz. 
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8.6. Osobní rozsah pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla  

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2008, sp. zn. 25 Cdo 1957/2006 74 

V konkrétním případě bylo posuzováno jednání řidiče vozidla (žalobce), který 

zavinil dopravní nehodu a poškozenému způsobil škodu na majetku. Pojistitel 

(žalobkyně) vzniklou škodu poškozenému v rámci pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla uhradil. Protože však žalovaný nehodu nenahlásil na 

Policii ČR a tedy nesplnil povinnost podle zvláštního předpisu ohlásit dopravní nehodu, 

která je škodnou událostí, domáhala se po něm žalobkyně dle ustanovení § 10 odst. 1 

písm. d) zákona, náhrady toho, co za něho plnila. Soud prvního stupně dospěl k názoru, 

že pojištěným je zaměstnavatel žalovaného, se kterým byla uzavřena pojistná smlouva a 

žalobkyně tak může uplatňovat své nároky pouze vůči němu, nikoli vůči žalovanému, 

který je pouze zaměstnancem. Odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a 

poukázal na skutečnost, že odpovědnost žalovaného zaměstnance je vyloučena 

ustanovením § 420 odst. 2 ObčZ. Pojistnou smlouvu jako pojistník uzavřel 

zaměstnavatel žalovaného a pouze po něm může žalobkyně žádat náhradu toho, co za 

něho plnila, protože pouze s ním je žalobkyně v právním vztahu. Byl to zaměstnavatel 

žalovaného, kdo porušil právní povinnost tím, že neohlásil dopravní nehodu, jež je 

škodnou událostí. Žalovaný pak může odpovídat za škodu pouze svému zaměstnavateli 

na základě pracovněprávních předpisů.  

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, s tvrzením, že 

žalovaný jako řidič vozidla je pojištěným ve smyslu § 2 písm. f) zákona. Namítala, že 

z uvedeného ustanovení vyplývá, že pojištěným není pouze pojistník, ale rovněž 

žalovaný, který byl při dopravní nehodě řidičem vozidla, jehož provozem vznikla 

škoda. Podle názoru žalobkyně vedle zaměstnavatele žalovaného jako provozovatele 

vozidla, který odpovídá za škodu objektivně podle § 427 ObčZ, odpovídá za vznik 

předmětné škody rovněž žalovaný jako řidič vozidla, a to subjektivně. 

Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona, nestanoví-li tento zákon jinak, může na 

pozemní komunikaci provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu 

                                                 
74 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2008, sp. zn. 25 Cdo 1957/2006, dostupné na www.nsoud.cz. 
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způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Pokud by 

nebylo pojištění sjednáno, jednalo by se o přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Podle ustanovení § 2 písm. f) zákona je pojištěným ten, na jehož odpovědnost za 

škodu se pojištění odpovědnosti vztahuje. V ustanovení § 6 zákona je uvedeno, že 

pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu 

způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Pojištěný má právo, aby 

za něho pojistitel uhradil z pojištění odpovědnosti poškozenému škodu, za kterou 

pojištěný poškozenému odpovídá. 

Z uvedeného vyplývá, že pojištění se váže jak na odpovědnost osoby 

provozovatele vozidla podle § 427 a násl. ObčZ, tak i na řidiče, osobu odpovídající za 

škodu podle § 420 ObčZ.  

V občanském zákoníku je v ustanovení § 420 odst. 2 stanoveno, že škoda je 

způsobena právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, když byla způsobena při jejich 

činnosti těmi, které k této činnosti použili. Tyto osoby samy za škodu takto způsobenou 

podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů 

tím není dotčena. 

Nejvyšší soud v odůvodnění rozhodnutí ze dne 5. 2. 2008, sp. zn. 25 Cdo 

1957/2006 uvedl, že odvolací soud správně na zjištěný skutkový stav použil ustanovení 

§ 420 odst. 2 ObčZ. „Žalovaný jako zaměstnanec neodpovídá za škodu způsobenou 

provozem vozidla při výkonu jeho zaměstnání. Rozsah pojištění podle ustanovení § 6 

zákona se na něj nemůže vztahovat, není tedy ani pojištěným podle ustanovení § 2 odst. 

písm. f) tohoto zákona a tudíž ani osobou povinnou k náhradě vyplacené částky 

pojistitelem podle § 10 tohoto zákona.“ 

Závěr: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se kromě 

odpovědnosti osoby provozovatele vozidla podle ustanovení § 427 a násl. ObčZ 

vztahuje i na osoby odpovídající za škodu podle § 420 ObčZ, včetně řidiče vozidla, 

není-li jeho odpovědnost vyloučena ustanovením § 420 odst. 2 ObčZ. 
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8.7. Zákonný rámec odpovědnosti za škodu způsobenou pozůstalým  

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2008, sp. zn. 25 Cdo 588/2006 75 

Žalobkyně se domáhala přiznání nároku vůči žalovanému, který způsobil 

dopravní nehodu při které zemřel manžel žalobkyně. Svůj nárok opírala o tvrzení, že  

má nárok na plnění z pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem motorového vozidla. Nejvyšší soud však ve svém odůvodnění rozhodnutí 

námitkám žalobkyně nevyhověl a uvedl: „Pokud se dovolatelka (žalobkyně) domáhá, 

aby její nárok, uplatněný proti škůdci, byl posouzen podle obsahu pojistné smlouvy 

o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kterou měl žalovaný (škůdce) uzavřenou 

s vedlejším účastníkem z důvodu zákonného pojištění podle zákona, je třeba uvést, že 

pojistitel hradí poškozenému škodu za škůdce, a to v tom rozsahu, v jakém škůdce 

poškozenému odpovídá. Není-li nárok poškozeného proti škůdci dán, ani pojistitel za 

škůdce nic nehradí. V daném případě byl žalobkyní uplatněn nárok proti škůdci na 

náhradu nákladů na výživu pozůstalým. Tento nárok se řídí ustanovením § 448 ObčZ 

a nikoliv smluvním ujednáním žalovaného a jeho pojistitele, tím méně se pak řídí 

všeobecnými podmínkami pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla.“ 

Závěr: Nárok pozůstalého na náhradu nákladů na výživu se řídí občanským 

zákoníkem, nikoliv obsahem pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla, kterou měl škůdce uzavřenou se svým pojistitelem, ani všeobecnými 

podmínkami tohoto typu pojistné smlouvy.  

                                                 

75 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2008, sp. zn. 25 Cdo 588/2006, dostupné na www.nsoud.cz. 
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8.8. Vymezení osoby bez pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

motorového vozidla 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.3.2008, sp. zn. 25 Cdo 1778/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.8.2009, sp.zn. 25 Cdo 4086/2007 76 

Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) zákona poskytuje Kancelář z garančního 

fondu poškozenému plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá 

osoba bez pojištění odpovědnosti. Následně vzniká ČKP výplatou plnění z garančního 

fondu dle ustanovení § 24 odst. 9 zákona,ve znění pozdějších předpisů, právo proti 

tomu, kdo odpovídá za škodu podle odstavce 2 písm. a), b) a g), na náhradu toho, co za 

něho plnila. 

ČKP v soudním řízení uplatnila své postižní právo jak po provozovateli, tak i po 

řidiči nepojištěného vozidla, kterým byla způsobena škoda. Přičemž odpovědnost za 

škodu provozovatele dovozovala z ustanovení § 427 ObčZ a řidiče vozidla z ustanovení 

§ 420 ObčZ.  Řidič byl dle Kanceláře ve sporu pasivně legitimován, protože porušil 

pravidla silničního provozu a v příčinné souvislosti s uvedeným protiprávním jednáním 

způsobil škodu na majetku poškozeného. 

