
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

 

 

 

 

Veronika Suchá 

 

 

ODŠKODŇOVÁNÍ NÁROKŮ POŠKOZENÝCH Z POJIŠTĚNÍ 

ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM 

VOZIDLA 

 

 Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 

Katedra finančního práva a finanční vědy 

Datum vypracování práce: 26. června 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, všechny 

použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného 

nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne 26. června 2014      

         Veronika Suchá 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí své diplomové práce, paní Prof. JUDr. 

Marii Karfíkové, CSc. za vstřícné jednání a odborné rady při tvorbě této práce.  

Poděkování za cenné připomínky, které přispěly k vypracování práce, patří také panu 

PhDr. Vladimíru Přikrylovi z Ministerstva financí ČR. 

Poděkování bych ráda věnovala rovněž mým rodičům, Jitce a Renému Suchým, kteří mi 

byli všestrannou oporou po celou dobu studia. 

  



4 

 

Obsah 

Úvod .................................................................................................................................. 7 

1 Historický exkurz .................................................................................................... 10 

2 Základní pojmy ....................................................................................................... 14 

2.1 Obligatorní pojištění odpovědnosti .................................................................. 15 

2.2 Subjekty pojištění odpovědnosti ...................................................................... 17 

2.3 Provoz vozidla .................................................................................................. 19 

2.4 Škoda versus újma............................................................................................ 20 

2.4.1 Újma na jmění (majetková škoda) ............................................................ 21 

2.4.2 Nemajetková újma .................................................................................... 22 

2.5 Odpovědnost .................................................................................................... 23 

2.5.1 Subjektivní odpovědnost ........................................................................... 24 

2.5.2 Objektivní odpovědnost ............................................................................ 25 

3 Odškodňování nároků poškozených ....................................................................... 30 

3.1 Povinnosti pojištěného v souvislosti se vznikem škodné události ................... 30 

3.2 Uplatňování nároků poškozeným při vzniku škodné události ......................... 33 

3.3 Odškodňování nároků poškozených v případě újmy způsobené provozem 

nezjištěného vozidla .................................................................................................... 35 

3.4 Odškodňování nároků poškozených v případě újmy způsobené nepojištěným 

vozidlem ...................................................................................................................... 36 

3.5 Odškodňování nároků poškozených v případě újmy způsobené provozem 

cizozemského vozidla ................................................................................................. 36 

3.6 Odškodňování nároků poškozených v případě újmy způsobené cizozemským 

vozidlem v zahraničí ................................................................................................... 37 

3.7 Odškodňování nároků poškozených v případě újmy způsobené provozem 

vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti .............................................................. 39 

 



5 

 

4 Odškodňované nároky ............................................................................................ 41 

4.1 Nárok na náhradu škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci a 

vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat .................. 43 

4.1.1 Rozsah povinnosti pojistitele k plnění ...................................................... 45 

4.1.2 Určování škody na vozidle v rámci pojistné události ............................... 46 

4.1.2.1 Parciální škoda ................................................................................... 46 

4.1.2.2 Totální škoda ..................................................................................... 47 

4.1.3 Náhradní vozidlo ....................................................................................... 47 

4.2 Nároky při ublížení na zdraví nebo usmrcení .................................................. 49 

4.2.1 Obecně k odškodňování ublížení na zdraví nebo usmrcení ...................... 51 

4.2.2 Rozsah povinnosti pojistitele k plnění ...................................................... 52 

4.2.3 Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení .......................................... 52 

4.2.3.1 Bolestné a ztížení společenského uplatnění ...................................... 53 

4.2.3.2 Náhrada další nemajetkové újmy vzniklé v důsledku ublížení na 

zdraví nebo usmrcení .......................................................................................... 63 

4.2.3.3 Náhrada újmy (duševních útrap) vzniklé usmrcením nebo zvlášť 

závažným ublížením na zdraví ........................................................................... 64 

4.2.3.4 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví 

poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost .................................... 66 

4.2.3.5 Náhrada nákladů spojených s pohřbem ............................................. 66 

4.2.4 Peněžité dávky .......................................................................................... 67 

4.2.4.1 Ztráta na výdělku ............................................................................... 68 

4.2.4.2 Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti ............................ 69 

4.2.4.3 Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při 

invaliditě  ........................................................................................................... 69 

4.2.4.4 Ztráta na důchodu .............................................................................. 71 

4.2.4.5 Náhrada bezplatných prací konaných poškozeným .......................... 72 



6 

 

4.2.4.6 Náklady na výživu pozůstalým („výživné“) ...................................... 73 

5 Promlčení nároků poškozených v případě újmy způsobené provozem vozidla ..... 74 

5.1 Promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy ......................................... 76 

5.2 Promlčení práva na pojistné plnění .................................................................. 77 

5.3 Promlčení jednotlivých nároků při ublížení na zdraví nebo usmrcení dle 

dosavadní soudní praxe ............................................................................................... 77 

Závěr ............................................................................................................................... 79 

Seznam použitých zkratek .............................................................................................. 83 

Seznam použitých zdrojů ................................................................................................ 84 

Seznam příloh ................................................................................................................. 91 

Přílohy ............................................................................................................................. 92 

Abstrakt ........................................................................................................................... 94 

Abstract ........................................................................................................................... 95 

Název diplomové práce v anglickém jazyce ................................................................... 97 

Klíčová slova/ Key words ............................................................................................... 97 

 

  



7 

 

Úvod 

Tématem této diplomové práce je problematika odškodňování nároků 

poškozených z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 

Vzhledem ke skutečnosti, že práce je psána na přelomu let 2013 a 2014, který je 

průlomový přijetím rekodifikace soukromého práva, která zasáhla do řady oblastí, 

včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a to i z hlediska 

terminologického, nadále užívám název odškodňování nároků poškozených z pojištění 

odpovědnosti za újmu, nikoli škodu, způsobenou provozem vozidla. 

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla má na území 

České republiky dlouholetou historickou tradici. Spočívá v poskytování ochrany 

pojištěnému pro případy, kdy způsobí provozem vozidla jinému újmu a současně chrání 

poškozeného, neboť je garancí pro dosažení náhrady újmy.  Vzhledem k počtu 

dopravních nehod a k neustálému navyšování uplatňovaných nároků, zejména pokud 

jde o dopravní nehody s následkem v podobě ublížení na zdraví nebo usmrcení, které je 

jistě racionální, vezmeme-li v úvahu například uplatňování nových, účinnějších,  

ale současně dražších léčebných postupů, je úloha pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla nezastupitelná. Vždyť ročně je z tohoto druhu pojištění 

odškodňováno kolem dvou set šedesáti tisíc újem, z čehož újmy na zdraví sice 

představují necelých pět procent, avšak jejich průměrná hodnota činí téměř půl milionu 

korun českých, a je tak zhruba šestnáctkrát vyšší než průměrná škoda na majetku. 

Z uvedeného plyne, že pro samotného škůdce, by mohlo být způsobení takovéto újmy 

na zdraví likvidní, zatímco poškozený by byl v nejistotě, zda bude jemu vzniklá újma 

adekvátně odškodněna. Přitom je smutným faktem, že kromě tradičních škod  

na majetku jsou dopravní nehody nezřídka kdy spojeny též s mnohem tragičtějšími 

následky v podobě ublížení na zdraví či usmrcení, které představují zásadní dopad  

do fyzické a osobnostní integrity člověka a které se negativně odráží na kvalitě života 

nejen poškozeného, ale i jeho nejbližšího okolí. 

Právo na život a zdraví jsou výsostnými hodnotami garantovanými samotnou 

Listinou základních práv a svobod, které zasluhují tomu odpovídající ochranu a jimž je 

třeba věnovat náležitou pozornost. Nejen nemajetkové újmy, v podobě zmiňovaného 
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ublížení na zdraví či usmrcení, ale též majetkové škody vzniklé v příčinné souvislosti 

s provozem vozidel jsou navýsost aktuálním tématem, jelikož se mohou velmi snadno 

dotknout každého z nás, a to včetně „neřidičů“, neboť i chodec je účastníkem silničního 

provozu. Dále je třeba vzít v úvahu, že počet dopravních nehod se zraněním  

nebo usmrcením neustále narůstá, a zejména pak jde o problematiku, jíž se významně 

dotýká rekodifikace soukromého práva, pokud jde o samotný základ odpovědnosti  

a rozsah jednotlivých nároků plynoucích z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

provozem vozidla. 

Účelem této práce je popsat problematiku odškodňování nároků poškozených 

z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a zejména představit 

jednotlivé nároky vznikající z citovaného pojištění. Kladu si za cíl porovnat právní 

úpravu pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla účinnou  

do 31. prosince 2013 s právní úpravou účinnou od 1. ledna 2014, zejména pokud jde  

o nároky plynoucí z újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením, a zjistit,  

jaké základní dopady přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník do oblasti 

odškodňování nároků poškozených z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

provozem vozidla a nakolik jsou tyto výrazné.  

Při zpracování práce, za účelem dosažení stanoveného cíle, budu používat 

metody teoretické. A to metodu analýzy získaných informací, a zejména metodu 

komparace, pokud jde o srovnávání právních úprav, rovněž využiji metody analogie, 

dedukce a indukce. 

Práci rozdělím do pěti kapitol. V první kapitole nastíním historický vývoj právní 

úpravy pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla na našem území. 

Ve druhé kapitole se pokusím vymezit základní pojmy a instituty úzce 

související s tématem této práce. Zejména se zaměřím na vymezení pojmů provoz 

vozidla, škoda a újma, na vymezení subjektů pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla se zaměřením na provozovatele a dále se v této kapitole 

budu věnovat rovněž institutu odpovědnosti. Téma odpovědnosti je samo o sobě velmi 

rozsáhlé a mým záměrem není jeho detailní rozpracování, nicméně bych ráda věnovala 

pozornost některým základním aspektům, které se vztahují k pojištění odpovědnosti  
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za újmu způsobenou provozem vozidla, a to obecné odpovědnosti za škodu nebo jinou 

újmu a odpovědnosti za škodu z provozu dopravních prostředků. V rámci podkapitoly, 

pojednávající o objektivní odpovědnosti za škodu z provozu dopravních prostředků, 

budu používat termín „škoda“ stejně jako to činí zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve zvláštních ustanoveních, která upravují povinnost nahradit škodu. 

Ve třetí kapitole nastíním proces odškodňování nároků poškozených z pojištění 

odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, specifikuji povinnosti 

pojištěného, které má v souvislosti se vznikem škodné události, a stručně popíši,  

jak postupovat v různých případech vzniku škodné události. 

Kapitola čtvrtá je jádrem této práce. Zaměřím se v ní na okruh nároků 

plynoucích z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Dále  

ji rozdělím na podkapitoly týkající se jednak nároků na náhradu věcné škody,  

jednak nároků na náhradu újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením. Stěžejní 

bude část týkající se újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením, v níž se budu 

snažit porovnat právní úpravu účinnou do 31. prosince 2013 se současnou právní 

úpravou, účinnou od 1. ledna 2014, a kterou rozdělím na další podkapitoly věnující se 

jednotlivým nárokům plynoucím z ublížení na zdraví nebo usmrcení. 

Poslední, pátou, kapitolu věnuji právní úpravě promlčení ve vztahu k pojištění 

odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, a to jednak právní úpravě 

promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy a dále pak právní úpravě promlčení 

práva na pojistné plnění.   

Práce vychází ze stavu právních předpisů ke dni 1. 3. 2014. 
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1 Historický exkurz 

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen 

„pojištění odpovědnosti“) má u nás své hluboké historické kořeny. Ve formě  

tzv. pojištění automobilů se začalo, byť pouze okrajově, rozvíjet již v období do začátku 

první světové války, kdy se první majitelé jízdních silostrojů (automobilů) pojišťovali 

zprvu pouze proti škodám na vozidle, a to u pojišťoven, jež tato pojištění přijímaly jen 

jako tzv. „exoty“ zejména z reklamních důvodů. K většímu rozšíření tohoto druhu 

pojištění a zvýšení jeho významu došlo v souvislosti s vydáním „automobilového 

zákona“, tedy zákona o ručení za škody z provozování jízdních silostrojů  

ze dne 9. srpna 1908, neboť v souvislosti s ním se pojištěním automobilů začala zabývat 

celá řada pojišťoven působících na území Rakouska - Uherska. V rámci Českých zemí 

začala roku 1910 toto pojištění provozovat, jako součást úrazového a odpovědnostního 

pojištění, pojišťovna Patria a od téhož roku i První Česká. V následujících letech začaly 

automobilové pojištění nabízet rovněž Rolnická pojišťovna, Moldavia a Hasičská 

pojišťovna. Účelem pojištění odpovědnosti pak bylo poskytovat pojištěným ochranu 

proti nárokům, které by vůči nim mohly být uplatněny na základě automobilového 

zákona.
1
 

V roce 1932 následovalo přijetí tzv. malého automobilového zákona, zákona  

č. 198/1932 Sb. z. a n., o dopravě motorovými vozidly, který sice již zavedl povinné 

pojištění odpovědnosti, avšak pouze pro motorová vozidla sloužící v živnostenské 

dopravě osob a nákladů za plat.
2
 Jakožto obligatorní pojištění, vztahující se na veškerá 

motorová vozidla pak bylo pojištění odpovědnosti zavedeno v roce 1935, zákonem  

č. 81/1935 Sb. z. a n., o jízdě motorovými vozidly, též označovaným jako „velký 

automobilový zákon“, který reagoval na rozšíření automobilismu a s tím spjaté nové 

potřeby spočívající zejména v požadavku vytvořit další právní předpisy, které by 

usnadnily realizaci nároků přiznaných poškozeným. Ačkoli velký automobilový zákon 

                                                 
1
 MARVAN, Miroslav; PATOPRSTÝ, Ján a kol. Dějiny pojišťovnictví v Československu:  

1. díl – Dějiny pojišťovnictví v Československu do roku 1918. Praha: vydavatelství a nakladatelství 

Novinář, 1989. 360 s. 
2
 JANDOVÁ, Lucie; VOJTEK, Petr. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Komentář. 1 vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2012. 366 s. ISBN: 978-80-7179-461-5. 
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vychází z výše uvedeného zákona z roku 1908, jde mnohem dále, a to především 

ohledně zajištění nároků třetích osob.
3
 

Skutečnost, že nově bude pojištění odpovědnosti obligatorním, stanovil  

§ 56 odst. 1 velkého automobilového zákona, který uváděl: 

„Držitel motorového vozidla, které jest zapsáno v rejstříku československých 

motorových vozidel, jakož i držitel vozidel, jemuž byly přiděleny rejstříkové značky (…), 

jest povinen pojistit sebe, po případě jinou osobu, jež provozuje vozidlo s jeho vědomím 

na vlastní účet a nebezpečí, proti následkům odpovědnosti z provozu těchto vozidel 

podle tohoto zákona u některé pojišťovny připuštěné ku provozování obchodů 

v Československé republice, nebo jest povinen složiti k úhradě závazků z této 

odpovědnosti vznikajících kauci (…). Tato povinnost se nevztahuje na případ,  

kdy vozidla používá státní správa podle předpisů o požadování dopravních prostředků 

pro vojenské účely“.
4
 

Velký automobilový zákon tedy koncipoval pojištění odpovědnosti jakožto 

povinné (smluvní), s alternativní možností složit u příslušného úřadu kauci za účelem 

úhrady závazků vznikajících z odpovědnosti za škodu.
5
 Pro případ nesplnění povinnosti 

stanovil sankci v podobě příspěvku ve prospěch „Fondu pro podporu při úrazech 

motorovými vozidly“, „a to ve výši úhrnné částky prémií, jež by byly zaplaceny při 

pojištění podle § 56, odst. 2, u některé úřadem zvolené pojišťovny (…) za dobu,  

po kterou povinnost podle § 56 trvala a nebyla splněna nejdéle však za dobu tří let“.
6
 

Dále pak § 45 velkého automobilového zákona zakotvil jednak objektivní 

odpovědnost provozovatele vozidla, přičemž stanovil, že „za provozovatele motorového 

vozidla se pokládá v pochybnosti jeho vlastník nebo každý spoluvlastník“,
7
  

jednak subjektivní odpovědnost řidiče vozidla, jíž však byly zproštěny osoby řídící 

motorové vozidlo jako řidiči ve výkonu veřejnoprávní povinnosti nebo veřejné služby. 