Odvolací soud však dospěl k názoru, že nelze na případ použít ustanovení § 24 

odst. 7 (v pozdějším znění odst. 8, ve znění pozdějších předpisů odst. 9)  zákona, 

protože ke vzniku škody došlo ještě před nabytím účinnosti zákona o finančních 

konglomerátech, kterým bylo rozšířeno ustanovení § 24 odst. 8 (ve znění pozdějších 

předpisů odst. 9) zákona o věty, že solidárními dlužníky pohledávky Kanceláře je 

provozovatel a vlastník vozidla, jehož provozem byla způsobena škoda. Řidič je 

takovým solidárním dlužníkem, v případě, že za škodu odpovídá. Proto dle rozhodnutí 

odvolacího soudu vznikl ČKP regresní nárok pouze vůči vlastníku vozidla a nikoliv i 

vůči řidiči, protože ten nemohl být solidárním dlužníkem před nabytím účinnosti zákona 

o finančních konglomerátech.  

                                                 

76 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.3.2008, sp. zn. 25 Cdo 1778/2007, Usnesení Nejvyššího soudu 

ze dne 26.8.2009, sp.zn. 25 Cdo 4086/2007, dostupné na www.nsoud.cz.. 
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Případ se dostal k řešení až před Nejvyšší soud, který však problematiku 

odpovědnosti odpovědné osoby posoudil odlišně od soudu odvolacího. Nejvyšší soud 

v rozhodnutí ze dne 11.3.2008, sp. zn. 25 Cdo 1778/2007 došel k závěru, že 

„Ustanovení o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla ( 

§ 427 a násl. ObčZ) není ve vztahu k obecné odpovědnosti podle ustanovení § 420 ObčZ 

ustanovením speciálním, nýbrž obě skutkové podstaty stojí vedle sebe. Odpovědnost 

provozovatele motorového vozidla za škodu způsobenou jeho provozem proto 

nevylučuje odpovědnost řidiče tohoto vozidla, který způsobil škodu při téže škodní 

události porušením právní povinnosti; je proto na vůli poškozeného, vůči kterému ze 

škůdců (či zda vůči oběma) nárok na náhradu škody uplatní.“ 

S ohledem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.01.2008, sp. zn. 

32 Cdo 2837/2007, má Kancelář právo postihu vůči každému, kdo odpovídá za 

způsobenou škodu a za koho plnila, a proto „by bylo proti smyslu, kdyby postih nebyl 

možný proti osobě, která za škodu odpovídá na základě zavinění. Opačný výklad by 

možnost postihu nepřiměřeně zúžil.“ 77 

V případě, že má Kancelář ze zákona právo postihu proti každému, kdo 

odpovídá za škodu a za koho plnila, svědčí jí uvedené právo i vůči řidiči (nepojištěného) 

vozidla tehdy, odpovídá -li řidič za škodu vzniklou při provozu tohoto vozidla. 

Ke stejnému názoru dospěl Nejvyšší soud i v roce 2009, kdy ve svém Usnesení 

ze dne 26.8.2009, sp.zn. 25 Cdo 4086/2007, uvedl, že již v rozhodnutí ze dne 11.3.2008, 

sp. zn. 25 Cdo 1778/2007 byl vyjádřen názor, že „osobou bez pojištění odpovědnosti je 

vedle osoby, která nesplní povinnost uzavřít pojistnou smlouvu ve smyslu § 4 zákona, i 

osoba, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla, u něhož nebyla taková 

pojistná smlouva uzavřena.” 

Ke stejnému závěru došel Nejvyšší soud v rozhodnutích ze dne 17. 1. 2008, sp. 

zn. 32 Cdo 2837/2007,  ze dne 1. 7. 2008, sp. zn. 25 Cdo 990/2008 a ze dne 19.11.2008, 

sp. zn. 25 Cdo 3415/2006. 

Závěr: Osobou bez pojištění odpovědnosti ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 

písm. b) zákona, je osoba, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla, u 

něhož nebyla taková pojistná smlouva uzavřena.  

                                                 
77 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.01.2008, sp. zn. 32 Cdo 2837/2007 
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu v otázce odpovědné osoby za škodu vzniklou 

nepojištěným vozidlem má vliv zejména pro subjekty, které se domáhají navrácení toho, 

co vynaložily za odpovědnou osobu. Tím, že okruh odpovědných osob zahrnuje vedle 

provozovatele i řidiče škodícího vozidla,  zvyšuje se Kanceláři možnost získání zpět 

toho, co plnila za jiného.  
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8.9. Postihové právo pojišťovny při společné odpovědnosti řidiče i 

provozovatele motorového vozidla 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 8. 2008, sp. zn. 25 Cdo 2871/2007 78 

Otázka, zda se pojištění sjednané podle zákona vztahuje pouze na objektivní 

odpovědnost za škodu provozovatele vozidla vyplývající z § 427 a násl. ObčZ nebo také 

na subjektivní odpovědnost za škodu řidiče vozidla podle § 420 odst. 1 ObčZ, se dostala 

k řešení Nejvyššímu soudu. Žalobkyně (pojistitel) vyvozovala, že pojištěným, vůči 

němuž má pojistitel postihové právo (§ 10 zákona), je nikoli pouze provozovatel 

vozidla, nýbrž podle § 2 písm. f) zákona každá osoba, na jejíž odpovědnost za škodu se 

pojištění této odpovědnosti vztahuje. Na podporu své argumentace odkazovala na 

ustanovení § 6 odst. 1 zákona, kdy se pojištění odpovědnosti vztahuje na každou osobu, 

která odpovídá za provoz vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Žalobkyně byla 

přesvědčena, že za škodu způsobenou provozem vozidla odpovídá jak jeho 

provozovatel podle § 427 a násl. ObčZ, tak i řidič vozidla podle § 420 odst. 1 ObčZ (je-

li odlišný od provozovatele a současně není-li v okamžiku škodné události „osobou 

podléhající ustanovení § 420 odst. 2 ObčZ“) za předpokladu, že vznik škody zavinil. A 

proto uplatnila vůči žalovanému ( řidiči škodícího vozidla) postihový nárok založený 

§ 10 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. e) zákona, protože žalovaný je pojištěným v rámci 

předmětné škodné události.  

Řešením otázky, zda se pojištění odpovědnosti za škodu podle zákona vztahuje 

pouze na odpovědnost provozovatele pojištěného motorového vozidla, nebo i na 

odpovědnost (od provozovatele odlišného) řidiče vozidla, se zabýval Nejvyšší soud, 

který shledal, že  rozhodnutí má zásadní právní význam.   

Podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona pojistitel má proti pojištěnému právo na 

náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný porušil základní povinnost 

týkající se provozu na pozemních komunikacích a toto porušení bylo v příčinné 

povinnosti se vznikem škody, za kterou pojištěný odpovídá. Podle § 10 odst. 2 písm. e) 

zákona se za takové porušení považuje řízení vozidla osobou, která při řízení vozidla 

                                                 
78 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 8. 2008, sp. zn. 25 Cdo 2871/2007, dostupný na www.nsoud.cz. 
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byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného 

zákazem řídit motorové vozidlo. 