                                                 
3
 MARVAN, Miroslav; CHALOUPECKÝ, Josef. Dějiny pojišťovnictví v Československu: 2. díl – Dějiny 

pojišťovnictví v Československu (1918-1945). 1. vyd. Bratislava: nakladatelství ALFA KONTI spol. s.r.o., 

1993. 426 s. ISBN: 80-88739-01-2. 
4
 Zákon č. 81/1935 Sb. z. a n., o jízdě motorovými vozidly, § 56. 

5
 JANDOVÁ, Lucie; VOJTEK, Petr. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Komentář.  

1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 366 s. ISBN: 978-80-7179-461-5. 
6
 Zákon č. 81/1935 Sb. z. a n., o jízdě motorovými vozidly, § 62. 

7
 Zákon č. 81/1935 Sb. z. a n., o jízdě motorovými vozidly, § 45. 
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Pro případy, kdy bylo k náhradě povinno více osob, zakotvil jejich solidární povinnost 

k náhradě škody. 

Ohledně způsobu a rozsahu povinnosti k náhradě škody odkazoval velký 

automobilový zákon na ustanovení obecného občanského práva, týkající se způsobu  

a rozsahu povinnosti k náhradě škody vzniklé poškozením na těle či na zdraví, 

zohyzděním nebo usmrcením a škody vzniklé poškozením věci.
8
 

Významným, ve vztahu k poškozeným, pak bylo zřízení již výše uvedeného 

Fondu pro podporu při úrazech motorovými vozidly. Prostředky tohoto fondu sestávaly 

zejména ze zmiňovaných příspěvků (pokut) od osob, které neuzavřely obligatorní 

pojištění odpovědnosti, a z příspěvků pojišťoven provozujících v Československé 

republice pojištění odpovědnosti, jež byly povinny „odváděti každoročně 1 % z ryzí 

přímé prémie těchto obchodů za uplynulý kalendářní rok“.
9
 Účelem zřízení Fondu pro 

podporu při úrazech motorovými vozidly byla podpora osobám, které utrpěly úraz 

motorovým vozidlem, nebo pozůstalým po osobách, které byly motorovým vozidlem 

usmrceny či následkem úrazu zemřely, a to za předpokladu, že byl poškozený 

následkem úrazu ohrožen na své existenci a zároveň buďto nebyla zjištěna odpovědná 

osoba, anebo škoda nemohla být od této osoby nahrazena pro nedobytnost nároků 

nezajištěných povinným pojištěním podle § 56, popřípadě podle předpisů uvedených  

v § 63 velkého automobilového zákona.
10

 

Právní úprava pojištění odpovědnosti z roku 1935 byla na tehdejší dobu velmi 

precizní a zároveň pružná, což umožnilo její poměrně dlouholetou existenci. Velký 

automobilový zákon tak platil prakticky až do začátku padesátých let.
11

 

V následujícím období centrálně řízené ekonomiky mělo pojištění odpovědnosti 

formu pojištění zákonného, monopolního, a tedy zcela nekonkurenčního, s tím že sazby 

pojistného určoval stát bez ohledu na skutečný rozsah pojistného rizika.
12

 Právní úpravu 

obsahoval zprvu zákon č. 56/1950 Sb., o provozu na veřejných silnicích,  

                                                 
8
 Zákon č. 81/1935 Sb. z. a n., o jízdě motorovými vozidly, § 46. 

9
 Zákon č. 81/1935 Sb. z. a n., o jízdě motorovými vozidly, § 65. 

10
 Zákon č. 81/1935 Sb. z. a n., o jízdě motorovými vozidly, § 64. 

11
 SCHELLE, Karel. Vývoj právní úpravy pojišťovnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 

1994. 282 s. ISBN: 80-210-1014-2. 
12

 KARFÍKOVÁ, Marie; PŘIKRYL, Vladimír a kol. Pojišťovací právo. 1. vyd. Praha: Leges, 2010.  

352 s. ISBN: 978-80-87212-45-5. 
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dle kterého byly osoby odpovědné za provoz vozidla pojištěny u Československé 

pojišťovny, národního podniku. Citovaný zákon zrušil Fond pro podporu při úrazech 

motorovými vozidly a zakotvil nárok poškozeného na náhradu škody přímo vůči 

pojišťovně za předpokladu, že nemohla být zjištěna osoba odpovědná za provoz 

motorového vozidla, jímž byla škoda způsobena, a ani jiná osoba za škodu odpovědná.
13

  

Vládní nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ze dne 7. dubna 1953, 

posledně uvedený zákon zrušilo, nicméně režim zákonného pojištění byl i nadále 

zachován. V § 11 pak stanovilo povinné pojištění osob odpovědných za provoz 

motorových vozidel proti následkům zákonné odpovědnosti u Státní pojišťovny  

a na základě zmocnění v § 16 jmenovaného vládního nařízení byla přijata prováděcí 

vyhláška Ministerstva financí č. 492/1991 Sb., která stanovila rozsah a podmínky 

zákonného pojištění odpovědnosti.
14

 

Vládní nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích přetrvalo  

až do devadesátých let, kdy bylo zrušeno zákonem č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti  

a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, který však ponechal pojištění 

odpovědnosti v režimu pojištění zákonného.
15

 

Zásadní změnu do právní úpravy pojištění odpovědnosti přinesl nový zákon  

č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla  

a o změně některých souvisejících zákonů, ze dne 13. července 1999, s účinností  

od 1. ledna 2000, který zrušil princip zákonného pojištění ve vztahu k pojištění 

odpovědnosti a rovněž znamenal krok k transformaci pojistného trhu a k přizpůsobení 

se tržním podmínkám a zvyklostem trhu společenství.
16

 

                                                 
13

 JANDOVÁ, Lucie; VOJTEK, Petr. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Komentář.  

1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 366 s. ISBN: 978-80-7179-461-5. 
14

 JANDOVÁ, Lucie; VOJTEK, Petr. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Komentář. 

 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 366 s. ISBN: 978-80-7179-461-5. 
15

 JANDOVÁ, Lucie; VOJTEK, Petr. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Komentář.  

1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 366 s. ISBN: 978-80-7179-461-5. 
16

 KARFÍKOVÁ, Marie; PŘIKRYL, Vladimír a kol. Pojišťovací právo. 1. vyd. Praha: Leges, 2010.  

352 s. ISBN: 987-80-87212-45-5. 
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2 Základní pojmy 

Ačkoli je práce zaměřena zejména na nároky poškozených plynoucí z pojištění 

odpovědnosti a na jejich odškodňování, je třeba se nejprve dotknout právní úpravy 

pojištění odpovědnosti a vymezit účel, základní pojmy a prvky vztahující se k dané 

problematice.  

Účel, který sleduje pojištění odpovědnosti, se nikterak neliší od účelu jiných 

pojištění. Je jím snaha odstranit či alespoň zmírnit negativní následky spjaté 

s nahodilými událostmi, které nastaly v životě člověka. V čem se pak výrazně odlišuje 

pojištění odpovědnosti od jiných druhů pojištění, je poskytování ochrany  

proti nepříznivým důsledkům pojistných událostí nejen pojištěnému, jenž odpovídá  

za vzniklou újmu, kterou tak má povinnost nahradit, ale i poskytování ochrany 

poškozenému.
17

 

Právní úprava pojištění odpovědnosti je obsažena v zákoně č. 168/1999 Sb.,  

o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

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

odpovědnosti“). Citovaný zákon zakotvuje pojištění odpovědnosti jakožto povinné, 

vznikající na základě smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem, jenž má  

při splnění zákonných podmínek kontraktační povinnost. Pokud jde o rozsah a výši 

nároků, které se pojistitel zavazuje hradit za pojištěného z titulu pojištění odpovědnosti, 

je třeba postupovat podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“, 

nebo „nový občanský zákoník“). 

Jde-li o právní úpravu obsaženou v zákoně o pojištění odpovědnosti, tato je 

významně ovlivněna tzv. „motorovými směrnicemi“, tedy právní úpravou na úrovni 

Evropské unie, což souvisí jednak se zvýšeným rizikem spjatým s provozem vozidel, 

kdy je třeba poškozeným poskytnout dostatečné záruky odškodnění pro případ, že jim 

bude provozem vozidla způsobena újma, a jednak s internacionalizací silničního 

provozu.
18

 Doposud vstoupilo v platnost celkem šest směrnic, týkajících se pojištění 

                                                 
17

 JANDOVÁ, Lucie; VOJTEK, Petr. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Komentář.  

1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 366 s. ISBN: 978-80-7179-461-5. 
18

 HRADEC, Jakub. Úvodem. Pojistné rozpravy. 1999, č. 6, s. 5-6.  ISSN: 0862-6162. 
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odpovědnosti, jejichž cílem je koordinovat právní úpravu pojištění odpovědnosti 

v jednotlivých členských státech a napomoci poškozeným provozem vozidel 

zjednodušit a zlepšit podmínky pro dosažení pojistné ochrany i pro dosažení adekvátní 

náhrady újmy. Zatím poslední směrnicí je směrnice Evropského parlamentu a Rady  

č. 2009/103/ES, o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových 

vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění,  

na kterou odkazuji v práci.
19

 

Vedle uvedených „motorových směrnic“ je třeba zmínit rovněž mezinárodní dohody 

vztahující se k pojištění odpovědnosti, jimiž jsou Jednotná dohoda mezi národními 

kancelářemi (Londýn 1989) a Multilaterální dohoda o zárukách mezi národními 

kancelářemi pojistitelů (Madrid 1991), které upravují fungování systému zelených 

karet.
20

 

2.1 Obligatorní pojištění odpovědnosti 

Sama existence práva poškozeného na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) 

vůči škůdci, tedy osobě, která je viníkem škodné události (dopravní nehody), není  

pro poškozeného zárukou na dosažení této náhrady, neboť přes prokázání odpovědnosti 

škůdce, může nastat situace, kdy ji tento, buď z důvodu výše samotné náhrady,  

nebo kvůli své finanční situaci, osobním poměrům či z jiných relevantních důvodů, 

nebude schopen nahradit. Vzhledem k potřebě zajištění ochrany poškozených tak 

zákonodárce zakotvil pojištění odpovědnosti do českého právního řádu jakožto povinné, 

čímž má být rovněž vyvážena zvýšená míra rizika vzniku újmy spojená s provozem 

vozidel.
21

 

Obligatornost pojištění odpovědnosti je vyjádřena ihned v § 1 odst. 2 zákona  

o pojištění odpovědnosti, který stanoví každému, kdo provozuje vozidlo na pozemní 

komunikaci
22

 povinnost uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti. S tím,  

                                                 
19

 DOBIÁŠ, Petr. Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení 

(vybrané kapitoly).  Praha: Leges, 2011. 272 s. ISBN: 978-80-87576-04-5. 
20

 KARFÍKOVÁ, Marie; PŘIKRYL, Vladimír a kol. Pojišťovací právo. 1. vyd. Praha: Leges, 2010. 

 352 s. ISBN: 978-80-87212-45-5. 
21

 JANDOVÁ, Lucie; VOJTEK. Petr. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Komentář. 

 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 366 s. ISBN: 978-80-7179-461-5. 
22

 Pozemní komunikací se rozumí dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupná účelová 

komunikace ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
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že povinnost ukládá nejen pro případy, kdy je, resp. má být vozidlo provozováno  

na pozemních komunikacích, ale i tehdy, jestliže je na pozemních komunikacích jen 

ponecháno (například na parkovišti).
23

  

S nesplněním povinnosti uzavřít pojištění odpovědnosti je spojena sankce  

ve formě pokuty, a to ve výši od pěti tisíc korun českých do čtyřiceti tisíc korun 

českých.
24

 

Povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti se však nevztahuje  

na všechna vozidla. Z povinnosti jsou, podle § 5 zákona o pojištění odpovědnosti, 

vyňata některá cizozemská vozidla
25

 a tuzemská vozidla specifické povahy. V případě 

cizozemských vozidel se výjimka vztahuje na vozidla, jimiž způsobené újmy jsou kryty 

na základě Jednotné dohody mezi národními kancelářemi s tím, že řidiči takovýchto 

vozidel se při kontrole pojištění odpovědnosti prokazují zelenou kartou
26

, a dále  

na cizozemská vozidla, u nichž je náhrada újmy garantována národní kanceláří 

pojistitelů státu, jehož státní poznávací značku vozidlo má, na základě Multilaterální 

dohody o zárukách mezi národními kancelářemi pojistitelů.
27

 Jde-li o tuzemská vozidla, 

výjimky z pojištění odpovědnosti jsou odůvodněny specifickou povahou vybraných 

vozidel. Povinnost sjednat pojištění odpovědnosti tak nemají složky integrovaného 

záchranného systému ohledně všech vozidel, která nejsou užívána pro podnikatelské 

účely a která jsou současně zařazena do průběžně aktualizované přílohy poplachového 

plánu záchranného systému kraje, Bezpečnostní informační služba, jde-li o jí 

provozovaná vozidla, a stejně tak Generální inspekce bezpečnostních sborů. Výjimka 

z povinného pojištění odpovědnosti platí rovněž pro Ministerstvo obrany, pokud jde  

                                                 
23

 BUŠTA, Pavel; PŘIKRYL, Vladimír. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s komentářem. 

Praha: Lenka Buštová – Venice Music Production, 2014. 204 s. ISBN: 978-80-904270-5-1. 
24

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

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojištění 

odpovědnosti“), § 16. 
25

 Podle § 2 písm. c) zákona o pojištění odpovědnosti je cizozemským vozidlem vozidlo vybavené cizí 

státní poznávací značkou, anebo vozidlo ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo místem podnikání 

mimo území České republiky, či ve vlastnictví právnické osoby se sídlem mimo území České republiky. 
26

 Dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/103/ES, o pojištění občanskoprávní 

odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové 

odpovědnosti pojištění (dále jen „Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2009/103/ES“), se zelenou 

kartou rozumí mezinárodní osvědčení o pojištění odpovědnosti vydané jménem národní kanceláře 

pojistitelů. 
27

 KARFÍKOVÁ, Marie; PŘIKRYL, Vladimír a kol. Pojišťovací právo. 1. vyd. Praha: Leges, 2010.  

352 s. ISBN: 978-80-87212-45-5. 
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o vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím, pro Ministerstvo vnitra, jde-li  

o vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a vozidla útvarů 

Policie České republiky, pověřená vyšetřováním podle trestního řádu, pro Ministerstvo 

financí ohledně vozidel provozovaných celními orgány, které mají podle trestního řádu 

postavení policejního orgánu, a konečně i pro obce, avšak toliko pro vozidla 

provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce.
28

 

2.2 Subjekty pojištění odpovědnosti 

Povinnost sjednat pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti se vztahuje 

zejména na vlastníka nebo spoluvlastníka tuzemského vozidla a na řidiče cizozemského 

vozidla, které má být provozováno, resp. ponecháno na pozemní komunikaci, ledaže jde 

o některou z výše uvedených výjimek.
29

 Nicméně tato povinnost bude splněna také 

tehdy, uzavře-li pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti provozovatel vozidla, čili 

osoba odlišná od vlastníka tuzemského či řidiče cizozemského vozidla.
30

 V tomto 

případě hovoříme o institutu cizího pojistného nebezpečí podle § 2767 o. z., dříve 

upraveného jako pojištění cizího pojistného rizika podle § 10 zákona  

č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a změně souvisejících zákonů, v posledním platném 

znění (dále jen „zákon o pojistné smlouvě“). 

Pojistitelem je ve smyslu zákona o pojištění odpovědnosti pojišťovna oprávněná 

podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

provozovat na území České republiky pojištění odpovědnosti. Osobu uzavírající 

pojistnou smlouvu s pojistitelem, označujeme jako pojistníka. Přičemž sjednané 

pojištění odpovědnosti se bude vztahovat na každého, kdo má povinnost nahradit újmu 

způsobenou provozem vozidla v pojistné smlouvě uvedeného, tedy na pojištěného,
31

 

což je v souladu s právní úpravou závazků z deliktů v novém občanském zákoníku, 

která v § 2766 o. z. definuje osobu pojištěného mimo jiné jako osobu, na jejíž 

odpovědnost se pojištění vztahuje. Osobu, které byla újma způsobena v příčinné 

                                                 
28

 JANDOVÁ, Lucie; VOJTEK, Petr. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Komentář.  