Dovolací soud dospěl k názoru, že „pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla zakotvené v zákoně se vztahuje na odpovědnost každé osoby, která za 

škodu, jež byla způsobena v souvislosti s provozem (pojištěného) vozidla, odpovídá. 

Odpovědnost provozovatele vozidla za škodu způsobenou jeho provozem (§ 427 a násl. 

ObčZ) nevylučuje (souběžnou) odpovědnost řidiče vozidla za škodu způsobenou při téže 

škodní události porušením právní povinnosti podle § 420 odst. 1. Z toho plyne, že v 

případě plurality odpovědných subjektů (řidiče a provozovatele vozidla) závisí na 

pojistiteli, který z uvedeného titulu plnil poškozenému, vůči kterému z nich (případně 

zda vůči oběma) uplatní své postihové právo vyplývající z ustanovení § 10 zákona. 

Odpovědnost řidiče podle § 420 odst. 1 ObčZ nepřichází v úvahu jen v případě, že v 

okamžiku škodné události řídil (byť v opilosti) v souvislosti s plněním pracovních 

povinností vozidlo provozované jeho zaměstnavatelem, neboť podle § 420 odst. 2 ObčZ 

v takovém případě za škodu odpovídá zaměstnavatel a řidič vozidla není pasivně 

legitimován ani vůči pojistitelem uplatněnému postihovému nároku (srov. rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 32 Odo 1397/2005, a usnesení ze dne 5. 2. 

2008, sp. zn. 25 Cdo 1957/2006).“  

Závěr: Jestliže dojde k pluralitě odpovědných subjektů ( řidiče a provozovatele 

vozidla) záleží na pojistiteli, který z titulu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem motorového vozidla plnil poškozenému, zda uplatní své regresní právo vůči 

jednomu z nich nebo vůči oběma. 
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8.10. Postižní nárok pojišťovny 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2008, sp. zn. 25 Cdo 1338/2006 79 

Podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) zákona má pojistitel proti pojištěnému 

právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný porušil základní 

povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích a toto porušení bylo v 

příčinné souvislosti se vznikem škody, za kterou pojištěný odpovídá. Podle ustanovení 

§ 10 odst. 2 písm. e) uvedeného zákona porušením základních povinností při provozu 

vozidla na pozemních komunikacích se rozumí řízení vozidla osobou, která při řízení 

vozidla byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku 

označeného zákazem řídit motorové vozidlo. Jednání upravené tímto ustanovením je 

zakázáno jak zákonem č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi, tak vyhláškou č. 99/1989 Sb. Škodní událost byla způsobena osobou 

(žalovaným), která pod vlivem alkoholu řídila osobní automobil a zapříčinila škodu na 

majetku a na zdraví. Z tzv. „povinného ručení“, které bylo pro škodící vozidlo sjednáno, 

byly uhrazeny náklady na léčení a škoda na vozidle poškozeného. Vyplacenou částku 

požadovala pojišťovna uhradit po žalovaném, který řídil pod vlivem alkoholu a způsobil 

dopravní nehodu.  

Dovolací soud provedl přezkum rozhodnutí soudu nižší instance a dospěl 

k názoru, že náklady, které zdravotní pojišťovny vynaložila na péči hrazenou z 

veřejného zdravotního pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., nejsou náklady spojenými 

s léčením ve smyslu ustanovení § 449 odst. 1 a 3 ObčZ, ale jde o nárok zdravotní 

pojišťovny na náhradu škody podle zvláštního zákona. 

Jestliže tedy žalobkyně jako pojistitel plnila za svého pojištěného (žalovaný) 

náhradu nákladů, které zdravotní pojišťovna zaplatila příslušnému zdravotnickému 

zařízení za poskytnutou péči v důsledku zaviněného protiprávního jednání žalovaného, 

který řídil pod vlivem alkoholu a způsobil dopravní nehodu vyplývá žalobkyni z 

ustanovení § 10 zákona právo požadovat po žalovaném, aby jí tyto náklady nahradil.  

Dovolatel v řízení neuspěl s námitkou, že mělo být přihlédnuto k tomu, do jaké 

míry měl na vzniku škody podíl spolujezdec, který nebyl v době dopravní nehody 

                                                 
79 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2008, sp. zn. 25 Cdo 1338/2006, dostupné na 

www.nsoud.cz. 
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připoután bezpečnostními pásy a následně na utrpěná zranění zemřel. V rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2008, sp. zn. 25 Cdo 1338/2006 je k dovolací námitce 

uvedeno, že z ustanovení § 135 odst. 2 věty druhé ve spojení s § 159a odst. 4 o.s.ř. 

plyne, že soud rozhodující v občanském soudním řízení o tzv. postižním nároku 

pojišťovny, která za pojištěného plnila povinnost k náhradě škody, uložené mu 

pravomocným rozsudkem soudu, není oprávněn posuzovat, zda pojištěný za škodu 

odpovídá, případně v jakém rozsahu; podroboval by tím již vydané pravomocné 

rozhodnutí nepřípustnému zkoumání či přezkumu. 

Závěr: Pokud soud v řízení rozhoduje o tzv. postižním nároku pojišťovny, která 

splní za pojištěného, jemuž byla pravomocným rozsudkem soudu v trestním řízení 

uložena povinnost k náhradě škody, nemůže posuzovat, zda a v jakém rozsahu je dána 

odpovědnost pojištěného za škodu. 
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8.11. Hrazení soudního poplatku 

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2008, sp. zn. 29 Co 436/2008 80 

Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních 

poplatcích, se od poplatku osvobozuje navrhovatel v řízení o náhradu škody na zdraví 

včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví.  

Zda se uvedené ustanovení vztahuje i na plnění za škodu na zdraví podle 

ustanovení § 24 zákona, rozhodl Městský soud v Praze dne 24. 10. 2008, sp. zn. 29 Co 

436/2008. Soud dospěl k závěru, že žalobce se domáhal právě náhrady škody na zdraví, 

a proto je od je od poplatku ze žaloby podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 549/1991 Sb. osvobozen. 

Závěr: V případě, že se poškozený domáhá plnění za škodu na zdraví podle 

ustanovení § 24 zákona, je osvobozen od soudních poplatků podle § 11 odst. 2 písm. d) 

zákona č. 549/1991 Sb. 

Rozhodnutí má klíčový význam zejména pro poškozené, kteří se domáhají na 

Kanceláři náhrady škody. Může se jednat o případy, kdy požadovaná částka je natolik 

vysoká, že by pro poškozené bylo neúměrné hradit soudní poplatek, ještě v případě, že 

v souvislosti se škodní událostí utrpěli vážná zranění, která mají vliv na jejich finanční 

možnosti. 

 

                                                 
80 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2008, sp. zn. 29 Co 436/2008, [Program] ASPI pro 

Windows verze 8.0, aktualizace z 31. května 20010 [cit. 15. června 2010]. 
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8.12. Posouzení nároku právnické osoby na náhradu skutečné škody vzniklé 

vynaložením zvýšených nákladů na zajištění jejího provozu osobou, která 

zastupovala jednatele společnosti po dobu pracovní neschopnosti 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2008, sp. zn. 25 Cdo 3521/200681 

Zda má právnická osoba nárok na náhradu škody, která jí vznikla zvýšením 

nákladů na zajištění jejího provozu osobou, která zastupovala jednatele společnosti po 

dobu pracovní neschopnosti byl jedním ze sporů, který se dostal k řešení Nejvyššímu 

soudu.  

Jediný jednatel a společník žalobce v důsledku dopravní nehody, kterou 

způsobila třetí osoba, utrpěl škodu na zdraví, v důsledku čehož byl v pracovní 

neschopnosti. Žalobce byl z uvedeného důvodu nucen sehnat na místo jednatele 

zastoupení, čímž mu vznikli jisté náklady, které požadoval zaplatit po pojišťovně, u 

které měl škůdce sjednáno pojištění odpovědnosti  za škodu způsobenou provozem 

vozidla. Odůvodněnost svého nároku spatřoval žalovaný v ustanovení § 6 odst. 2 

zákona. 

Avšak rozhodnutím soudu prvního stupně byla žaloba zamítnuta s odůvodněním, 

že přímý nárok poškozeného vůči pojišťovně odpovědné osoby na náhradu vzniklé škody 

vzniká pouze v případech, kdy na straně poškozeného dojde ke vzniku škody, která svým 

charakterem odpovídá některému z typů škod vyjmenovaných v § 6 zákona82 Soud došel 

k závěru, že se v daném případě nejedná o škodu na zdraví (nespadá pod žádné 

ustanovení § 444 až 449 ObčZ) ani o ušlý zisk, nýbrž jde o věcnou škodu v širším slova 

smyslu, než jak je vymezena ustanovení § 6 zákona. 

Podle odvolacího soudu nebyla žalobkyně přímým účastníkem dopravní nehody, 

proto její majetková újma nepochybně není škodou způsobenou provozem dopravních 

prostředků podle § 427 a násl. ObčZ.83 

Otázka zda pod nároky uvedené v § 6 zákona lze zahrnout i nárok na náhradu 

nákladů vynaložených na zajištění náhradního zaměstnance za osobu v pracovní 

                                                 
81 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2008, sp. zn. 25 Cdo 3521/2006, dostupný na 

www.nsoud.cz. 
82 Rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1, sp. zn. 18 C 112/2005 
83 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. září 2006, sp. zn.13 Co 243/2006-43 
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neschopnosti v důsledku škodné události, za niž odpovídá osoba se sjednaným 

pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla posoudil dovolací 

soud následovně.  

Podle ustanovení § 4 věty první zákona, ve znění účinném v době vzniku 

uplatňovaného nároku, tj. před změnou provedenou zákonem č. 47/2004 Sb. , účinnou 

od 1. 5. 2004, uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti (dále jen „pojistná 

smlouva“) je povinen vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla nebo řidič 

cizozemského vozidla, nestanoví-li tento zákon jinak.  

Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona pojištění odpovědnosti se vztahuje na 

každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v 

pojistné smlouvě.  

Podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona nestanoví-li tento zákon jinak, má pojištěný 

nárok, aby pojistitel za něho nahradil v rozsahu a ve výši podle zvláštního právního 

předpisu poškozeným uplatněné a prokázané nároky.  

Dovolací soud své rozhodnutí ze dne 11. 12. 2008, sp. zn. 25 Cdo 3521/2006 

odůvodnil, že zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

má zásadně pokrývat co nejširší okruh újem, které vzniknou v souvislosti s dopravními 

nehodami, aby jednak poškozenému byla poskytnuta možnost dosáhnout odškodnění, 

jednak aby i provozovatel vozidla mohl využít dobrodiní pojištění odpovědnosti za 

škodu vyvolanou relativně nebezpečnou činností, jíž je provoz silničního motorového 

vozidla. Na druhé straně však nejde o pojištění absolutní či všezahrnující, čemuž 

odpovídá pozitivní taxativní vymezení nároků, které jsou touto formou pojištěny; to je 

doplněno vymezením negativním v ustanovení § 7, které naopak výslovně vyjmenovává 

případy, na které se pojištění nevztahuje. Konečně je tu i limit výše pojistného plnění, 

který doplňuje závěr o tom, že pojistné plnění je pojišťovna povinna poskytnout jen za 

podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem. Je proto správný závěr odvolacího soudu, 

že ne každá škoda (újma) vzniklá zvláštní povahou provozu motorového vozidla, za 

kterou odpovídá provozovatel či řidič, se odškodňuje prostřednictvím pojistného plnění, 

resp. že pojišťovna je povinna za odpovědnou osobu plnit poškozenému pouze tehdy, 

jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky.  

Nejvyšší soud uvedl, že odvolací soud správně charakterizoval uplatněný nárok 

jako nárok na náhradu skutečné škody, vzniklé vynaložením zvýšených nákladů na 
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zajištění provozu právnické osoby osobou, která zastupovala jednatele společnosti po 

dobu pracovní neschopnosti. Jedná se o specifický nárok, na který zákon o pojištění 

odpovědnosti nepamatuje, resp. nepočítá s tím, že by jej v případě jeho vzniku hradila 

pojišťovna přímo poškozenému.   

Přímý nárok žalobkyně vůči žalované pojišťovně nebyl dán, protože není 

zahrnut v taxativním výčtu nároků uvedených v § 6 odst. 2 zákona. 

Závěr: Přímý nárok dle § 6 odst. 2 zákona právnické osoby na náhradu skutečné 

škody vzniklé vynaložením zvýšených nákladů na zajištění jejího provozu osobou, která 

zastupovala jednatele společnosti po dobu pracovní neschopnosti, nelze přiznat. Pro 

poškozené má rozhodnutí důležitost zejména v tom, že lze podle § 6 odst. 2 zákona 

přiznat pouze ty nároky, které jsou v něm uvedeny.  
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8.13. Náhrada nákladů za vyproštění, odtah a parkovné 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.1.2009, sp. zn. 25 Cdo 307/2007 84 

V roce 2009 bylo Nejvyšším soudem rozhodnuto Usnesením ze dne ze dne 29. 

1. 2009, sp. zn. 25 Cdo 307/2007, o sporném nároku mezi pojištěným (žalobkyně) a 

pojistitelem (žalovaný) týkající se náhrady za vyproštění, odtah a parkovné 

havarovaného vozidla, u kterého bylo sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za 

škodu způsobenou jeho provozem u žalované pojišťovny. Žalobkyně způsobila 

dopravní nehodu vozidlem (pojištěným), nad  kterým ztratil kontrolu. Vozidlo vyjelo z 

dálnice, převrátilo se a zatarasilo část vozovky. Policie následně nařídila odtah vozidla. 

Žalobkyně náklady za vyprošťovací a odtahové služby společnosti, která tuto činnost 

provedla, zaplatila. Částku takto uhrazená byla požadována žalobkyní požadována  v 

soudním řízení po žalované z titulu tzv. povinného ručení.  

Soud prvního stupně (Městský soud v Praze) rozsudkem ze dne 26. 4. 2005, sp. 

zn.13 Cm 36/2003-32, žalobu zamítl s odůvodněním: “Náklady na vyprošťovací a 

odtahové služby a parkovné nepředstavují škodu vzniklou společnosti ABM, a tudíž 

nepřichází v úvahu jejich úhrada z titulu tzv. povinného ručení žalovanou, nýbrž se 

jedná o náklady, které vznikly přímo žalobkyni zaplacením uvedených služeb za 

odstranění následků dopravní nehody jejího vozidla (primární povinností žalobkyně 

bylo postarat se o to, aby vozidlo po havárii netvořilo překážku v silničním provozu).”  