1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 366 s. ISBN: 978-80-7179-461-5. 
29

 Srov. zákon o pojištění odpovědnosti, § 5. 
30

 KARFÍKOVÁ, Marie; PŘIKRYL, Vladimír a kol. Pojišťovací právo. 1. vyd. Praha: Leges, 2010.  

352 s. ISBN: 978-80-87212-45-5. 
31

 Zákon o pojištění odpovědnosti, § 2 písm. f). 
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souvislosti s provozem vozidla a jíž vzniká právo na náhradu újmy, označujeme jako 

poškozeného.
32

 

Jde-li o pojem provozovatel vozidla, dosavadní soudní praxe jím rozuměla osobu, 

která má trvalou, faktickou i právní možnost disponovat s dopravním prostředkem.
33

 

Veřejnoprávní vymezení je obsaženo v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu  

na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), který v § 2 stanoví, že „provozovatel 

vozidla je vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba zmocněná vlastníkem 

k provozování vozidla vlastním jménem“. Nový občanský zákoník se rovněž 

vypořádává s pojmem provozovatel, a to v § 2930 o. z., v němž stanoví, že v případě,  

kdy nelze provozovatele určit, je jím vlastník dopravního prostředku. Definici 

provozovatele pak obsahuje i zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel  

na pozemních komunikacích a o změně zákona 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 o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích“), avšak tato se vztahuje toliko  

na provozovatele silničních vozidel registrovaných v registru silničních vozidel České 

republiky s tím, že provozovatelem rozumí fyzickou, resp. právnickou osobu, s místem 

trvalého nebo povoleného pobytu, resp. se sídlem v České republice, která vlastním 

jménem provozuje silniční vozidlo a zároveň je jeho vlastníkem, anebo je vlastníkem 

silničního vozidla oprávněna k jeho provozování.
34

 Zásadní změnu v dosavadní právní 

úpravě ohledně vymezení pojmu provozovatel, bude představovat novela zákona  

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, provedená zákonem  

č. 239/2013 Sb., na jehož základě bude s účinností od 1. ledna 2015 vymezen pojem 

provozovatel v § 2 odst. 15 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích následujícím způsobem:  

                                                 
32

 Zákon o pojištění odpovědnosti, § 2 písm. g). 
33

 Komentář k § 427 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v posledním platném znění. In: ASPI 

[právní informační systém]. [cit. 2013-08-06]. Wolters Kluwer ČR.  
34

  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona 

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 o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích“), § 2 odst. 16. 
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„Provozovatelem silničního vozidla je osoba, která je v registru silničních vozidel 

zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních 

vozidel zapsána jiná osoba“.  

2.3 Provoz vozidla 

Zajímavé je zabývat se otázkou, kdy je vozidlo v provozu. Sám pojem provoz 

nemá v českém právním řádu svou legální definici, tudíž je třeba při jeho výkladu 

vycházet ze soudní praxe. Právní věta rozhodnutí Nejvyššího soudu SR, ze dne  

27. 10. 1971, sp. zn. 1 Cz 42/71 jej vymezuje následovně: 

Motorové vozidlo je v provozu, nejen když se pohybuje, ale také tehdy, pokud sice 

stojí, ale v chodu je jeho motor. Provozem motorového vozidla je i příprava k jízdě  

a bezprostřední úkony po ukončení jízdy, jako jsou úkony potřebné pro udržování 

vozidla. Už samo uvedení motoru do chodu patří k provozu motorového vozidla  

bez ohledu na to, zda se vozidlo uvede do pohybu či nikoliv, zda se tak stalo na cestě, 

případně na jiném prostranství veřejnosti přístupném anebo ještě v garáži a zda motor 

uvedl do chodu sám provozovatel anebo jeho pracovník. 

Z uvedeného judikátu pak lze dovodit, že ačkoli je pohyb imanentní pojmu provoz, 

nemusí být dán nepřetržitě. Z hlediska praxe lze poukázat například na situaci,  

kdy vozidlo zastaví na červenou. V tomto případě je vozidlo v provozu. Naopak je-li 

vozidlo odstaveno v garáži či zaparkováno na parkovišti, pak v provozu není.
35

  

Zajímavý je i případ tzv. pracovních strojů, mezi které řadíme například bagry  

či jeřáby, neboť v případě, že škodná událost nastala při jejich přemisťování vlastní 

motorickou silou, pak jsou tyto dopravní prostředky považovány za motorová vozidla  

a půjde o škodu z provozu dopravních prostředků podle § 2927 a n. o. z., zatímco 

v ostatních případech, jsou-li tyto dopravní prostředky užívány jako pracovní stroje, 

půjde o škodu způsobenou provozní činností podle § 2924 o. z.
36

 

                                                 
35

 BUŠTA, Pavel; PŘIKRYL, Vladimír. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s komentářem. 

Praha: Lenka Buštová – Venice Music Production, 2014. 204 s. ISBN: 978-80-904270-5-1. 
36

 BUŠTA, Pavel; PŘIKRYL, Vladimír. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s komentářem. 

Praha: Lenka Buštová – Venice Music Production, 2014. 204 s. ISBN: 978-80-904270-5-1. 



20 

 

2.4 Škoda versus újma 

Dosavadní právní úprava pracovala s pojmy škoda a náhrada škody s tím,  

že pojem škoda vymezil Nejvyšší soud ČR v rozsudku, ze dne 5. 6. 2012,  

sp. zn. 28 Cdo 2460/2010 následovně: 

 „Škodou míní se újma, jež nastala (projevuje se) v majetkové sféře poškozeného 

(spočívá ve zmenšení jeho majetkového stavu) a je objektivně vyjádřitelná všeobecným 

ekvivalentem, tj. penězi, a je tedy napravitelná poskytnutím majetkového plnění, 

především penězi. Hradí se škoda skutečná a ušlý zisk. Skutečnou škodou je nastalé 

zmenšení (úbytek) majetku poškozeného, naproti tomu ušlý zisk spočívá v nenastalém 

zvětšení (rozmnožení) majetku poškozeného, který bylo možno, nebýt škodné události – 

důvodně očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí (…)“. 

Nový občanský zákoník, s účinností od 1. ledna 2014, zcela opouští dosavadní 

koncepci škody a náhrady škody a zavádí „újmu“ jakožto nový právní institut,
37

 

pod který je třeba zahrnovat jednak újmu na jmění (majetkovou škodu),  

jednak nemajetkovou újmu a rovněž ublížení na zdraví a usmrcení jakožto zvláštní 

formu nemajetkové újmy.  

Nový občanský zákoník se zcela rozchází rovněž s materialistickým pojetím 

institutu náhrady škody, dle kterého se hradila poškozenému výlučně škoda majetková, 

a to i přestože v § 2894 stanoví, že se vždy hradí jen újma na jmění, neboť případy,  

kdy vzniká poškozenému právo na náhradu nemajetkové újmy, jsou pojaty poměrně 

široce.
38

  

Pro pochopení terminologie je důležité také zmínit, že jde-li o úpravu závazků 

z deliktů v novém občanském zákoníku a konkrétně o díl první, tedy úpravu náhrady 

majetkové a nemajetkové újmy v §§ 2894 až 2971 o. z., pak většina těchto ustanovení  

i nadále setrvává na pojmu „škoda“, nicméně totéž, co je v těchto ustanoveních 

zakotveno pro újmu na jmění (škodu), platí stejně i pro újmu nemajetkovou, plyne-li 

z právního řádu povinnost ji odčinit, neboť obecné předpoklady týkající se vzniku 

                                                 
37

 PÍSAŘÍKOVÁ, Markéta. Újma jako nový právní institut. Rekodifikace a praxe. 2013, roč. 1, č. 12,  

s. 6-8. ISSN: 1805-6822. 
38

 Důvodová zpráva k § 2894 – 2899 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: ASPI  

[právní informační systém]. [cit. 2013-10-09]. Wolters Kluwer ČR. 
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povinnosti hradit škodu mají platit rovněž pro vznik povinnosti odčinit nemajetkovou 

újmu.
39

 

V případě zákona o pojištění odpovědnosti se institut „škody“ způsobené 

provozem vozidla převážně nahrazuje institutem „újmy“ způsobené provozem vozidla 

na základě zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím rekodifikace soukromého práva, a to s účinností od 1. ledna 2014.
40

 

2.4.1 Újma na jmění (majetková škoda) 

Újma na jmění představuje jakoukoli ztrátu na majetku. Jde-li o rozsah její 

náhrady, je třeba nahlédnout do § 2952 o. z., který stanoví, stejně jako to činil  

§ 442 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v posledním platném znění 

(dále jen „obč. zák.“ nebo „starý občanský zákoník“), že se poškozenému hradí 

skutečná škoda a ušlý zisk. Novinkou však je, v případě kdy je škoda představována 

vznikem dluhu na straně poškozeného, povinnost škůdce nahradit i tento dluh.
41

 

Z hlediska formy rozlišujeme dva způsoby poskytování náhrady majetkové 

škody, a to tzv. relutární restituci neboli náhradu v peněžité formě a naturální restituci, 

jíž se tradičně rozumí uvedení v předešlý stav.
42

 

 Starý občanský zákoník, který se aplikoval na vztah mezi poškozeným  

a škůdcem, upřednostňoval relutární restituci, zatímco naturální restituci připouštěl 

toliko na žádost poškozeného a jen pro případy, kdy byla forma náhrady uvedením 

v předešlý stav možná a účelná. Právní úprava obsažená v zákoně o pojištění 

odpovědnosti, ve znění účinném do 31. prosince 2013, aplikovaná naproti tomu  

na vztah mezi poškozeným a pojistitelem, který poškozenému poskytuje pojistné plnění 

za škůdce z titulu pojištění odpovědnosti, starým občanským zákoníkem vymezený 

                                                 
39

 Důvodová zpráva k § 2894 – 2899 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: ASPI  

[právní informační systém]. [cit. 2013-10-09]. Wolters Kluwer ČR. 
40

 BUŠTA, Pavel; PŘIKRYL, Vladimír. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozila s komentářem.  

Praha: Lenka Buštová – Venice Music Production, 2014. 204 s. ISBN: 978-80-904270-5-1. 
41

 BĚLOHLÁVEK, Alexandr J. a kol. Nový občanský zákoník: Srovnání dosavadní a nové 

občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících. Plzeň: vydavatelství a nakladatelství  

Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. 829 s. ISBN: 978-80-7380-413-8. 
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CIVILNÍ LEGISLATIVY.  Nový občanský zákoník: Náhrada újmy a bezdůvodné obohacení. [online].  

© 2013-2014 [cit. 2014-03-20]. Dostupné na WWW: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/nahrada-ujmy/>. 



22 

 

způsob a rozsah náhrady nároků nerespektovala, neboť zákon o pojištění odpovědnosti 

stanovil, že se škoda hradí v  penězích a formu náhrady uvedením v předešlý stav 

ponechal zcela stranou.
43

   

Nový občanský zákoník opouští dosavadní zásadu, dle níž má přednost relutární 

restituce před naturální restitucí, a v oblasti likvidace majetkových škod preferuje 

náhradu ve formě uvedení v předešlý stav, je-li to možné. To znamená, že uplatňoval-li 

by poškozený svůj nárok přímo na škůdci, má škůdce, podle § 2951 o. z., povinnost 

primárně plnit v naturální formě a až v případě, kdy by nebyla náhrada uvedením 

v předešlý stav možná, popřípadě požádá-li o to poškozený, bude škůdce povinen 

k náhradě v peněžité formě. 

Podle zákona o pojištění odpovědnosti je úprava odlišná. Zákon o pojištění 

odpovědnosti, je-li plnění poskytováno ze strany pojistitele, i nadále setrvává na úhradě 

nároků v peněžité formě. Ovšem výkladem ustanovení § 2758 o. z., které stanoví 

závazek pojistitele vůči pojistníkovi poskytnout (nikoli jen zaplatit) jemu nebo třetí 

osobě pojistné plnění, nastane-li pojistná událost, se dovozuje možnost, aby se pojistitel 

zavázal i k poskytnutí pojistného plnění v nepeněžité formě.
44

 Uvedené pojišťovnám 

umožní, jde-li o pojištění odpovědnosti a tedy o likvidaci majetkových škod krytých 

tímto pojištěním, na místo výplaty pojistného plnění například zařídit poškozenému 

opravu vozidla či opatřit na svůj účet vozidlo jiné.
45

 

2.4.2 Nemajetková újma 

Nemajetkovou újmu lze, ve vztahu k újmě na jmění, vymezit negativně, tedy jako 

jakoukoli újmu, která pro poškozeného neznamená ztrátu na majetku. V návaznosti  

na pojištění odpovědnosti pak půjde typicky například o zásah do zdraví poškozeného. 
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Přitom následky takové újmy se v konečném důsledku mohou projevit rovněž 

v majetkových poměrech poškozeného.
46

 

Zatímco starý občanský zákoník ji definoval v §§ 444 až 449 obč. zák., nový 

občanský zákoník nemajetkovou újmu vymezuje v §§ 2958 až 2968 o. z., tedy v rámci 

úpravy náhrad při ublížení na zdraví a při usmrcení. 

Náhrada nemajetkové újmy se, podle § 2951 odst. 2 o. z., poskytuje ve formě 

zadostiučinění, přičemž zadostiučinění musí mít peněžitou formu v případě, nelze-li 

nemajetkovou újmu odčinit jinak, resp. nezajistí-li jiný způsob skutečné a dostatečně 

účinné odčinění způsobené újmy. 

2.5 Odpovědnost 

Vzhledem k problematice, kterou se v práci zabývám, je třeba se zmínit i o otázce 

odpovědnosti.  

Obecně lze odpovědnost za škodu či nemajetkovou újmu vymezit jako „zvláštní 

závazkový vztah mezi škůdcem a poškozeným, který vyplývá z předchozího porušení 

právní povinnosti za strany škůdce (závazek z deliktu), a jenž je založen na povinnosti 

škůdce nahradit poškozenému takto způsobenou škodu nebo případnou nemajetkovou 

újmu, a tomu odpovídajícímu právu poškozeného tuto náhradu po škůdci žádat  

a případně se jí domáhat i u soudu“.
47

 

V případě odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla se rozlišují dva 

odpovědnostní principy, a to princip zavinění, kdy jde o obecnou odpovědnost za škodu 

nebo nemajetkovou újmu podle § 2910 o. z. (§ 420 obč. zák.), a objektivní princip podle  

§ 2927 o. z. a n. (§ 427 obč. zák.).
48
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2.5.1 Subjektivní odpovědnost 

Subjektivní odpovědnost neboli odpovědnost za zavinění podle § 2910 o. z.,  

se vztahuje na přímého škůdce, tedy na řidiče, který zaviněným porušením právní 

povinnosti způsobí jinému újmu a kterému je na základě toho uložena povinnost 

nahradit poškozenému, co takovým jednáním způsobil. Přičemž škůdce má zásadně 

povinnost odčinit jen újmu, kterou svým jednáním zavinil. Bez ohledu na své zavinění 

odpovídá, podle § 2895 o. z., pouze v případech stanovených zvláštním zákonem.
49

  

I v novém občanském zákoníku je tedy zachován klasický princip vzniku subjektivní 

odpovědnosti, podle kterého jsou základními předpoklady pro vznik povinnosti nahradit 

škodu nebo nemajetkovou újmu: 

 porušení právní povinnosti (ze zákona, ze smlouvy, zásad dobrých mravů), 

 vznik škody (skutečná škoda, ušlý zisk) nebo nemajetkové újmy na straně 

poškozeného, 

 příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vznikem škody  

nebo nemajetkové újmy a 

 zavinění. 