Žalobkyní požadovaná částka nezakládala znehodnocení majetku společnosti 

provádějící vyproštění a odtah vozidla nebo vyjádření toho, čeho by tato společnost 

dosáhla nebýt předmětné dopravní nehody. Z titulu pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla by mohla být zaplacena škoda jen v případě, že by 

vozidlo žalobkyně poškodilo např. dopravní značení či jiné vozidlo, což se však v 

daném případě nestalo. 

Soudem odvolacím (Vrchní soud v Praze), který vyšel ze skutkových zjištění 

soudu prvního stupně, a který se i ztotožnil s jeho závěrem právním) byl výše uvedený 

rozsudek potvrzen. Vrchní soud uvedl: „Plnila-li žalobkyně třetí osobě, pak plnila to, co 

po právu měla plnit sama, nikoli to, co po právu měla plnit žalovaná. Povinnost 

žalované poskytnout pojistné plnění třetí osobě by nastala v případě, bylo-li by 

                                                 
84 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.1.2009, sp. zn. 25 Cdo 307/2007, dostupné na www.nsoud.cz. 
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prokázáno, že této třetí osobě byla provozem vozidla způsobena škoda; odtahová 

společnost však žádnou újmu havárií vozidla žalobkyně neutrpěla. ” 85 

V ustanovení § 6 odst. 1 zákona, ve znění účinném v době vzniku uplatňovaného 

nároku, tj. před změnou provedenou zákonem č. 56/2001 Sb. , účinnou od 1. 7. 2001, 

pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu 

způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Podle § 6 odst. 2 má 

pojištěný nárok, aby pojistitel za něho nahradil v rozsahu a ve výši podle zvláštního 

právního předpisu poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu a) škody na 

zdraví nebo usmrcením, b) škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, 

jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat, 

c) škody, která má povahu ušlého zisku, d) účelně vynaložených nákladů spojených s 

právním zastoupením při uplatňování nároků podle písmen a) až c), pokud ke škodné 

události, ze které tato škoda vznikla a za kterou pojištěný odpovídá, došlo v době trvání 

pojištění odpovědnosti.  

Poškozenému bude pojistitelem nahrazena škoda jen za splnění podmínky, že 

své nároky na náhradu škody uplatní a prokáže.  V ustanovení § 7 odst. 1 zákona je 

taxativně vymezeno, kdy a jakou škodu pojistitel nehradí. 

Nejvyšší soud tedy v řízení dospěl k závěru, že “Zákonné pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla se vztahuje (pojišťovna má povinnost poskytnout 

pojistné plnění přímo poškozenému) na případy, kdy provozem vozidla pojištěné osoby 

byla způsobena škoda jiné osobě – poškozenému – a jí vzniklá újma je podřaditelná pod 

nároky uvedené v ustanovení § 6 zákona a není zároveň vyloučena ustanovením 

ustanovení § 7. Je proto v souladu s hmotným právem obecný závěr odvolacího soudu, 

že pojišťovna je povinna plnit za odpovědnou osobu pouze tehdy, vznikla-li škoda osobě 

odlišné od pojištěného, tedy osobě třetí (poškozenému), a to za předpokladu splnění 

zákonem stanovených podmínek. “ 86 

 

 

                                                 
85 Rozsudek Vrchního soudu ze dne 16.5. 2006, sp. zn. 9 Cmo 5/2006-62 
86 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne ze dne 29.1.2009, sp. zn. 25 Cdo 307/2007, dostupný na 

www.nsoud.cz 
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Závěr: Pojištěné osobě, podle zákona, nevzniká vůči své pojišťovně nárok na 

náhradu škody, která jí vznikla při nehodě vlastního vozidla tím, že byla nucena zaplatit 

náklady za vyproštění, odtah a parkovné vozidla, jež zapříčinilo překážku provozu na 

dálnici. 
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8.14. Posouzení otázky povahy nároku Kanceláře a počátku promlčecí doby 

vůči odpovědné osobě 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.5.2009, sp. zn.: 25 Cdo 1468/200787 

Počátek promlčecí doby a její délka u tzv. postižního práva Kanceláře dle 

ustanovení § 24 odst. 9 zákona, je otázkou, která byla řešena soudy nejen první instance 

a soudy odvolacími, ale i Nejvyšším soudem.  

Promlčení je jedním z právních následků marného uplynutí doby. To znamená, 

že právní následky promlčení nastávají za předpokladu, že uplynul zákonem vymezený 

čas, aniž oprávněný subjekt (věřitel) své právo uplatnil, resp. vykonal u soudu.88 Aby 

došlo k zániku nároku z důvodu promlčení, musí být splněny současně dva předpoklady 

– marné uplynutí promlčecí doby a námitka promlčení vznesená na soudě dlužníkem. 

Avšak u promlčení nedochází jako u prekluze k zániku nároku i zániku samotného 

práva, věřiteli zůstává tzv. právo naturální. V případě, že dlužník promlčený dluh splní, 

nemůže se domáhat vrácení toho, co splnil z titulu bezdůvodného obohacení, dlužník 

plní po právu a bezdůvodného obohacení věřitele nenastává.  

Mezi stranami často dochází ke sporům týkající se určení data, od kdy počíná 

běžet promlčecí doba regresu Kanceláře vůči odpovědné osobě, a právě rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 27.5.2009, sp.zn. 25 Cdo 1468/2007, přispívá k řešení této 

problematiky.  

Jednalo se o případ, kdy vozidlem, které nemělo sjednáno povinné smluvní 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem, byla zapříčiněna dopravní 

nehoda a došlo ke vzniku škody. Poškozený má právo při splnění zákonných požadavků 

obrátit se se svým nárokem na Kancelář. Následně Kancelář pověří vyřízením škodné 

události člena ČKP, který oprávněné nároky poškozených vyřídí. O vyplacených 

částkách delegovaný člen informuje Kancelář, která mu je z garančního fondu 

refunduje. Tímto vzniká Kanceláři tzv. regres vůči povinnému (má právo proti tomu, 

kdo odpovídá za škodu, na náhradu toho, co za něho plnila). 

                                                 
87 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.5.2009, sp. zn.: 25 Cdo 1468/2007, dostupný na www.nsoud.cz. 
88 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv, Občanské právo hmotné 1. díl, 4. , aktualizované a 

doplněné vydání, ASPI, Praha, 2005,  str. 287 
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Názory na druh nároku Kanceláře se různily. Bylo otázkou, zda se jedná o právo 

na náhradu škody a promlčení se bude posuzovat dle ustanovení § 106 ObčZ nebo o 

právo originární, které by se promlčovalo podle ustanovení § 101 ObčZ.  V ustanovení 

§ 101 ObčZ je zakotveno obecné pravidlo, které platí vždy, není-li zákonem stanoveno 

jinak.  

V roce 2006 se otázkou druhu nároku ČKP a jejího promlčení zabýval nejdříve soud 

prvního stupně, kterým byla námitka promlčení posouzena dle ustanovení § 106 ObčZ 

s tím, že bylo poukázáno na skutečnost, že od doby, kdy se pojišťovna o vyplacení 

předmětné částky dozvěděla a kdy jí byl znám odpovědný škůdce, uběhla dvouletá 

subjektivní lhůta a nárok je promlčen. Odvolací soud však došel k závěru, že se nejedná  

o nárok na náhradu škody, nýbrž o právo originární, které se promlčuje podle 

ustanovení § 101 ObčZ v obecné tříleté promlčecí době, počínající běžet ode dne, kdy 

právo mohlo být vykonáno poprvé, tj. ode dne, kdy došlo k výplatě pojistného plnění 

poškozeným. Rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 27.5.2009, sp. zn.: 25 Cdo 

1468/2007, bylo potvrzeno, že odvolací soud správně dovodil, že právo ČKP vůči osobě 

odpovědné za škodu má povahu originárního nároku, který se promlčuje podle 

ustanovení § 101 ObčZ v obecné tříleté promlčecí době, a nikoliv podle ustanovení 

§ 106 ObčZ, jež se vztahuje na nároky poškozeného na náhradu škody proti tomu, kdo 

za škodu odpovídá. Nesprávně však byl stanoven počátek běhu promlčecí doby. 