 Ve vztahu k odpovědnosti řidiče za újmu způsobenou provozem vozidla je třeba 

vzpomenout i § 2914 o. z. (§ 420 odst. 2 obč. zák.), který stanoví povinnost toho,  

kdo při své činnosti použije zmocněnce, zaměstnance či jiného pomocníka k náhradě 

škody nebo nemajetkové újmy jím způsobené. V praxi tak bude mít povinnost nahradit 

škodu nebo nemajetkovou újmu například právnická osoba – zaměstnavatel,  

která zaměstnává fyzikou osobu – řidiče vozidla, který při výkonu zaměstnání způsobí 

dopravní nehodu porušením pravidel silničního provozu stanovených zákonem  

o silničním provozu, v důsledku čehož vznikne škoda nebo nemajetková újma. 

Právnické osobě - zaměstnavateli následně vznikne právo na náhradu vůči zaměstnanci 

dle pracovněprávních předpisů. 
50
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2.5.2 Objektivní odpovědnost 

Objektivní odpovědnost provozovatele za škodu, vyvolanou zvláštní povahou 

dopravního provozu, je upravena v §§ 2927 až 2932 o. z. (§§ 427 až 431 obč. zák.). 

Přitom platí, že základem této odpovědnosti je zvlášť kvalifikovaná událost,  

kterou představuje právě škoda vyvolaná zvláštní povahou dopravního provozu. Princip 

zavinění se zde neuplatní, vzhledem k nebezpečí spojeným s dopravním provozem  

a s ohledem na zásadu, že provozovatel dopravy, jakož i provozovatelé všech vozidel, 

která nejsou poháněna lidskou silou, mají nést riziko nebezpečí vyplývající z tohoto 

provozu pro okolí.
 51

 

Ustanovení o škodě z provozu dopravních prostředků z větší části zachovávají 

úpravu obsaženou ve starém občanském zákoníku.
52

 Předpoklady vzniku objektivní 

odpovědnosti jsou: 

 škoda vyvolaná zvláštní povahou provozu dopravního prostředku, 

 vznik újmy vyjádřitelné v penězích a  

 příčinná souvislost mezi nimi.
53

 

Změna právní úpravy, obsažená v § 2927 o. z., ve srovnání s původním pojetím  

v § 427 obč. zák., spočívá ve vypuštění slova „motorového“, a tedy v rozšíření 

odpovědnosti z provozu i na nemotorové dopravní prostředky. Ustanovení § 2927 o. z., 

tak stanoví povinnost každému, kdo provozuje dopravu, nahradit škodu vyvolanou 

zvláštní povahou provozu, přičemž stejnou povinnost má i jiný provozovatel  

(nejen motorového) vozidla, plavidla nebo letadla, s výjimkou provozovatelů 

dopravních prostředků poháněných lidskou silou. Tímto je vyjádřena skutečnost,  

že zvláštní povaha dopravního provozu je podstatnější než sama povaha dopravního 
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prostředku, a tudíž má právní úprava dopadat na všechny provozovatele vozidel  

bez ohledu na povahu vozidel, ledaže jsou poháněna lidskou silou.
54

 

Úprava objektivní odpovědnosti provozovatele dopravního prostředku není úpravou 

lex specialis ve vztahu k obecné odpovědnosti podle § 2910 o. z. Objektivní 

odpovědnost a odpovědnost za zavinění jsou samostatnými typy odpovědností, stojící 

vedle sebe a vztahující se k odlišným subjektům, což umožňuje poškozenému domáhat 

se náhrady škody jak vůči řidiči dopravního prostředku (škůdci), tak vůči jeho 

provozovateli.
55

 

Subjekty odpovědnosti za škodu z provozu dopravních prostředků jsou: 

 provozovatel dopravy a 

 jiný provozovatel dopravního prostředku. 

Provozovatelem dopravy se rozumí fyzická nebo právnická osoba provozující 

dopravu či přepravu jako předmět své činnosti,
56

 nikoli provozovatel konkrétního 

vozidla. Bude jím například provozovatel železniční, lodní či letecké dopravy,  

ale i například provozovatel výtahů či eskalátorů, plní-li tyto funkci dopravního 

prostředku.
57

 Přitom vozidlo je zde třeba chápat jako „cokoli, co je určeno 

k přemisťování osob nebo věcí, (…) včetně nemotorových vozidel poháněných silou 

zvířat nebo lidí“,
58

 například přívoz na řece. Tudíž u provozovatelů dopravy není 

rozhodný způsob pohonu dopravního prostředku.  

Jiným provozovatelem dopravního prostředku je provozovatel vozidla, plavidla  

či letadla, s výjimkou případů, kdy je takovýto dopravní prostředek poháněn lidskou 

silou. Odpovědnost za škodu vyvolanou zvláštní povahou dopravního provozu  

tak typicky nedopadá například na cyklisty. Nicméně to neznamená, že by tito nenesli 

žádnou odpovědnost v případě, že způsobí škodu nebo jinou újmu, neboť se na ně bude 
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aplikovat ustanovení o obecné odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu  

podle § 2910 o. z.
59

 

Postavení provozovatele je modifikováno ustanovením § 2928 o. z.  

(§ 430 odst. 2 obč. zák.) a ustanovením § 2929 o. z. (§ 430 odst. 1 obč. zák.).
60

 První 

z jmenovaných ustanovení se vztahuje k odpovědnosti za škodu z provozu dopravního 

prostředku způsobenou v době, kdy je dopravní prostředek v opravě. Po dobu, kdy je 

dopravní prostředek v opravě, je přiznáno postavení provozovatele osobě, která jej 

k opravě převzala, a tato tudíž ponese odpovědnost za škodu způsobenou při provozu 

vozidla. Ve druhém případě jde o škodu způsobenou osobou, která použije vozidlo  

bez vědomí provozovatele nebo v rozporu s jeho vůlí. Zde dochází k prolomení 

odpovědnosti provozovatele, neboť řidič, který odňal vozidlo z dispozice provozovatele 

tím, že jej použil bez jeho vědomí či proti jeho vůli, má povinnost nahradit škodu 

namísto provozovatele. Přitom však platí, že pokud provozovatel svou, byť nevědomou 

nedbalostí takové jednání umožnil, bude odpovídat solidárně s takovou osobou.
61

  

Dle výkladu k úpravě obsažené ve starém občanském zákoníku může nedbalostní 

chování provozovatele spočívat například v porušení právního předpisu upravujícího 

zabezpečení dopravního prostředku proti jeho neoprávněnému použití, typicky vzdálení 

se od vozidla bez jeho zabezpečení uzamčením.
62

 

Základem objektivní odpovědnosti provozovatele dopravního prostředku je, již výše 

uvedená, škoda vyvolaná zvláštní povahou provozu dopravního prostředku. Zvláštní 

povaha provozu dopravního prostředku spočívá v různých jevech a vlastnostech,  

které jsou jeho imanentní součástí a které vyvolávají jeho určitou nebezpečnost  

(například technická stránka provozu – rychlost, nedostatky a vady materiálu,  

ale i neodvratitelný úkon třetí osoby
63

).
64

 Přitom platí, že je-li škodná událost vyvolaná 

okolností mající původ v provozu dopravního prostředku, provozovatel se nemůže 
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zprostit povinnosti nahradit vzniklou škodu. Nový občanský zákoník nestanoví, co lze 

rozumět okolnostmi majícími původ v provozu. Vyjdeme-li z komentářů k dosavadní 

právní úpravě, jsou jimi například selhání brzd, upadnuté kolo i nedostatky na straně 

řidiče, jako například zraková vada. Tedy jedná se o okolnosti uvnitř samotného 

provozu, které jsou spjaty s organizací, řízením a realizaci provozu.
65

  

V opačném případě, tedy není-li škodná událost vyvolaná okolnostmi majícími 

původ v provozu, provozovatel se odpovědnosti zprostí, jestliže prokáže, že škodě 

nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat.
66

 

Liberačním důvodem, při aplikaci výkladu úpravy ve starém občanském zákoníku, bude 

vnější okolnost, zejména živelná událost (například situace, kdy bylo vozidlo smeteno 

ze silnice poryvem větru). 

Součástí objektivní odpovědnosti provozovatele dopravního prostředku je rovněž 

odpovědnost za škodu na věci spočívající v jejím odcizení nebo ztrátě v souvislosti  

se škodnou událostí (dopravní nehodou) za předpokladu, že poškozený neměl možnost 

věc opatrovat.
67

  

Pro úplnost je třeba vzpomenout také situaci, kdy dojde ke střetu provozů dvou 

nebo více provozovatelů. Střetem se rozumí jednak přímá srážka provozů téhož druhu 

(například srážka dvou automobilů) nebo srážka provozů odlišných (například srážka 

automobilu s vlakem) a stejně tak poškození vozidla na základě vzájemného působení 

provozů bez přímého kontaktu (klasickým příkladem byla škoda způsobená kamenem, 

odmrštěným od kola jiného automobilu).
68

 I na současnou právní úpravu pak lze,  

dle mého názoru, aplikovat rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 2 Cz 10/74 ze dne  

31. 5. 1974, které stanoví:  
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„za střet provozů dopravních prostředků ve smyslu ustanovení § 431 o. z., je třeba 

považovat i náraz jedoucího motorového vozidla do zastaveného motorového vozidla, 

které řidič uvedl do klidu nebo s nímž přerušil jízdu, ale nenechal je stát bez možnosti 

v případě potřeby zasáhnout, takže s tímto vozidlem nepřestal být účastníkem silničního 

provozu“. 

V souladu s § 2932 o. z., se provozovatelé, jejichž provozy se střetly, navzájem 

vypořádají způsobem odpovídajícím míře jejich účasti na způsobení vzniklé škody.  

Jde-li o odpovědnost vůči třetí osobě, které byla způsobena škoda více provozovateli, 

mají tito, podle § 2915 odst. 1 o. z., solidární povinnost k náhradě škody poškozenému  

a následně se vypořádají podle své účasti na způsobení této škody. 

Již dříve byly soudy řešeny také případy střetů dopravních prostředků se zvířetem. 

Dojde-li ke srážce dopravního prostředku se zvířetem, uplatňuje se dvojí režim.
69

 

Ohledně škody způsobené na vozidle bude třeba aplikovat zvláštní ustanovení  

§ 2933 a n. o. z., týkající se škody způsobené zvířetem, zatímco smrt zvířete  

a tím způsobená škoda se bude posuzovat podle ustanovení o škodě z provozu 

dopravních prostředků.
70

 Jde-li o náhradu při poranění zvířete, je škůdci uložena 

povinnost uhradit náklady vynaložené v souvislosti s péčí o zdraví zvířete osobě,  

která je vynaložila. Přitom platí, že výše těchto nákladů není limitována cenou 

samotného zvířete, nýbrž výší nákladů, které by v obdobné situaci vynaložil rozumný 

chovatel.
71

 

Bez ohledu na to, zda jde o obecnou odpovědnost za škodu, nebo zvláštní 

odpovědnost za škodu z provozu dopravních prostředků, je škůdce či provozovatel 

dopravního prostředku zcela nebo zčásti zproštěn odpovědnosti, jestliže škoda vznikla 

anebo se zvětšila též následkem okolností, které se přičítají poškozenému,
72

  

a to v rozsahu spoluzavinění poškozeného. Tradičně půjde o případy střetu vozidla 

s chodcem, který svým počínáním střet vyvolal, například pokud neočekávaně vstoupil  
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do vozovky či ležel v opilosti na neosvětleném úseku.
73; 74

 Nově přitom platí, že je-li 

podíl na zavinění škody zanedbatelný, nepřihlíží se k němu a tento nepůsobí dělení 

škody.
75

 

3 Odškodňování nároků poškozených  

Odškodňování nároků poškozených z pojištění odpovědnosti lze označit  

za proces, který je odstartován hlášením, resp. oznámením škodné události pojistiteli 

škůdce (pojištěného). Následuje tzv. likvidace škodné události, v jejímž rámci  

je rozhodující prokázání, zda újma vznikla v důsledku provozu vozidla, zda je kryta 

pojištěním odpovědnosti, resp. zda se jedná o pojistnou událost, a následně zjištění její 

výše. Přitom platí, že škodnou událostí se ve smyslu zákona o pojištění odpovědnosti 

rozumí způsobení újmy provozem vozidla, zatímco pojistnou událost vymezuje  

§ 2758 o. z., jako nahodilou událost krytou pojištěním. 

3.1 Povinnosti pojištěného v souvislosti se vznikem škodné události 

Se vznikem škodné události zákon spojuje několik důležitých povinností  

na straně pojištěného, a to jednak ve vztahu k pojistiteli, jednak ve vztahu 

k poškozenému.  

Povinnosti pojištěného vůči pojistiteli jsou vymezeny v § 8 odst. 1 zákona  

o pojištění odpovědnosti. V prvé řadě zahrnují povinnost bez zbytečného odkladu 

oznámit pojistiteli, který uzavřel s pojistníkem pojistnou smlouvu, vztahující se 

k vozidlu, jehož provozem byla újma způsobena, tuto újmu, uvést skutkový stav týkající 

se škodné události a předložit příslušné doklady včetně tzv. „společného záznamu  

o dopravní nehodě“, (viz. Příloha č. 1) sepsaného s druhým účastníkem nehody, 

nepodléhá-li škodná událost oznámení
76

 Policii České republiky. Součástí společného 
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záznamu o dopravní nehodě musí být identifikace místa a času dopravní nehody, jejích 

účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu i následků.
77

 

Oznámení se činí písemně, nestanoví-li pojistné podmínky příslušného pojistitele 

jinak (například elektronicky) a zahrnuje zejména: 

 dobu, kdy došlo ke škodné události a místo škodné události (dopravní nehody), 

 údaje o pojištěném, zahrnující zejména jeho jméno, příjmení, datum narození, 

trvalý pobyt, popřípadě obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání, 

 údaje o vozidle, jehož provozem byla újma způsobena, a o jeho vlastníkovi, 

resp. provozovateli, a to zejména druh, tovární značku a typ vozidla, VIN, 

popřípadě výrobní číslo karoserie, rok výroby a státní poznávací značku vozidla, 

pokud byla vozidlu přidělena, a jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, 

popřípadě obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání vlastníka  

či provozovatele vozidla, 

 údaje o poškozeném a rozsahu způsobené újmy, 

 popis vzniku a průběhu škodné události, 

 název a sídlo pojistníka, 

 číslo pojistné smlouvy a údaje týkající se platnosti pojištění a  

 název a sídlo orgánu Policie České republiky, provádějícího šetření škodné 

události (dopravní nehody), jestliže tato byla Policií České republiky šetřena.
78

 

 Vedle uvedené oznamovací povinnosti má pojištěný ve vztahu k pojistiteli další 

povinnosti informačního charakteru stanovené v § 8 odst. 2 zákona o pojištění 

odpovědnosti, jimiž jsou: 

 písemné sdělení o tom, že vůči němu bylo uplatněno právo na náhradu újmy  

a jeho vyjádření se k požadované náhradě a její výši, 

 písemné sdělení o zahájení správního či trestního řízení v souvislosti se škodnou 

událostí, včetně jeho průběhu a výsledku a  
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Praha: Lenka Buštová – Venice Music Production, 2014. 204 s. ISBN: 978-80-904270-5-1. 
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 písemné sdělení o uplatnění práva na náhradu újmy u soudu či jiného 

příslušného orgánu poškozeným. 

Dalším požadavkem, kladeným na pojištěného, je postupovat při šetření pojistné 

události v souladu s pokyny pojistitele, tedy požadavek součinnosti sledující dosažení 

rychlého a efektivního řešení pojistné události.
79

 

 Povinnost součinnosti pak má pojištěný i ve vztahu k poškozenému, když mu  

§ 8 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti ukládá minimální rozsah údajů,  

které je povinen doložit poškozenému na jeho žádost. Mezi tyto patří nacionále 

pojištěného, nacionále vlastníka vozidla, je-li jím jiná osoba, údaje o pojistiteli, číslo 

pojistné smlouvy a státní poznávací značka vozidla, jímž byla újma způsobena. 

Při nesplnění jmenovaných povinností, uvedených v § 8 odst. 1, 2 a 3 zákona  

o pojištění odpovědnosti, vzniká pojistiteli právo uplatňovat na pojištěném nárok  

na úhradu částky, kterou vyplatil poškozenému. Základními předpoklady regresního 

práva pojistitele jsou: 

 poskytnutí pojistného plnění pojistitelem poškozenému, 

 porušení povinností uložených pojištěnému v § 8 odst. 1 až 3 zákona  

o pojištění odpovědnosti, bez důvodu hodného zřetele a 

 ztížení řádného šetření škodné události pojistitelem podle § 9 odst. 3 

zákona o pojištění odpovědnosti, které je s porušením uvedených 

povinností v příčinné souvislosti.
80

 

Vedle tohoto postižního práva vzniká pojistiteli v případě porušení uvedených 

povinností též oprávnění požadovat na pojištěném úhradu nákladů spojených s šetřením 

pojistné události, popř. jiných nákladů vyvolaných porušením citovaných povinností.
81
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3.2  Uplatňování nároků poškozeným při vzniku škodné události 

Nastane-li škodná událost, vzniká poškozenému vůči škůdci právo na náhradu 

újmy. Přitom platí, že je-li škodná událost kryta pojištěním odpovědnosti, může 

poškozený právo na náhradu újmy uplatnit přímo na škůdci anebo na pojišťovně škůdce 

(pojištěného), která se v pojistné smlouvě zavázala hradit újmu způsobenou provozem 

vozidla ve smlouvě uvedeného, kterou má pojištěný povinnost nahradit. Možnost 

poškozeného uplatnit svůj nárok přímo u pojišťovny škůdce usnadňuje jeho postavení 

v případech, kdy škůdce neposkytuje potřebnou součinnost při uplatňování nároku. 

Podstatné je, že ze strany pojišťovny (pojistitele) nejde o náhradu újmy,  

nýbrž o pojistné plnění, ke kterému se ve smlouvě zavázala za předpokladu, 

že poškozený uplatní a prokáže své nároky a že současně k újmě dojde za trvání 

pojištění.
82

  

Poškozený uplatňuje svůj nárok na plnění vůči pojišťovně hlášením škodné 

události. Toto lze zpravidla učinit několika způsoby, mezi které patří například on-line 

formuláře, hlášení elektronicky či prostřednictvím předtištěných formulářů nebo osobní 

nahlášení škodné události na pobočce příslušné pojišťovny. Součástí hlášení,  

jde-li o nehodu nepodléhající oznámení Policii České republiky, je předložení výše 

uváděného společného záznamu o dopravní nehodě sepsaného s pojištěným. 

Poté co poškozený uplatní uvedeným způsobem své nároky, i v případě že tak 

neučiní pojištěný, následuje zaregistrování škodné události a pojišťovna zahájí šetření 

s cílem prověření nároků a zjištění rozsahu povinnosti plnit. V souladu  

s § 9 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti, má pojistitel (tedy příslušná pojišťovna) 

povinnost provést šetření nejpozději do tří měsíců od uplatnění práva na plnění ze strany 

poškozeného a v této lhůtě je povinna oznámit výši pojistného plnění, včetně způsobu 

jejího určení, byly-li poškozeným uplatněné nároky prokázány a nebyla-li zpochybněna 

povinnost pojistitele plnit. V opačném případě musí pojistitel podat písemné 

odůvodnění ohledně nepřiznaných poškozeným uplatněných nároků, u nichž bylo 

plnění sníženo, či těch, u nichž nebylo možné v uvedené lhůtě ukončit šetření. 
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Po ukončení šetření škodné události má oprávněná osoba, resp. osoba, jíž 

v důsledku pojistné události vzniká právo na pojistné plnění,
83

 právo, na základě 

písemné žádosti, nahlížet do spisu vedeného pojistitelem v souvislosti s pojistnou 

událostí a do záznamů týkajících se zamítnutí poskytnutí pojistného plnění nebo jeho 

výpočtu.
84

 

Splatnost pojistného plnění nastává ve lhůtě patnácti dnů ode dne ukončení šetření 

nebo ode dne, kdy pojistitel obdržel pravomocné rozhodnutí soudu, o své povinnosti 

poskytnou pojistné plnění.
85

 

Pokud pojistitel nesplní uvedené povinnosti ve výše stanovených lhůtách, vzniká 

mu povinnost vyplatit pojistné plnění, včetně úroku z prodlení, který se stanoví ve výši 

diskontní sazby
86

 stanovené Českou národní bankou k prvnímu dni prodlení, navýšené  

o čtyři procenta ročně s tím, že úroky z prodlení se určují zvlášť pro každý započatý 

měsíc, kdy je pojistitel v prodlení, ve výši jedné dvanáctiny sazby úroku z prodlení. 

Uvedené se uplatní za předpokladu, že v pojistné smlouvě si strany nesjednaly vyšší 

částku.
87

 Vedle úroku z prodlení vzniká poškozenému také nárok na úhradu nákladů, 

které vynaložil v souvislosti se zastoupením při jednání s pojistitelem ohledně nároků 

na náhradu škody vzniklé poškozením, ztrátou či zničením věci nebo ušlého zisku.
88; 89
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 Zákon o pojištění odpovědnosti, § 9 odst. 2. 
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3.3 Odškodňování nároků poškozených v případě újmy způsobené provozem 

nezjištěného vozidla 

Újmu způsobenou provozem nezjištěného vozidla, kterou je povinna uhradit 

nezjištěná osoba
90

, je třeba uplatnit u České kanceláře pojistitelů
91

 (dále jen 

„Kancelář“), která ji hradí z garančního fondu, jímž se rozumí subjekt, jehož úkolem  

je v souladu s unijní úpravou zajistit poškozeným odškodnění alespoň v minimální výši 

garantované systémem povinného pojištění odpovědnosti v případech, nemůže-li se 

poškozený z různých důvodů domoci náhrady újmy vůči odpovědnostnímu pojistiteli 

nebo proti samotnému škůdci.
92

 Poškozený uplatní svůj nárok za stejných podmínek 

jako v případě jeho uplatnění u pojišťovny škůdce, přičemž se vyžaduje předchozí 

šetření pojistné události ze strany Policie České republiky. Nicméně rozsah hrazených 

nároků je v tomto případě omezen. Zatímco náhrada za ublížení na zdraví  

nebo usmrcení je poskytována vždy, má-li být hrazena škoda na věci nebo ušlý zisk, 

musí být splněny dva předpoklady, jednak že byla současně způsobena oprávněné osobě 

závažná újma na zdraví
93

, jednak že škoda vzniklá poškozením, ztrátou, zničením  

či odcizením věci, pozbyla-li osoba schopnost ji opatrovat, anebo škoda na ušlém zisku 

přesáhla deset tisíc korun českých.
94

 Nejsou-li tyto předpoklady splněny, nese 

poškozený v případech, kdy není vypátrána odpovědná osoba, náklady náhrady škody 

sám.  

Kancelář, v případě uplatnění nároku poškozeným, tomuto poskytuje plnění,  

za stejných podmínek, jako poskytuje pojistné plnění pojistitel v případě pojistné 

události způsobené provozem zjištěného vozidla.
95
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 Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR, ze dne 30. 4. 1991, sp. zn. 1 Cz 64/90, osoba odpovědná za škodu 
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3.4 Odškodňování nároků poškozených v případě újmy způsobené nepojištěným 

vozidlem 

 Vznikne-li poškozenému újma způsobená provozem vozidla, za kterou odpovídá 

osoba bez pojištění odpovědnosti, ačkoli tato měla povinnost sjednat předmětné 

pojištění, poškozený má právo se obrátit se svými nároky na Kancelář. Plnění 

poškozenému v těchto případech poskytuje Kancelář z garančního fondu, stejně jako  

je tomu u újmy způsobené provozem nezjištěného vozidla. Sama Kancelář má dvě 

možnosti, jak v takovýchto případech postupovat. Buďto uplatněné nároky sama prověří 

a poskytne plnění z garančního fondu, nebo vyřízení škodné události deleguje  

na některého z pojistitelů, poskytujících pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,  

který bude v procesu likvidace škodné události postupovat stejně tak, jako by se jednalo  

o újmu způsobenou pojištěným v důsledku provozu vozidla uvedeného v pojistné 

smlouvě s tím, že uhrazené plnění mu následně vyplatí Kancelář z garančního fondu.
96

 

Poskytnutím odškodnění poškozenému z garančního fondu vzniká Kanceláři 

pohledávka vůči nepojištěné odpovědné osobě, a to v rozsahu odpovídajícímu celé výši 

způsobené újmy. Solidárními dlužníky vůči této pohledávce Kanceláře jsou 

provozovatel vozidla a jeho řidič, má-li povinnost uhradit způsobenou újmu, popřípadě 

vlastník vozidla, nelze-li určit provozovatele.
97

 

3.5 Odškodňování nároků poškozených v případě újmy způsobené provozem 

cizozemského vozidla 

Rovněž v případě újmy způsobené na území České republiky provozem 

cizozemského vozidla, tedy vozidla vybaveného cizí státní poznávací značkou,  

anebo vozidla, které touto není vybaveno a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm 

nebo místem podnikání mimo území České republiky, anebo právnické osoby se sídlem 

mimo území České republiky,
98

 je pro poškozeného jedinou možností, jak se domoci 

svých nároků, jejich uplatnění u Kanceláře. Kancelář v těchto případech poskytuje 

plnění z jí spravovaného garančního fondu: 

                                                 
96
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 z titulu hraničního pojištění
99

 nebo 

 na základě závazků vyplývajících z mezinárodních smluv (zelenokaretní 

systém, záruky kanceláří pojistitelů).
100

 

V případě, kdy je způsobena újma provozem nepojištěného cizozemského 

vozidla, vyřídí ji sama Kancelář k tíži a na účet příslušné zahraniční národní kanceláře 

pojistitelů.
101

 

Ustanovení § 24 zákona o pojištění odpovědnosti pak taxativně vypočítává další 

případy, v nichž nastupuje plnění Kanceláří z garančního fondu. Kancelář poskytuje 

poškozenému z garančního fondu plnění za újmu způsobenou provozem tuzemského 

vozidla, kterou má z titulu pojistné smlouvy povinnost nahradit pojistitel, který tak 

z důvodu svého úpadku nemůže učinit, dále Kancelář poskytuje poškozenému  

tzv. náhradní plnění a konečně také, jde-li o újmu způsobenou provozem vozidla 

odeslaného z jiného členského státu na území České republiky, která je státem cílového 

určení, plnění za tuto újmu za předpokladu nesplnění povinnosti sjednat pojištění 

odpovědnosti podle zákona o pojištění odpovědnosti a zároveň nastane-li škodná 

událost ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když toto 

nebylo registrováno v České republice.
102

 

3.6 Odškodňování nároků poškozených v případě újmy způsobené cizozemským 

vozidlem v zahraničí 

Vzhledem ke skutečnosti, že silničním vozidlům je vlastní široké teritoriální užití, 

překračující hranice jednoho státu, nelze pomíjet ani problematiku újem způsobených 

v zahraničí, které nejsou ničím výjimečným.
103
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Pro situace, kdy nastala škodná událost v důsledku provozu vozidla registrovaného 

ve státech Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), byl zaveden novelou 

zákona o pojištění odpovědnosti zákonem č. 47/2004 Sb., reagujícím na směrnici 

Evropského parlamentu a Rady č. 2000/26/ES, o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu 

motorových vozidel (tzv. čtvrtá motorová směrnice), institut škodního zástupce,
104

 

kterého musí, v souladu s § 9a odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti, ustanovit každý 

pojistitel (pojišťovna) se sídlem na území České republiky, který obdrží povolení 

k provozování pojištění odpovědnosti, v každém jiném členském státě, v němž není 

usazen. Obdobně jej musí ustanovit i každý pojistitel z jiného členského státu, který je 

oprávněn k provozování pojištění odpovědnosti. Škodní zástupce pak jménem a na účet 

pojistitele, kterého zastupuje, projednává škodné události, a to včetně konečného 

vyřízení nároků uplatněných poškozeným.
105

 

Cílem zavedení institutu škodních zástupců je usnadnit osobám poškozeným 

v důsledku nehody nastalé v jiném členském státě Evropské unie, než jehož jsou 

rezidenty, domožení se svých nároků, a to tím, že je mohou uplatnit a tedy i vyřídit  

ve své zemi. Institut škodních zástupců tímto odstraňuje obtíže související 

s vyřizováním nároků, spočívající například v jiném právním systému, v jiném jazyce  

či v neznámých způsobech vyřizování újmy a celkově tak nejen usnadňuje,  

ale i zrychluje likvidaci škodné události, k níž došlo v jiném členském státě.
106

 

Tudíž nastane-li škodná událost mimo území České republiky, v důsledku provozu 

vozidla registrovaného v rámci EHP, poškozený má možnost uplatnit svůj nárok  

na náhradu takto vzniklé újmy u škodního zástupce příslušného zahraničního pojistitele 

v České republice s tím, že k navázání kontaktu s tímto lze využít Informačního 
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střediska Kanceláře
107

. Vedle uplatnění nároku je třeba předložit dokumentaci,  

která prokazuje odpovědnost za újmu řidiče, popřípadě provozovatele jiného 

zúčastněného vozidla.
108

 Následně, na základě vzneseného nároku, provádí škodní 

zástupce šetření škodné události, včetně opatření k jeho konečnému vypořádání. 

Složitější je situace v případě zahraniční dopravní nehody způsobené provozem 

vozidla registrovaného státem mimo EHP. Pak nelze vznést nároky u škodního 

zástupce, ale je třeba se obrátit buď přímo na příslušného zahraničního pojistitele 

vozidla škůdce, nebo na národní kancelář pojistitelů státu, kde došlo k dopravní 

nehodě.
109

 

3.7 Odškodňování nároků poškozených v případě újmy způsobené provozem 

vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti 

V případě, kdy je újma způsobena provozem vozidla, na které se vztahuje 

výjimka z povinnosti uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti, má poškozený právo se 

obrátit se svým nárokem na náhradu této újmy buď přímo na Ministerstvo financí, 

anebo na pojistitele, s nímž uzavřelo Ministerstvo financí dohodu o vyřizování těchto 

nároků a který jedná jménem a na účet Ministerstva financí,
110

 neboť i v případě,  

kdy je újma způsobena provozem vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti, je třeba 

zabezpečit ochranu poškozených a nelze připustit, aby byla ochrana jejich nároků 

oslabena. Ze strany Ministerstva financí je poskytována náhrada újmy (nikoli pojistné 

plnění) způsobem a v rozsahu podle nového občanského zákoníku. Z uvedeného 

vyplývá, že poškozený, je-li mu způsobena újma provozem vozidla s výjimkou 

z pojištění odpovědnosti, není omezen rozsahem nároků na náhradu újmy,  

jak je vymezen v § 6 zákona o pojištění odpovědnosti, nýbrž jen novým občanským 
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zákoníkem. Dále pak není omezen ani z hlediska výše nároku na náhradu újmy,  

neboť náhrada újmy není, na rozdíl od pojistného plnění, omezena limity pojistného 

plnění sjednanými v pojistné smlouvě.
111

 

Na druhou stranu i v případě újmy způsobené provozem vozidla s výjimkou 

z pojištění odpovědnosti, má osoba toto vozidlo provozující oznamovací povinnost
112

 

vůči Ministerstvu financí, a to ve stejném rozsahu jako pojištěný vůči pojistiteli  

ve vztahu založeném pojistnou smlouvou o pojištění odpovědnosti. 

Je-li způsobena újma provozem vozidla, na které se vztahuje výjimka z pojištění 

odpovědnosti, mimo území České republiky, resp. na území některého členského státu 

Evropské unie, státu v rámci EHP nebo jiného státu uvedeného v prováděcí vyhlášce 

Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb.,  

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je poškozeným zajištěna úhrada 

takto způsobené újmy Kanceláří anebo Ministerstvem financí pověřeným pojistitelem. 