Nejvyšší soud dospěl k názoru, že právo postihu vzniklo až ČKP, a to dnem, kdy 

pojišťovně, která vstoupila do postavení poškozeného, zaplatila jí vyplacenou částku.  

Závěr: Z výše uvedeného vyplývá, že nárok Kanceláře dle ustanovení § 24 odst. 9 

zákona vůči osobě odpovědné za škodu se promlčuje podle ustanovení § 101 ObčZ 

v obecné tříleté promlčecí době a nikoliv podle ustanovení § 106 ObčZ, a jedná se tedy 

o právo originární. Význam rozhodnutí lze zejména spatřovat v určení povahy nároku 

Kanceláře a určení délky promlčecí doby.  
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8.15. Povaha nároku ČKP 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.9.2009, sp.zn. 25 Cdo 1438/200789 

Kancelář podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) zákona poskytla plnění z 

garančního fondu poškozeným vlastníkům vozidel, jimž vznikla škoda při dopravní 

nehodě, která byla způsobena motocyklem, pro který nebyla uzavřena smlouva o 

pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho provozem. Následně se ČKP soudně 

dožadovala přiznání nároku podle ustanovení § 24 odst. 7 zákona (ve znění účinném do 

30. 4. 2004)  po rodičích, jejichž syn byl řidičem a provozovatelem nepojištěného 

vozidla, který při dopravní nehodě utrpěl smrtelná zranění. Žalobkyně (Kancelář) 

dovozovala, že závazek syna žalovaných nahradit žalobkyni plnění poskytnuté z 

garančního fondu byl založen v okamžiku vzniku škody, existoval tudíž v okamžiku 

jeho smrti, a proto přešel podle ustanovení § 470 ObčZ na žalované jako jeho dědice 

bez ohledu na to, že výše tohoto závazku v penězích byla vyjádřena až později.  

Odvolací soud však dospěl k názoru, že je nutno rozlišovat nárok na náhradu 

škody, který vzniká na základě škodní události od nároku na regres založený zákonem. 

Podle odvolacího soudu „je nárok žalobkyně zvláštním regresním nárokem ve smyslu 

ustanovení § 24 odst. 2 a 7 zákona, jehož se lze domáhat až poté, co bylo plněno (ve 

znění účinném do 30. 4. 2004).“ 90 Dle odvolacího soudu vzniká nárok až ve chvíli, kdy 

Kancelář poskytne poškozeným plnění, v daném případě tedy vznikl až po smrti škůdce, 

a proto jeho dědici nemohou být k plnění zavázáni.  

Nejvyššímu soudu byla k přezkumu předložena problematika okamžiku vzniku 

tzv. regresního nároku Kanceláře vůči osobě odpovědné za škodu v případě, kdy 

poškozenému bylo pojišťovnou poskytnuto pojistné plnění, ačkoli odpovědná osoba 

(provozovatel, popř. řidič) vozidla neměla uzavřeno povinné smluvní pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozem.  

V ustanovení § 24 odst. 2 zákona je upraveno, že Kancelář poskytuje z 

garančního fondu poškozenému plnění mj. za škodu způsobenou provozem vozidla, za 

kterou odpovídá osoba bez pojištění odpovědnosti [písm. b)]. Následně ČKP vzniká 

                                                 
89 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.9.2009, sp.zn. 25 Cdo 1438/2007, dostupný na www.nsoud.cz. 
90 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 13. 11. 2006, sp. zn.44 Co 238/2005-73 
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právo na náhradu toho, co za něj plnila ( § 24 odst. 7 zákona ve znění účinném do 30. 4. 

2004). 

Nejvyšší soud uvedl ve svém rozhodnutí ze dne 30.9.2009, sp.zn. 25 Cdo 

1438/2007, že právní názor odvolacího soudu, který dovodil, že právo Kanceláře na 

náhradu toho, co plnila za škůdce, podle § 24 odst. 7 zákona má povahu originárního 

nároku, který vzniká výplatou plnění z garančního fondu, shledal dovolací soud zcela 

správným. Právo Kanceláře na tzv. postih (regres) není nárokem na náhradu škody, 

proto jeho vznik nelze odvozovat od škodní události, nýbrž až od okamžiku, kdy bylo 

skutečně poskytnuto plnění z garančního fondu. 

Závěr: Z výše uvedeného vyplývá, že nárok Kanceláře na náhradu toho, co 

plnila za škůdce má povahu originárního nároku, a proto vzniká až ve chvíli, kdy dojde 

k výplatě plnění z garančního soudu.  
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8.16. Vztah k nároku na plnění z garančního fondu České kanceláře pojistitelů 

podle ustanovení § 24 zákona 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.11.2009, sp. zn. 25 Cdo 968/2008 91 

Žalobce, sedící na zadním sedadle vozu, utrpěl těžký úraz hlavy a zlomeninu 

klíční kosti. Vozidlo, kterým došlo ke způsobení škody na zdraví žalobce, nebylo 

pojištěno pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozem, a proto žalobce 

uplatnil podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 168/1999 Sb. nárok na výplatu plnění z 

garančního fondu žalované ve výši vzniklé škody, představující náhradu za ztížení 

společenského uplatnění včetně zvýšení o další sedmiapůlnásobek základního bodového 

ohodnocení. 

V ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) zákona je zakotveno, že Kancelář poskytuje z 

garančního fondu poškozenému plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, za 

kterou odpovídá osoba bez pojištění odpovědnosti, byl-li provoz tohoto vozidla 

podmíněn pojištěním odpovědnosti podle tohoto zákona. 

Nejvyšší soud po posouzení případu došel k rozhodnutí, že „povinnost k plnění 

zvýšené náhrady za ztížení společenského uplatnění podle § 7 odst. 3 vyhlášky 

č. 440/2001 Sb., vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění (dále jen vyhláška č. 440/2001 Sb.) může být uložena jen 

soudním rozhodnutím, právo a tomu odpovídající povinnost k plnění v tomto rozsahu 

bez soudního rozhodnutí nevzniká. Nejde tedy o přisouzení existujícího nároku, ale o 

jeho konstituování. Do doby, než je o tomto nároku rozhodnuto, nevznikl, a nemůže 

proto nastat ani jeho splatnost. Povinnost k tomuto plnění vzniká subjektu odpovědnému 

za škodu až na základě soudního rozhodnutí, v němž je určena doba splnění, a teprve 

uplynutím takto určené doby by mohlo dojít k prodlení dlužníka.“ 

„Splatnost ani prodlení s plněním té části nároku, jež odpovídá zvýšení 

odškodnění za ztížení společenského uplatnění dle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb., 

nenastává dle prvé alternativy stanovené v § 9 odst. 2 zákona (po uplynutí 15 dnů od 

skončení šetření nutného k zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit), nýbrž dle 