Kanceláří nebo pověřeným pojistitelem vyplacené plnění, resp. náhradu újmy, včetně 

nákladů spojených s vyřízením nároku na náhradu újmy, uhradí Kanceláři  

či pojistiteli Ministerstvo financí.
113

 

Ministerstvu financí následně může vzniknout regresní nárok vůči osobě,  

která je povinna odčinit způsobenou újmu, byla-li tato způsobena za okolností 

uvedených v § 10 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti,
114

 jimiž jsou: úmyslné 

způsobení újmy, porušení základních povinností týkajících se provozu na pozemních 

komunikacích, které bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, jíž je pojištěný 

povinen nahradit, způsobení újmy provozem neoprávněně použitého vozidla, nesplnění 

povinnosti sepsat bez zbytečného odkladu společný záznam o dopravní nehodě nebo 

ohlásit dopravní nehodu, která je škodnou událostí, bez zřetele hodného důvodu, a 

v důsledku toho ztížení možnosti řádného šetření pojistitele, nesplnění povinnosti podle 
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§ 8 odst. 1, 2 a 3 zákona o pojištění odpovědnosti, bez zřetele hodného důvodu,  

a v důsledku toho ztížení možnosti řádného šetření pojistitele, anebo odmítnutí jako 

řidič vozidla se na výzvu příslušníka Policie České republiky podrobit zkoušce  

na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného 

zákazem řídit motorové vozidlo, bez důvodu hodného zřetele. Nicméně regresní nárok 

Ministerstva financí je omezen, byla-li újma způsobena fyzickou osobou při plnění 

pracovních povinností, ledaže byla újma způsobena úmyslně, neoprávněným užitím 

vozidla, po požití alkoholického nápoje nebo pod vlivem návykové látky. V případě, 

kdy byla újma způsobena při plnění pracovních povinností, má Ministerstvo financí 

regresní nárok ve výši, v jaké by jej mohl uplatnit zaměstnavatel vůči zaměstnanci 

podle § 257 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákoník práce“).
115

 

4 Odškodňované nároky 

Zákon o pojištění odpovědnosti taxativně vymezuje okruh nároků, na které může 

vzniknout nárok poškozeným, a které se zároveň pojistitel zavazuje hradit v rozsahu  

a ve výši podle nového občanského zákoníku ve prospěch pojištěného na základě 

uzavřené pojistné smlouvy. Těmito jsou: 

 nárok na náhradu újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením, 

 nárok na náhradu škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci  

a rovněž vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji 

opatrovat, 

 nárok na náhradu ušlého zisku, 

 nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s právním 

zastoupením za podmínek stanovených zákonem o pojištění odpovědnosti.
116

 

Vedle zmíněných nároků poškozených se pojistitel zavazuje hradit za pojištěného 

uplatněný a prokázaný nárok příslušné zdravotní pojišťovny na náhradu nákladů 

vynaložených na zdravotní péči poskytnutou poškozenému z důvodu újmy jemu vzniklé 
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v době trvání pojištění odpovědnosti, kterou má pojištěný povinnost nahradit.
117

 

Obdobně se pojistitel zavazuje hradit za pojištěného jemu předepsanou regresní náhradu 

podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 

a náklady hasičského záchranného sboru, popřípadě náklady jednotek dobrovolných 

hasičů obce. 

 Zákon o pojištění odpovědnosti rovněž explicitně stanoví, které újmy pojistitel 

nehradí. Těmito jsou podle § 7 zákona o pojištění odpovědnosti: 

 újma, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato způsobena, 

 škoda na věci nebo ušlém zisku, kterou má pojištěný povinnost nahradit svému 

manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události žily  

ve společné domácnosti, ledaže jde o škodu na ušlém zisku, která souvisí 

s újmou vzniklou ublížením na zdraví či usmrcením, 

 škoda na vozidle, jehož provozem byla tato způsobena a na věcech jím 

přepravovaných, ledaže jde o škodu způsobenou na věci, kterou měla osoba 

tímto vozidlem přepravovaná v době škodné události na sobě nebo u sebe, a to 

v rozsahu, v jakém má pojištěný povinnost škodu nahradit, 

 škoda na věci a na ušlém zisku, která vznikla mezi vozidly jízdní soupravy 

sestávající z motorového a přípojného vozidla a stejně tak škoda na věcech 

přepravovaných těmito vozidly (nejde-li o škodu způsobenou provozem jiného 

vozidla), 

 újma, která vznikla manipulací s nákladem stojícího vozidla, 

 náklady, jež vznikly poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění 

či důchodů z důchodového pojištění v důsledku újmy na zdraví  

nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma 

způsobena, 

 újma, která byla způsobena provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném 

motoristickém závodu nebo soutěži, ledaže jde o újmu způsobenou při takové 

účasti, kdy je řidič povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a  
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 újma vzniklá provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, 

má-li provoz vozidla přímou souvislost s teroristickým činem či válečnou 

událostí. 

Vlastníku vozidla, jemuž byla újma způsobena v době, kdy vozidlo řídila jiná osoba, 

a stejně tak oprávněnému držiteli vozidla, kterému vznikla újma provozem tohoto 

vozidla, které rovněž v době vzniku újmy řídila jiná osoba, hradí pojistitel pouze újmu 

vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením, náhradu nákladů, které byly vynaloženy 

na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a předepsanou regresní úhradu.  

Jde-li o újmu způsobenou při střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby,  

se újma takto vzniklá této osobě hradí, jen pokud jde o různé provozovatele vozidel 

zúčastněných na škodné události a zároveň pokud tato osoba není provozovatelem 

vozidla, na kterém byla újma způsobena. Typicky půjde o poškození vozidla 

pronajímatele, dojde-li ke střetu vozidel provozovaných v rámci nájemního vztahu 

nájemci.
 118

 

4.1 Nárok na náhradu škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci a 

vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat 

Jde-li o dopravní nehody, jen zřídkakdy nedochází k poškození vozidla. 

Vzhledem k tomuto faktu lze řadit škody na vozidlech mezi nejčastěji odškodňované 

škody v rámci nároků na náhradu škody podle ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) zákona  

o pojištění odpovědnosti.
119

 

Pojem „škoda“ máme dnes vymezen v novém občanském zákoníku toliko jako 

„újmu na jmění“. Přitom nový občanský zákoník stanoví, že se poškozenému vždy 

hradí újma na jmění (škoda), a je-li tato představována vznikem dluhu na straně 

poškozeného, pak přísluší uhradit i tento dluh. Jde-li o rozsah náhrady škody, hradí  

se skutečná škoda a ušlý zisk s tím, že „při určení výše škody na věci se vychází z její 

obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení  
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nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit“.
120

 Vedle uvedeného stanoví nový 

občanský zákoník povinnost škůdce nahradit tzv. „cenu zvláštní obliby“, pokud věc 

poškodil ze svévole nebo škodolibosti. Svévolí a škodolibostí se rozumí kvalifikované 

případy vystupňovaného úmyslu, přičemž zatímco svévole je zaměřena na samotné 

způsobení škody a škůdce má potěšení již ze samotného působení škody, aniž by mu 

vznikal jiný prospěch, škodolibost je zaměřena na osobu poškozeného a spočívá 

v působení škody určité osobě s cílem jí pokořit či jí jinak ublížit.
121

 „Cenou zvláštní 

obliby (pretium affectionis) je mimořádná cena, při které se zohledňují i nemajetkové 

aspekty, zvláště pak osobní vztah poškozeného k věci. (…) výši určí a zdůvodní 

poškozený, a nepřistoupí-li na ni škůdce, popřípadě nedosáhnou-li strany narovnání, 

rozhodne o výši ceny zvláštní obliby soud“.
122

 

V případě škody na vozidle v důsledku havárie hovoříme o skutečné škodě. 

Předpokladem řádného odškodnění je provedení její likvidace, která je započata již výše 

popsaným hlášením škodné události. Následuje šetření, jímž se rozumí postup 

pojistitele, resp. jeho vlastní aktivita, jejímž účelem je prověřit okolnosti, za nichž došlo 

ke škodné události a současně ověřit údaje o průběhu škodné události
123

 za účelem 

zjištění, zda vzniká na straně pojistitele povinnost poskytnout pojistné plnění a zjištění 

osoby pojištěného. Dále se zkoumá otázka spoluzavinění ze strany poškozeného,  

které má vliv na výši pojistného plnění, samotná výše plnění a druhy uplatněných 

nároků. 

Podmínkou pro vznik práva poškozeného na pojistné plnění ze strany pojistitele  

je prokázání vzniklé újmy, včetně doložení podkladů nutných k jejímu prokázání. 

Přitom informace o požadovaných dokladech je zpravidla sdělována již při hlášení 

škodné události, popřípadě dodatečně likvidátorem či jinou pojišťovnou pověřenou 

osobou. Standardně jsou jimi technický průkaz vozidla, řidičský průkaz řidiče vozidla 

v době nehody, popř. již uváděný záznam o dopravní nehodě a některé další 
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dokumenty.
124

 Nezbytným předpokladem k prokázání vzniklé škody na vozidle  

(resp. škody vzniklé poškozením či zničením věci) je prohlídka poškozeného vozidla 

pojišťovnou (resp. jejími pověřenými pracovníky) dříve, než dojde k odstranění škody. 

V situaci, kdy je třeba škodu bezodkladně odstranit, ať už z bezpečnostních, 

hygienických, či jiných závažných důvodů, je třeba zajistit alespoň dostatečně 

průkaznou fotodokumentaci či videozáznam nastalých škod. Neumožnění prohlídky 

poškozeného vozidla může mít za následek odmítnutí pojistného plnění pojistitelem.
125

 

Je-li prokázán nárok poškozeného na pojistné plnění a současně jsou předloženy 

veškeré požadované doklady, následuje určení výše pojistného plnění, popřípadě 

rozhodnutí o způsobu naturální restituce a poskytnutí náhrady oprávněné osobě. 

4.1.1 Rozsah povinnosti pojistitele k plnění 

Pojistitelova povinnost poskytnout pojistné plnění, jsou-li splněny zákonné 

předpoklady, není co do svého rozsahu bezbřehá, neboť pojistitel tuto povinnost má jen 

do výše tzv. limitu pojistného plnění, ledaže by bylo pojištění sjednáno bez omezení 

horní hranicí, resp. jako bezlimitní. Limitem pojistného plnění se rozumí nejvyšší 

hranice pojistného plnění při jedné škodné události (resp. při způsobení újmy provozem 

vozidla) a jeho minimální výši stanoví zákon o pojištění odpovědnosti při respektování 

minimálních limitů stanovených předpisy unijního práva. V případě věcné škody  

a ušlého zisku činí třicet pět milionů korun českých bez ohledu na počet poškozených 

s tím, že v praxi nabízejí pojistitelé běžně pojistnou částku sto milionů korun 

českých.
126

 Pokud nastane situace, kdy součet nároků poškozených přesáhne zákonem 

stanovený či jiný sjednaný limit pojistného plnění, postupuje se tak, že každému 

z poškozených se sníží pojistné plnění v poměru sjednaného limitu pojistného plnění 
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k součtu nároků všech poškozených, což v praxi znamená, že každému z poškozených 

je vyplacena poměrná část pojistného plnění odpovídající výši jeho nároku.
127

 

Na základě novely zákona o pojištění odpovědnosti provedené zákonem  

č. 160/2013 Sb., jsou s účinností od 1. září 2013 v rámci limitu stanoveného pro škodu 

na věci a ušlém zisku hrazeny též náklady zásahu Hasičského záchranného sboru České 

republiky a zásahu jednotky sborů dobrovolných hasičů obce.
128

 

4.1.2 Určování škody na vozidle v rámci pojistné události 

Vlastní zjišťování výše škody na vozidle je odbornou otázkou vyžadující znalosti 

z příslušného oboru. Při jejím určování se vychází z metodiky oceňování vozidel 

zpracovávané Ústavem silniční a městské dopravy ve spolupráci s Fakultou dopravní 

ČVUT. Východiskem pro ocenění (určení ceny) vozidla je obecná (obvyklá) cena, tedy 

cena, za níž lze stejnou nebo srovnatelnou věc v daném čase prodat nebo koupit.
129

 

Pro určení ceny vozidla je v prvé řadě třeba provést již zmiňovanou prohlídku 

předmětného vozidla a jeho identifikaci, včetně zjištění jeho kompletní výbavy. 

Následně je úkolem znalce detailně popsat k jakému poškození jakých částí vozidla 

došlo a provést fotodokumentaci. Popis poškození a fotodokumentace spolu přímo 

souvisí a mají přímý vliv na kalkulaci nákladů na opravu. Rovněž se významně podílí 

na rozhodování o vhodnosti zvoleného pracovního postupu či nutnosti výměny 

náhradních dílů apod.
130

  

4.1.2.1 Parciální škoda 

Je-li na základě provedené prohlídky vozidla a posouzení vzniklých škod 

znalcem zjištěna parciální, čili částečná škoda, nastupují dva možné způsoby jejího 

vyčíslení. V závislosti na dohodě s klientem je stanovena výše škody: 
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 vlastním rozpočtem pojišťovny (bez předložení faktury za opravu) anebo 

 předložením dokladů o provedení platby za práce na odstranění škody 

autoservisem (uhrazení faktury za opravu).
131

 

Při likvidaci škody na vozidle vlastním rozpočtem pojišťovny se vychází z částky 

vypočítané za pomoci tzv. fiktivního výpočtu prováděného některým  

ze specializovaných počítačových programů, které odráží aktuální ceny práce  

a náhradních dílů. Pro účely pojišťoven půjde zpravidla o systém Audatex
132

.
133

 

4.1.2.2 Totální škoda 

Jsou-li předpokládané náklady na opravu poškození vozidla vyšší než jeho obecná 

(obvyklá) cena, resp. lze-li uvažovat o neekonomičnosti případné opravy poškození 

anebo oprava není technicky možná, hovoří se o tzv. totální škodě a v těchto případech 

se určuje cena zbytků vozidla, jíž se rozumí poměrná část obecné ceny vozidla,  

která je obvykle potvrzena nabídkovými cenami obchodníků s ojetými vozidly  

a použitými díly. V uvedené situaci se subjektům zabývajícím se výkupem poškozených 

vozidel zasílají údaje, jimiž jsou kompletní popis vozidla včetně výbavy, popis 

poškození vozidla spolu s fotodokumentací a známé údaje o původu vozidla, jeho 

majitelích a charakteru užívání vozidla. Cenové nabídky zmíněných subjektů, vytvořené  

na základě uvedených údajů, posléze slouží ke stanovení ceny zbytků. Poškozenému 

pak náleží rozdíl mezi obvyklou cenou vozidla před poškozením a cenou použitelných 

zbytků.
134

 

4.1.3 Náhradní vozidlo 

Dojde-li v důsledku dopravní nehody k poškození vozidla vyžadující jeho opravu, 

v důsledku čehož poškozený nemůže své vozidlo používat k výdělečné činnosti, jak by 
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za normálních okolností činil, vzniká mu nárok na náhradu odpovídajícího ušlého zisku 

vůči pojištěnému, resp. pojistiteli pojištěného. Nicméně je běžnou praxí, že poškozený 

si na dobu opravy zapůjčí náhradní vozidlo s cílem dostát svým závazkům a zabránit tak 

vzniku předpokládaného ušlého zisku.
135

 Tudíž do souboru nároků odškodňovaných 

v souladu s § 6 odst. 2 písm. b) zákona o pojištění odpovědnosti je třeba zahrnovat  

i skutečnou škodu představovanou výší nákladů na použití náhradního vozidla,  

tzv. půjčovným. 

 Půjčovné za náhradní vozidlo není výslovně upraveno v žádném právním 

předpise, nicméně je hrazeno, a to při splnění dvou předpokladů. Jednak  

jestliže poškozený prokáže, že zapůjčením vozidla zabránil navyšování škody,  

a zároveň pak, že náklady na zapůjčení vozidla byly vynaloženy účelně.
136

 V případě 

osob samostatně výdělečně činných a právnických osob jsou náklady považovány  

za účelně vynaložené, došlo-li zapůjčením náhradního vozidla k již zmíněné eliminaci 

ušlého zisku. Jde-li o ostatní fyzické osoby, je požadavek účelnosti splněn, například 

jestliže osoba vozidlo nutně potřebuje k osobní potřebě, jako je doprava do zaměstnání, 

a současně nelze situaci řešit jiným způsobem, jestliže se osoba takto dopravovala  

i před škodnou událostí.
137

  

Skutečná škoda je konkrétně představována rozdílem mezi zvýšenými náklady  

na vypůjčené náhradní vozidlo (dokládaná cena půjčovného) a náklady, které by 

poškozený jinak vynaložil na provoz vlastního vozidla (tzv. pevné náklady). Rozsah 

náhrady by pak měl odpovídat nutně a účelně vynaloženým nákladům souvisejícím  

s užitím náhradního vozidla, tedy zpravidla půjčovnému zaplacenému za vypůjčení 

vozidla srovnatelného s poškozeným (například z hlediska třídy, bezpečnostních 

parametrů či jízdních vlastností). Předpokladem náhrady půjčovného jsou také 

přiměřené finanční náklady zápůjčky, které nesmí přesáhnout cenu „obvyklou“, 

orientačně stanovenou jednotlivými pojišťovnami v jejich vlastním sazebníku. 
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Relevantními kritérii pro určení obvyklého půjčovného jsou: kategorie vozidla, jeho 

značka, typ a doba pronájmu ve dnech.
138

 

Aby mohl být nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti se 

zapůjčením náhradního vozidla odškodněn, je třeba jej prokázat. Za tímto účelem musí 

poškozený pojistiteli dodat jím vyžadované potřebné podklady, jimiž budou zejména 

písemné uplatnění nároku a jeho zdůvodnění, smlouva o zápůjčce s uvedením značky  

a typu zapůjčeného vozidla a počátečního a konečného stavu ujetých kilometrů, faktura 

za zapůjčení vozidla, doklad o uhrazení ceny za náhradní vozidlo, kopie technického 

průkazu či osvědčení o registraci vozidla atp.
139

 

4.2 Nároky při ublížení na zdraví nebo usmrcení 

Věcné škody nastalé jako přímý důsledek dopravních nehod jsou bohužel velmi 

často doprovázeny ublížením na zdraví či usmrcením. Přitom je nepochybné,  

že újma způsobená na zdraví je zásadním zásahem do tělesné a osobnostní integrity 

fyzické osoby, a tudíž je třeba této újmě, stejně jako újmě vznikající pozůstalým 

usmrcením osoby jim blízké, věnovat dostatečnou pozornost. 

Zásadní dopad do oblasti odškodňování „nefinančních“ újem, nejen z  titulu 

pojištění odpovědnosti, má nový občanský zákoník, a to zejména z hlediska procesu 

určování výše náhrady a z hlediska okruhu osob, kterým má náhrada náležet. Nový 

občanský zákoník posouvá dosavadní právní úpravu obsaženou ve starém občanském 

zákoníku mnohem dále, tím že se snaží při odškodňování nároků přihlížet ke všem 

individuálním okolnostem konkrétního případu. S tím také souvisí zavedení neurčitých 

pojmů, jimiž jsou „zásady slušnosti“ či „duševní útrapy“, jejichž aplikace v praxi 

nemusí být vždy snadná, nicméně právě i tyto pojmy umožňují individuální přístup  

ke konkrétním kauzám.  
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Jednotlivé nároky vznikající v důsledku ublížení na zdraví či usmrcení lze rozdělit 

podle toho, zda je jimi sledováno odškodnění nemajetkové újmy spočívající právě 

v ublížení na zdraví nebo usmrcení, anebo odškodnění majetkové újmy,  

která je v příčinné souvislosti s ublížením na zdraví či usmrcením. V prvém případě  

se odškodňují ve formě peněžité náhrady: 

 vytrpěné bolesti, 

 další nemajetkové újmy, 

 ztížení společenského uplatnění a 

 duševní útrapy nastalé manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké  

(v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví). 

V druhém ze jmenovaných případů se poskytuje: 

 náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, 

 náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti,  

nebo při invaliditě, 

 náhrada za ztrátu na důchodu, 

 náhrada nákladů na výživu, 

 náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví 

poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo o jeho domácnost, 

 náhrada nákladů spojených s pohřbem a 

 náhrada za bezplatné práce konané poškozeným. 

Jiné možné rozčlenění nároků lze provést v závislosti na tom, zda jsou 

odškodňovány poskytnutím jednorázové náhrady – bolestné, ztížení společenského 

uplatnění, nárok na náhradu další nemajetkové újmy, nárok na odškodnění duševních 

útrap v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví, nárok na náhradu 

účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví, osobu nebo domácnost 

poškozeného a nárok na náhradu nákladů spojených s pohřbem, anebo ve formě 

peněžitého důchodu – náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti,  

po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě, náhrada za ztrátu na důchodu, 

náhrada nákladů na výživu a náhrada za bezplatné práce konané poškozeným. 
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Z uvedeného výčtu je patrné, že soubor odškodňovaných nároků v případě 

ublížení na zdraví nebo usmrcení je do určité míry zachován ve stejném rozsahu  

jako ve starém občanském zákoníku. Nicméně byl rozšířen obsah náhrady při ublížení 

na zdraví o tzv. „další nemajetkové újmy“ a zcela nově je zakotven nárok na náhradu  

za bezplatné práce konané poškozeným. Dále byla zapracována dílčí změna týkající se 

nároku na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, který byl také  

co do svého rozsahu rozšířen. Nyní je přímo v zákoně zakotven nárok na náhradu 

obecných nákladů spojených s péčí o osobu i domácnost poškozeného náležející tomu, 

kdo je vynaložil. Dovoluji si zde hovořit pouze o jakési dílčí změně vzhledem k tomu, 

že z pohledu praxe pojistitelé kryli tento nárok i za účinnosti starého občanského 

zákoníku, aby tak byl naplněn princip plného odškodnění v případě ublížení zdraví, 

jenž je jednou ze záruk Listinou základních práv a svobod garantovaného práva  

na ochranu zdraví. Nicméně nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti 

s péčí o zdraví, domácnost i osobu poškozeného se neodškodňoval jako nyní, na základě 

samostatného ustanovení, nýbrž podle ustanovení § 442 odst. 1 obč. zák., vztahujícího 

se na náhradu skutečné škody.
140

 

Vedle uvedeného stanoví nový občanský zákoník škůdci, který způsobil újmu 

protiprávním činem, zejména porušil-li důležitou právní povinnost či způsobil-li újmu 

úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky  

a odůvodňují-li to zvláštní okolnosti případu, povinnost nahradit takovouto 

nemajetkovou újmu osobě, která ji pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze odčinit 

jinak.
141

 Předpokladem vzniku takovéto povinnosti škůdce tedy je způsobení újmy 

protiprávním činem, například porušení předpisů upravujících provoz na pozemních 

komunikacích, a zároveň zvláštní okolnosti případu, které však nový občanský zákoník 

blíže nevymezuje. 

4.2.1 Obecně k odškodňování ublížení na zdraví nebo usmrcení 

Při odškodňování nároků plynoucích z ublížení na zdraví nebo usmrcení podle  

§ 6 odst. 2 písm. a) zákona o pojištění odpovědnosti pojistitel (resp. jím pověřená 

osoba) postupuje v souladu s právní úpravou obsaženou v novém občanském zákoníku. 
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Tento upravuje jednotlivé nároky v rámci části čtvrté, hlavy třetí, dílu prvního, 

konkrétně v ustanovení §§ 2958 až 2968. Tato nová právní úprava v oblasti 

odškodňování nároků poškozených přechází od stávající, relativně kazuistické,  

do roviny obecnější, až velmi obecné. Jde-li o charakter jednotlivých nároků, doznaly 

některé z nich podstatné změny v souvislosti s vnesením vysoké míry subjektivity  

do odškodňování nároků nejen z titulu pojištění odpovědnosti. 

4.2.2 Rozsah povinnosti pojistitele k plnění 

Stejně jako je tomu v případě odškodňování věcné škody a ušlého zisku  

i v případě újmy způsobené na zdraví nebo usmrcením vzniká pojistiteli z titulu 

uzavřené smlouvy o pojištění odpovědnosti povinnost poskytnout pojistné plnění pouze 

do výše odpovídající limitu pojistného plnění. Zákon o pojištění odpovědnosti zde 

stanoví minimální hranici třicet pět milionů korun českých na každou zraněnou  

nebo usmrcenou osobu, a to včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou 

z veřejného zdravotního pojištění a regresní náhrady podle zákona č. 187/2006 Sb.,  

o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
142

 V praxi tak má každá osoba, 

které byla způsobena újma provozem vozidla, vůči pojistiteli nárok na náhradu újmy  

vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením do výše třiceti pěti milionů korun českých 

(nebyl-li sjednán vyšší limit pojistného plnění). A pokud vzniklá újma překlene částku 

odpovídající limitu pojistného plnění, musí oprávněná osoba uplatnit svůj nárok ve výši 

přesahující limit pojistného plnění přímo na škůdci. Náleží-li plnění ve formě renty, pak 

přechází povinnost k poskytnutí plnění, resp. náhrady újmy na škůdce okamžikem,  

kdy pojistitel vyplatí plnění do výše sjednaného limitu. 

4.2.3 Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení 

Jak již je v práci zmiňováno, ublížení na zdraví a usmrcení představují zvláštní formu 

nemajetkové újmy. Tato se odškodňuje, stejně jako tomu bylo podle starého občanského 

zákoníku, ve formě peněžitého zadostiučinění. 
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4.2.3.1 Bolestné a ztížení společenského uplatnění 

Zcela jistě mohu tvrdit, že pokud jde o odškodňování nároků bolestného  

a ztížení společenského uplatnění z titulu pojištění odpovědnosti, jde o jednu z oblastí, 

do níž vnesl nový občanský zákoník nevýznamnější a nejvýraznější změny. Proces 

odškodňování bolestí a ztížení společenského uplatnění je nově poznamenán 

diskutovaným zrušením vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění, v posledním platném znění (dále jen „náhradová vyhláška“), 

kterým se budu zabývat níže. 

Právní úprava obsažená ve starém občanském zákoníku stavěla při vyčíslení 

nároků na náhradu bolesti a ztížení společenského uplatnění na principu 

přepočitatelnosti zdravotní újmy na peněžitou částku.
143

 Východiskem pro určení výše 

nároku pak byla zmíněná náhradová vyhláška, která jednak definovala pojmy „bolest“  

a „ztížení společenského uplatnění“, kdy v § 2 vymezila bolest jakožto: 

„každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto 

škodu utrpěla (…)“. 

Zatímco ztížení společenského uplatnění vymezila v § 3 jako: 

„následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně 

nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména 

uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního 

povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě 

rodinném, politickém, kulturním a sportovním (…)“. 

Dále pak náhradová vyhláška stanovila parametry pro finanční odškodnění 

bolesti a ztížení společenského uplatnění. Podstata odškodňování spočívala v paušálním 

bodovém ohodnocení jednak bolestí vyvolaných škodou na zdraví, jejím léčením  

či odstraňováním jejích následků, jednak v paušálním ohodnocení následků škody (dnes 

újmy) na zdraví s tím, že hodnotu jednoho bodu stanovila pro všechny případy ve výši 

sto dvaceti korun českých. Deklarovaným účelem standardizovaných náhrad,  
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kdy různým formám poškození zdraví odpovídalo určité bodové ohodnocení, 

v závislosti na objektivním medicínském posouzení, bylo posilování principu právní 

jistoty s cílem postupovat v  obdobných případech obdobně a nikoli tedy stanovit 

„cenu“ lidského zdraví.
144

 Přesto byla tato právní úprava předmětem, domnívám se, 

oprávněné kritiky a to z důvodu přílišného formalismu, který neumožňoval plně 

zohlednit variabilitu lidského života. 

Jde-li ovšem o nově velmi protěžovaný prvek individualizace, je třeba říci,  

že v případě posuzování nároků bolestného a ztížení společenského uplatnění nebyl 

zcela cizí ani staré právní úpravě, avšak uplatňoval se pouze v rámci určitých mantinelů. 

Podle § 6 náhradové vyhlášky bylo možné, s ohledem na okolnosti jednotlivého případu 

a zejména pak ve vztahu ke způsobu léčení a následkům vzniklé újmy pro životní  

a společenské uplatnění, navýšit bodové ohodnocení bolestného na dvojnásobek jeho 

celkové částky. V případě ztížení společenského uplatnění činilo maximální možné 

navýšení padesát procent celkové částky bodového ohodnocení. 

Vyšší míra individualizace při posuzování nároků oprávněných osob byla 

svěřena do rukou soudu, který mohl rozhodnout o tzv. mimořádném zvýšení 

odškodnění, avšak jen za předpokladu, že šlo o případ „hodný mimořádného zřetele“, 

kdy sportovní, kulturní nebo jiné zapojení poškozeného před úrazem bylo zcela 

mimořádné a na vysoké úrovni.
145

 Pro takovéto rozhodnutí soudu bylo východiskem 

srovnání způsobu života poškozeného a jeho aktivit, možností a schopností v době před 

poškozením a poté. 

 Důraz na uplatňování individuálního přístupu při odškodňování újem na zdraví  

a životě kladl již dříve především Ústavní soud ČR. Zatímco civilní judikatura (obecné 

soudy, včetně Nejvyššího soudu ČR) měla tendenci aplikovat institut mimořádného 

zvýšení odškodnění uvážlivě a přistupovat k němu spíše restriktivně, tak  

Ústavní soud ČR se neztotožnil s ustáleným způsobem bodového ohodnocení poškození 

zdraví (hierarchizace a gradace mezi základním bodovým ohodnocením, jeho 
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navýšením posuzujícím lékařem a mimořádným zvýšením soudem), ale ani s kritérii pro 

připuštění mimořádného zvýšení odškodnění za strany soudu a sám formuloval kritéria, 

která by měla být při úvaze o mimořádném zvýšení odškodnění újmy na zdraví 

relevantní.
 146; 147

 

Nový občanský zákoník již důsledně staví na principu individualizace, který je 

dle mého mínění klíčovým ve vztahu k odškodňování újmy na zdraví i životě.  

A vzhledem ke skutečnosti, že se hodnota lidského života a zdraví bezesporu řadí 

k vůbec nejdůležitějším statkům chráněným Listinou základních práv a svobod, je zde 

uplatnění principu individualizace na místě. 

Odškodňování nároků bolestného a ztížení společenského uplatnění ve světle zrušení 

náhradové vyhlášky 

Nový občanský zákoník nadále již nepočítá s existencí zákona či podzákonného 

právního předpisu, který by stanovil bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského 

uplatnění na základě lékařského posudku, jako to činila náhradová vyhláška,  

a to s cílem oprostit soudní praxi od vlivu výkonné moci, která prostřednictvím pravidel 

obsažených v náhradové vyhlášce nepřípustně limitovala soudy v možnosti přiznat 

spravedlivou a dostatečnou náhradu.
148

 “(…) rozhodnutí jednotlivého právního případu 

náleží jen soudci a zákonodárná moc, natož moc výkonná nemá v působnosti nařizovat 

soudu, jak má jednotlivý případ rozhodnout. (….). Odpovědnost za spravedlivé 

rozhodnutí v konkrétním případě nemůže ze soudce nikdo sejmout (…).“
149

 Důvodová 

zpráva k novému občanskému zákoníku se odvolává ohledně zrušení náhradové 

vyhlášky mimo jiné i na zákonné úpravy ve francouzském „Code civil“ či švýcarském 

„Zivilgesetzbuch“, které ponechávají rozhodování o nemajetkových újmách na zdraví  

či o náhradách při usmrcení plně na uvážení soudu. 
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Podle nového občanského zákoníku se nadále neuplatní jednorázové 

odškodňování bolestí a ztížení společenského uplatnění na podkladě náhradové 

vyhlášky, nýbrž je stanoven princip spočívající v povinnosti škůdce odčinit újmu 

poškozeného peněžitou náhradou plně vyvažující vytrpěné bolesti a další nemajetkové 

újmy. V situacích, kdy nebude možné stanovit výši náhrady dle uvedeného principu,  

je na soudu, aby rozhodl o výši finančního odškodnění podle zásad slušnosti.
150

 

Uvedené se může jevit na první pohled problematické, a to i vzhledem k vágnosti 

použitých pojmů. Na počátku nové právní úpravy jsou kladeny otázky typu: jak vysoká 

může být peněžitá náhrada, která by plně vyvážila vzniklé nemajetkové újmy, či lze 

takovou vůbec stanovit? Nicméně má-li být poskytnutá náhrada adekvátní vzniklé 

imateriální újmě, která by zohlednila veškeré okolnosti konkrétního případu včetně 

toho, zda například přišel o dolní končetinu úředník či nadějný sportovec, anebo zda šlo  

o osobu mladší osmnácti let či seniora, je třeba dát prostor pro volné uvážení soudu  

a nikoli svazovat rozhodování jednotným a příliš formalistickým sazebníkem.
151

 

Existují názory, že absence právního předpisu charakteru dosavadní náhradové 

vyhlášky ve spojení s neurčitostí nově zavedených pojmů povede k eskalaci uplatňování 

nároků soudní cestou, což však ukáže až aplikace v praxi. Rovněž se očekává 

v souvislosti s individuálním přístupem k odškodňování újem vzniklých ublížením  

na zdraví nárůst průměrné výše újmy na zdraví (viz. Příloha č. 2). Dle JUDr. Mikysky 

by pak mohl být zasažen i princip právní jistoty poškozených, neboť neexistence 

právního předpisu, který by poskytoval základní parametry při odškodňování bolesti  

a ztížení společenského uplatnění, může vést ke zhoršení vymahatelnosti práv 

poškozených na náhradu nemateriální újmy po dobu, než se vytvoří určitý nepsaný 

systém obvyklého slušného odškodnění v druhově srovnatelných případech.
152

  

Rovněž Nejvyšší soud ČR vyslovil v Preambuli Metodiky k odškodňování 

nemajetkových újem, jíž se budu dále zabývat, obavu, že soudy nebudou moci 

z objektivních důvodů dostát principu legitimního očekávání a právní jistoty vzhledem 
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k neurčitosti pojmů – plné odčinění újmy a zásady slušnosti – jež neformulují  

ani nejzákladnější kritéria, dle nichž by se posuzoval obsah pojmů a výše náhrady. 