                                                 
91 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.11.2009, sp. zn. 25 Cdo 968/2008, dostupný na www.nsoud.cz. 
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alternativy druhé (obdržením pravomocného rozhodnutí soudu ukládajícího pojistiteli 

povinnost poskytnout pojistné plnění, přesněji řečeno uplynutím lhůty k plnění takovým 

rozhodnutím stanovené, neboť splatnost nároku založeného konstitutivním rozhodnutím 

nemůže nastat před uplynutím lhůty k plnění rozhodnutím stanovené).“ 

Závěr: „Ve vztahu k nároku na plnění z garančního fondu České kanceláře 

pojistitelů podle ustanovení § 24 zákona platí, že splatnost náhrady za ztížení 

společenského uplatnění v rozsahu jejího mimořádného zvýšení podle ustanovení § 7 

odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. (a tedy i prodlení s jejím zaplacením) nastává teprve 

po uplynutí lhůty k plnění stanovené soudním rozhodnutím.“92 

                                                 
92 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.11.2009, sp. zn. 25 Cdo 968/2008 [Program] ASPI pro 

Windows verze 8.0, aktualizace z 31. května 2010 [cit. 12. června 2010]. 
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8.17. Porušení povinnosti oznámit dopravní nehodu a regresní nárok 

pojišťovny 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.1.2010, sp.zn. 25 Cdo 4585/2007  93 

Žalobkyně (pojistitel) se po žalovaném (pojištěném) domáhala regresní úhrady 

pojistného plnění, které vyplatila na náhradu škody vlastníku poškozeného vozidla, 

vzniklé v důsledku dopravní nehody zaviněné žalovaným, který nehodu nejen zavinil, 

ale i z místa nehody ujel, a nemohlo tak být provedeno další šetření. 

Soud prvního stupně shledal nárok žalobkyně důvodným, neboť na základě 

provedeného dokazování dovodil, že žalovaný bez zřetele hodného důvodu nesplnil 

povinnost ve smyslu § 10 odst. 1 písm. d) zákona, ohlásit dopravní nehodu, a v 

důsledku toho byla snížena možnost řádného šetření pojistitele. 

Městský soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil s odůvodněním, že pro 

splnění povinnosti ohlásit nehodu policistovi ve smyslu § 47 odst. 4 písm. a) zákona o 

provozu, postačí oznámení dopravní nehody jedním z účastníků dopravní nehody, a 

není třeba, aby ji oznámil každý z jejích účastníků zvlášť.  

Nejvyšší soud dospěl k názoru, že „povinnost oznámit dopravní nehodu policii 

uvedenou v ustanovení § 47 odst. 3 písm. b) část věty před středníkem zákona o provozu 

(ve znění účinném do 30. 6. 2006) porušil i ten její účastník, který nesetrval na místě 

nehody až do příchodu policisty. Jestliže tak neučinil bez zřetele hodného důvodu a v 

důsledku toho byla ztížena možnost řádného šetření pojistitele, má pojišťovna, která z 

titulu pojištění odpovědnosti za něj plnila poškozenému, proti němu právo na regresní 

náhradu podle ustanovení § 10 písm. d) zákona (ve znění účinném do 30. 4. 2004).“ 

Závěr:  V ustanovení § 10 odst. 1 písm. d) zákona je uvedeno, že pojistitel má proti 

pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný bez 

zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle zvláštního právního předpisu ohlásit 

dopravní nehodu, která je škodnou událostí, a v důsledku toho byla ztížena možnost 

řádného šetření pojistitele podle § 9 odst. 3 zákona. Při způsobení dopravní nehody, je 

třeba, aby nehoda byla oznámena policii viníkem nehody, který má setrvat na místě 

nehody  až do příchodu policisty, protože v opačném případě, může být jednání viníka 

                                                 
93 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.1.2010, sp.zn. 25 Cdo 4585/2007, dostupný na www.nsoud.cz. 
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dopravní nehody posouzeno jako porušení zvláštního právního předpisu a následně 

může po něm pojišťovna požadovat regresní náhradu podle § 10 písm. d) zákona.  
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8.18. Postižní právo Kanceláře vůči neodpovědnému vlastníkovi vozidla  

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.1.2010, sp. zn.  25 Cdo 3360/2007 94  

V zákoně je zakotven vznik práva Kanceláře (§24) požadovat vůči tomu, kdo 

odpovídá za škodu náhradu toho, co za něho plnila včetně nákladů na jinou osobu 

pověřenou Kanceláří vyřízením případu a poskytnutím plnění poškozenému nebo 

uplatněním tohoto práva. V případě, že odpovídá-li za škodu více osob, pak za takovou 

pohledávku Kanceláře odpovídají tyto osoby společně a nerozdílně. 

Soud prvního soudu vzal v projednávané sporné věci za prokázané, že při 

dopravní nehodě, kterou jako řidič způsobil druhý žalovaný, došlo ke vzniku škody na 

vozidle poškozeného, jemuž žalobkyně (ČKP) z garančního fondu vyplatila částku na 

náhradu škody způsobené provozem vozidla, k němuž nebyla uzavřena smlouva o 

povinném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve smyslu § 4 

zákona.95 Vlastníkem vozidla byla leasingová společnost (první žalovaný) a druhý 

žalovaný byl jako leasingový nájemce jeho provozovatelem. V leasingové smlouvě se 

druhý žalovaný zavázal, že uzavře smlouvu o povinném pojištění odpovědnosti za 

škodu, což učinil, smlouva však byla ukončena pro neplacení pojistného. Žalobkyně se 

podle § 24 zákona domáhala na obou žalovaných zaplacení částky, kterou poskytla 

poškozenému. Soud prvního stupně uzavřel, že za škodu způsobenou poškozenému 

odpovídá druhý žalovaný jakožto provozovatel vozidla podle § 427 ObčZ. První 

žalovaný jako vlastník měl sice podle § 4 zákona povinnost vozidlo pojistit, ovšem v 

tehdejší době zákon výslovně nestanovil povinnost vlastníka nepojištěného vozidla 

zaplatit žalobkyni to, co plnila poškozenému. 

Dovolací soud ve svém odůvodnění rozhodnutí ze dne 28.1.2010, sp. zn. 25 Cdo 

3360/2007, dospěl k názoru, že „vlastník vozidla, pokud není řidičem ani 

provozovatelem vozidla (srov. R 6/2009, § 427 ObčZ), není osobou odpovědnou za vznik 

škody z dopravní nehody, a podle tehdejší právní úpravy § 24 zákona nemá vůči 

pohledávce Kanceláře solidární povinnost k plnění.“   

                                                 
94 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.1.2010, sp. zn.  25 Cdo 3360/2007, dostupný na www.nsoud.cz. 
95 Ustanovení § 4 zákona bylo zrušeno zákonem č. 137/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinnost 

vlastníka, resp. řidiče cizozemského vozidla, uzavřít pojistnou smlouvu byla z důvodu systematičnosti 

přenesena do § 3 odst. 2 zákona. 
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Závěr: Postižní právo České kanceláře pojistitelů podle § 24 odst. 7 zákona (ve 

znění tehdy účinném), nevznikalo proti vlastníkovi vozidla, v případě, že nebyl osobou 

odpovědnou za škodu způsobenou provozem jeho vozidla, ke kterému nebylo sjednáno 

tzv. „povinné ručení“. Uvedené rozhodnutí zeslabovalo postavení Kanceláře při 

vymáhání vzniklých nároků po vlastníkovi vozidla, protože nebyla v zákoně stanovena 

povinnost vlastníka nepojištěného vozidla zaplatit Kanceláři to, co plnila poškozenému. 

Kancelář měla podle § 24 odst. odst. 7, ve spojení s § 24 odst. 2 písm. b) zákona (ve 

znění tehdy účinném) právo postihu vůči tomu, kdo odpovídal za škodu způsobenou 

provozem nepojištěného vozidla. Avšak postižní právo nemohla mít proti tomu, kdo za 

škodu nenesl odpovědnost – proti vlastníkovi vozidla, i přes to, že nesplnil svou 

povinnost uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti. Solidární povinnost 

provozovatele a vlastníka vozidla zakotvila až novela zákona - zákon č. 377/2005 Sb., 

účinný od 29. 9. 2005. 
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8.19. Promlčecí lhůta k podání žaloby na zaplacení dlužného pojistného 

Nález Ústavního soudu ze dne 15.3.2010, sp. zn. ÚS 2502/09 96 

Žalobou se vedlejší účastník domáhal po stěžovateli zaplacení určité částky z 

titulu nezaplacení pojistného. Stěžovatel (žalovaný) tvrdil, že vedlejšímu účastníkovi 

zavčas dvakrát oznámil změnu v osobě vlastníka pojištěné věci, čímž dle § 812 ObčZ 

(ve znění účinném před 1. 1. 2005) pojištění věci ze zákona zaniká, a to za podmínky, 

že pojistné podmínky nestanoví něco jiného. Dle stěžovatele pojistné podmínky 

zákonnou úpravu ustanovení § 812 ObčZ nevylučovaly a pojistný vztah tedy měl 

zaniknout změnou v osobě vlastníka pojištěné věci. 

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 15.3.2010, sp. zn. ÚS 2502/09 uvádí, že „má zato, 

že promlčecí lhůta k podání žaloby na zaplacení dlužného pojistného, pokud nedošlo k 

zániku pojistného vztahu již dříve, a to z důvodu změny vlastníka pojištěné věci, která je 

právně relevantní za zákonem stanovených podmínek, které se odrážejí také ve 

všeobecných pojistných podmínkách, by počala běžet dle § 101 ObčZ dne následujícího 

po dni splatnosti pojistného, neboť tohoto dne mohlo být právo vykonáno poprvé, 

přičemž okamžik případného následného zániku pojištění z důvodu nezaplacení 

dlužného pojistného nemá na tuto skutečnost vliv. Je pravdou, že stěžovatel by mohl za 

situace, kdy by pojistný vztah trval i po okamžiku splatnosti pojistného, uhradit dlužné 

pojistné i následně, kdykoliv do zániku pojištění, avšak taková úhrada by již byla 

učiněna nepochybně za běhu promlčecí lhůty. Otázka případného promlčení nároku 

vedlejšího účastníka by však byla namístě pouze za situace, pokud by nedošlo k zániku 

pojistného vztahu již dříve, a to z důvodu změny vlastníka pojištěné věci, která je právně 

relevantní za zákonem stanovených podmínek, které se odrážejí také ve všeobecných 

pojistných podmínkách.“ 

Závěr: Zda bude soudem řešena otázka promlčení nároku záleží na situaci, zda 

nedošlo k zániku pojistného vztahu již dříve, a to z důvodu změny vlastníka pojištěné 

věci. Až po posouzení otázky zániku pojistného vztahu se soud má zabývat otázkou 

promlčení nároku. 

                                                 
96 Nález Ústavního soudu ze dne 15.3.2010, sp. zn. ÚS 2502/09, dostupný na www.nalus.usoud.cz 
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9. Závěr  

Zamyslíme-li se, zda je opravdu nezbytné, aby povinnost mít sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu za škodu způsobenou provozem vozidla byla zakotvena v 

zákoně, lze dospět k závěru, že nastavený systém povinně smluvního charakteru je 

nutností. I přes takto zákonem uloženou povinnost se najdou lidé, kteří provozují svá 

vozidla bez uzavřené příslušné pojistné smlouvy a kteří dobrovolně postupují riziko 

způsobení dopravní nehody nepojištěným vozidlem. Zákonem č. 137/2008 Sb. bylo do 

zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vloženo ustanovení § 24c, v jehož 

odstavci prvním je uvedeno: Je-li provozováno tuzemské vozidlo bez pojištění 

odpovědnosti v rozporu s tímto zákonem, je vlastník vozidla povinen uhradit Kanceláři 

příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. Za 

úhradu příspěvku podle věty první odpovídá společně a nerozdílně s vlastníkem vozidla 

jeho provozovatel, není-li současně jeho vlastníkem;97 Uvedená povinnost snad bude 

pro provozovatele a vlastníky vozidel dostatečnou motivací k uzavření pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 

Jak již bylo uvedeno v úvodu mé práce, v současné době není literatura 

vztahující se k pojištění odpovědnosti z provozu vozidel dostatečně rozsáhlá a zároveň 

neexistují publikace, které by odrážely změny provedené v právní úpravě. Význam mé 

práce spatřuji v uvedení většího souboru soudních rozhodnutí vztahujících se právě 

k problematice pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidel, které lze aplikovat 

v právní praxi při vymáhání nároků poškozených osob i Kanceláře. 

Ve své diplomové práci jsem se snažila uvést všechna významná soudní 

rozhodnutí, která měla nebo mají vliv při rozhodování o nárocích poškozených, 

pojistitelů nebo Kanceláře. V části šesté jsou uvedeny i rozhodnutí, která s pojištěním 

odpovědnosti způsobenou provozem vozidla souvisí pouze okrajově, ale jejich význam 

je nezanedbatelný. 

 

                                                 
97 Výše příspěvku pro osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 cm3 je stanovena denní sazbou 

ve výši 50 Kč. Stačí mít pouze jeden měsíc nepojištěné vozidlo a výše příspěvku, který bude nutno 

zaplatit Kanceláři by mohla pokrýt roční pojistné pro dané vozidlo.  
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Název práce v anglickém jazyce. Resumé. Klíčová slova. 

The motor third party liability insurance from the perspective of the rulings 

The purpose of my thesis is to analyse the rulings in area of the motor third party 

liability insurance. The motor third party liability insurance is interesing for several 

reasons. With increasing levels of economic well being of the population leads to the 

development of transport and increase the volume of traffic on the road. A growing 

number of vehicles implies the growth of traffic accidents, which carry a risk of harm. 

In case of damage caused by the specific nature of the operation of vehicles is not only 

to property damage, but also the health and lives. The risk of damage is too high and 

damage are entitled to protection. The insurance protection of an accident victim is 

regulated by the Act 168/1999 Sb. In that Act is regulated the principle of a mandatory 

contractual insurance. 

The thesis is composed of nine chapters, each of them dealing with different 

aspects. Chapter One is introductory. Chapter Two examines a progress of relevant 

Czech legislation in the motor third party liability insurance. Chapter Three is 

subdivided into five parts. Part One describes liability for harm, Part Two deals with the 

assumptions of liability for harm. Part Three contains subjects of liability for harm, the 

following part includes the individual cases of liability for damage and the last part 

addresses the issue of liability for damage caused by use of means of transport. Chapter 

Four explains the insurance, this chapter is subdiveded into two parts. Chapter Five is 

about the Czech Insurers' Bureau and consists of four parts. Chapter Six, Seven and 

Eight provide an outline of relevant Czech case law and illustrates the approach to 

decision-making by trial courts. Conclusions are drawn in Chapter Nine. The main aim 

of the thesis is to analyse the rulings of the motor third party liability insurance. 
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