Z uvedeného je patrné, že se střetávají různé názory ohledně nové právní úpravy 

odškodňování nemajetkových újem v podobě ublížení na zdraví.  Domnívám se,  

že nová právní úprava jde správným směrem, když se snaží přistupovat k jednotlivým 

kauzám s maximální individuálností, neboť natolik výsostné hodnoty, jimiž jsou zdraví 

a život, si takovýto přístup bezpochyby zasluhují, nicméně jsem názoru, že s ohledem 

na princip právní jistoty je doporučující materiál ve formě Metodiky Nejvyššího soudu 

k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, jehož podkladem je komplexní medicínsky 

pojatá systematika zdravotních újem, která vystihuje proporce jednotlivých újem 

v rámci náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění, vhodným nástrojem, 

jenž zabrání vzniku hrozící nepřehledné situace spojené s nepředvídatelností 

rozhodovací praxe.
153

 

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví  

Vzhledem k již uvedenému, k potřebě alespoň jité míry předvídatelnosti  

pro poškozené, pojistitele, ale i nepojištěné potencionální škůdce a za účelem dosažení 

spravedlivého a rozumného výkladu nové právní úpravy, postrádající bližší kritéria  

pro stanovení výše náhrady,
154

 je již nyní, tedy na počátku účinnosti nového občanského 

zákoníku, snaha promítnout obecný princip odškodňování nároků bolestného a ztížení 

společenského uplatnění (§ 2958 o. z.), zavedený rekodifikací soukromého práva,  

do určitých konkrétnějších zásad v podobě výše zmiňované Metodiky Nejvyššího soudu 

k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (dále jen „Metodika“). 

 Práce na Metodice byly zahájeny ještě za účinnosti starého občanského 

zákoníku, a to skupinou zahrnující zástupce justice, odborných lékařských společností, 

státních orgánů, advokátů a pojistitelů. Jejich ambicí bylo vytvořit pravidla  
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pro stanovení výše odškodnění nejen pro účely soudních sporů, ale především  

pro mimosoudní cestu odškodňování uplatněných nároků.  

Metodika není a ani nemůže být závazným právním předpisem, neboť nový 

občanský zákoník s ničím takovým nepočítá, nýbrž má sloužit pouze jako jakési vodítko 

v procesu odškodňování nemajetkových újem na zdraví. Metodika je tak svým 

charakterem doporučujícím materiálem, na jehož základech, principech a metodách  

se shodla širší právní veřejnost a který je vypracován na odborných lékařských 

základech. V souladu s požadavkem předvídatelnosti zakotveném v § 13 o. z., 

představuje Metodika východisko pro nastavení proporcí mezi jednotlivými typy újem 

tak, aby bylo o případech shodujících se v podstatných znacích rozhodováno 

srovnatelným způsobem.
155

 Zároveň Metodika představuje naplnění zásad slušnosti  

ve smyslu § 2958 o. z.
156

 

Z hlediska systematického je Metodika členěna do čtyř částí, jimiž jsou: 

 Preambule, 

 Přehled bolesti, 

 Aktivity a Participace (část Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, 

disability a zdraví, ve verzi upravené pro účely hodnocení ztížení společenského 

uplatnění) a 

 Technická část (tvorba posudků a kvalifikace znalců).
157

 

Jde-li o postup při odškodňování bolestí, lze i nadále zčásti využít systém 

nastavený náhradovou vyhláškou, jehož základem je klasifikace bolestivých stavů podle 

postižení jednotlivých orgánů nebo částí těla a který vyjadřuje míru bolesti jako tělesné 

a duševní strádání související s újmou na zdraví. Nicméně vzhledem ke změnám 

principů zavedených novým občanským zákoníkem je náhradová vyhláška, konkrétně 
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její Přílohy č. 1 a 3 týkající se bolesti, revidována a na základě doporučení odborných 

lékařských společností je zpracováván nový přehled bodového ohodnocení bolestí, 

který opět nastavuje proporce mezi jednotlivými bolestivými stavy a který tvoří obsah 

druhé části Metodiky - tedy Přehledu bolestí. Samotný přehled obsahuje výčet 

jednotlivých bolestí, jimž se přiřazuje určité bodové ohodnocení vyjadřující vzájemné 

proporce mezi nimi.
158

 

Jde-li o výpočet náhrady v procesu odškodňování nároku bolestného, provede se 

jako součin výsledného bodového součtu odpovídajícího jednotlivým bolestivým 

stavům a hodnoty jednoho bodu, která bude odvozována od jednoho procenta hrubé 

měsíční nominální mzdy přepočtené na počty zaměstnanců v národním hospodářství  

za rok, který předcházel roku, v němž vznikla bolest, a tedy nárok poškozeného na její 

náhradu. S tím, že za vznik bolesti je považována akutní fáze bolestivého stavu,  

avšak výši bolestného je možné stanovit až v době stabilizace bolesti. S ohledem  

na míru komplikovanosti léčby může být bolestné posuzujícím lékařem upraveno 

(zvýšeno), a to neodpovídá-li základní ohodnocení závažnosti vzniklé újmy. Podle 

faktorů, kterými jsou například délka léčby, její vliv na celkový zdravotní stav 

poškozeného, počet reoperací či závažnost vzniklé újmy na zdraví se rozlišuje:  

 komplikace lehká – zvýšení náhrady až o 5 %, 

 komplikace středně závažná – zvýšení náhrady až o 10%, 

 komplikace závažná – zvýšení náhrady až o 15%, 

 komplikace těžká – zvýšení náhrady až o 20%.
159

 

Pro účely odškodňování nároku ztížení společenského uplatnění je, na rozdíl  

od nároku bolestného, vytvořen zcela nový systém, který spočívá v odborném 

lékařském zatřídění vzniklé újmy a vedle toho bere v potaz i rozsah omezení (funkčních 

schopností) přiřazený ke zdravotní újmě, a to jednak ve vztahu k průměrnému 

poškozenému, jednak s přihlédnutím k individuálním odlišnostem konkrétního případu, 

neboť prvek individualizace je pro odškodňování újmy podle nového občanského 

zákoníku velmi významným. Jde-li o zmíněný rozsah omezení, tento má být nově 
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stanoven procentní výměrou s cílem odstranit interpretační obtíže dosavadní náhradové 

vyhlášky, a to jednak v oblasti kumulace některých položek její přílohy týkající se 

ztížení společenského uplatnění, jednak v otázkách mimořádného zvyšování náhrady 

rozhodnutím soudu v případech hodných mimořádného zřetele.
160

 

Nic se naopak nemění na skutečnosti, že hodnocení trvalých následků, za účelem 

stanovení výše nároku, má probíhat až v okamžiku, kdy dojde k relativnímu ustálení 

zdravotního stavu poškozeného, tedy zpravidla jeden rok od vzniku újmy, nicméně  

ve výjimečných případech to může být i delší doba, a to až dvouletá.
161

 

Východiskem nového způsobu odškodňování nároku ztížení společenského 

uplatnění v rámci Metodiky se stala Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, 

disability a zdraví
162

 (dále jen „MKF“). Konkrétně, jde-li o výpočet náhrady za ztížení 

společenského uplatnění, je rozhodující její část třetí – čili „Aktivity a Participace“-  

členěná do devíti kapitol, které zahrnují hodnocení mentálních funkcí, motorických 

schopností a v neposlední řadě i hodnocení nemedicínských otázek v oblasti 

společenského zapojení. MKF klade důraz na určení stupně omezení funkčních 

schopností poškozeného a rozsah postižení stanoví pomocí přiřazení určitého stupně 

závažnosti jednotlivým funkčním potížím. Přitom platí, že stupeň závažnosti trvalého 

zdravotního postižení se stanoví procentem, vyjadřujícím překážku lepší budoucnosti
163

 

(v rámci škály jdoucí od nuly do sta procent) pro jednotlivé položky v devíti oblastech 

(kapitolách MKF) společenského zapojení. Výsledkem by ideálně mělo být zjištění 

celkového procentního omezení ve všech oblastech společenského uplatnění.
164

 

Promítneme-li uvedené do praxe, doporučuje se soudům, aby v případě sporu 

ohledně nároku ztížení společenského uplatnění, resp. jeho výše, vycházely, pokud jde  

o dopady trvalé zdravotní újmy do schopností a možností poškozeného, ze zjištěného 

skutkového stavu a aby při tom použily znalecké posouzení provedené v souladu  
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se zmiňovanou třetí částí MKF, Aktivity a Participace. Tato počítá s hodnocením stavu 

poškozeného podle tzv. kvalifikátorů, jimiž jsou „Kapacita“, čili schopnost 

poškozeného k určitým činnostem bez použití kompenzačních pomůcek, jejímž účelem 

je vyjádřit celkovou ztrátu potenciálu poškozeného oproti stavu před poškozením,  

a „Výkon“, kterým se naopak rozumí schopnost poškozeného k týmž činnostem  

za pomoci kompenzačních pomůcek, kterými mohou být například vozík, naslouchátko 

a další. Vzhledem k tomu, že náhradou za ztížení společenského uplatnění má být 

kompenzováno skutečné vyřazení poškozeného ze společenského života, může být 

„Výkon“ ohodnocen nižším stupněm, resp. procentem omezení, než „Kapacita“ s tím, 

že v takové situaci se vychází z průměru obou kvalifikátorů. Jde-li o jednotlivé stupně 

obtíží, jimž je přiřazeno určité procentní omezení, mají se rozlišovat: 

 0 – žádná obtíž – 0-4 %, 

 1 - lehká obtíž – 5-24 %, 

 2 – středně těžká obtíž – 25-49 %, 

 3 – těžká obtíž – 50-95 %, 

 4 – úplná obtíž – 96-100 %.
165

 

Základní ohodnocení náhrady za ztížení společenského uplatnění se tudíž 

stanoví tak, že každé položce jmenované v části Aktivity a Participace se přiřadí 

skutečnosti odpovídající procento omezení (popř. průměr přiřazených procent omezení, 

jsou-li oba kvalifikátory odlišné), čímž jsou získány jednotlivé dílčí výsledky, které se 

následně přepočítají za pomoci příslušné výpočetní pomůcky na výsledné celkové 

omezení, jenž se vyjádří opět procentem s tím, že stoprocentní omezení vyjadřuje úplné 

vyřazení osoby ze všech sfér společenského života, a je mu přiřazena hodnota kolem  

deseti milionů korun českých, resp. čtyřicetinásobek průměrné hrubé měsíční nominální 

mzdy na přepočítané počty zaměstnanců v národním hospodářství za rok předcházející 

roku, ve kterém došlo k ustálení zdravotního stavu poškozeného a kdy je tudíž možné 

vyčíslit náhradu.
166
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Tímto způsobem zjištěná výše nároku může být následně dále modifikována,  

a to jednak věkem poškozeného, jednak přihlédnutím k výjimečným okolnostem  

podle § 2957 o. z., nicméně by bylo vhodné, aby po provedení celkového zvýšení 

náhrady tato nepřesahovala dvojnásobek základního ohodnocení, neboť sama základní 

částka dostatečně vyjadřuje dopady újmy na zdraví do života poškozeného.
167

 

V uvedeném lze spatřovat snahu položit východiska pro odškodňování 

nemajetkových újem v podobě bolestného a ztížení společenského uplatnění v souladu 

se zněním § 2958 o. z., a tedy podle zásad slušnosti. Nový postup posuzování, zejména 

trvalých dopadů újem na zdraví do všech sfér života poškozeného je důslednější  

a propracovanější, čímž umožňuje lépe zhodnotit skutečné dopady újmy, resp. postižení 

do všech oblastí společenského uplatnění poškozeného a poskytnout tak přiměřenou 

náhradu. Nehledě na to, uveřejněním Metodiky činnost pracovní skupiny nekončí,  

nýbrž tato je odhodlána i nadále Metodiku upravovat na základě očekávaných 

odborných diskusí a praktických zkušeností s její aplikací tak, aby byla dosažena 

maximální míra spravedlnosti při odškodňování nemajetkových újem.
168

 

Sama se domnívám, že Metodika bude vítanou pomůckou jak pro pojistitele, 

v případech mimosoudního odškodňování poškozenými uplatněných nemajetkových 

nároků, tak pro soudce a zajistí potřebnou míru předvídatelnosti, neboť určení náhrady 

ve výši plně vyvažující vytrpěné bolesti či odpovídající zásadám slušnosti je samo  

o sobě – jak jsem již zmiňovala – velmi neurčitým vyjádřením, které sice plně 

umožňuje vzít v úvahu veškeré okolnosti daného případu, ale zároveň by mohlo vést 

k poměrně velké rozkolísanosti judikatury, a tudíž i k nejistotě na straně poškozených. 

Kdy zaniká povinnost pojistitele k úhradě nároků bolestného a ztížení společenského 

uplatnění? 

Občanský zákoník jednoznačně stanovil, že bolestné a ztížení společenského 

uplatnění jsou ryze osobnostní nároky, které zanikají smrtí poškozeného.
169

 Přesto byl 

zánik těchto nároků předmětem doktrinální kritiky, která se neztotožnila s tím,  
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že v případě smrti poškozeného by majetková sféra odpovědné osoby zůstala nedotčena 

tím, že zemře oprávněná osoba, které plnění, resp. náhrada bolestného či ztížení 

společenského uplatnění náleželo. Nový občanský zákoník pak možná otevírá cestu  

pro kritiky dosavadní právní úpravy, jelikož zánik nároků na náhradu bolestného  

a ztížení společenského uplatnění výslovně neřeší. V § 2009 stanoví toliko, že smrtí 

věřitele zaniká právo, bylo-li plnění omezeno jen na jeho osobu, ale dodatek, který by 

výslovně stanovil zánik bolestného a ztížení společenského uplatnění nadále 

neobsahuje. Skoupá k této problematice je pak i důvodová zpráva k novému 

občanskému zákoníku, dle které jde v případě § 2009 o. z. o ustanovení přejímající 

ustanovení § 579 obč. zák. Z toho by bylo možné dovodit, že i nová právní úprava 

počítá se zánikem jmenovaných nároků smrtí poškozeného, nicméně osobně se 

domnívám, že absence výslovného ustanovení týkajícího se zániku daných nároků bude  

de lege ferenda znamenat, že v případě, kdy poškozený zemře v průběhu řízení o jejich 

přiznání, budou nároky na bolestné a ztížení společenského uplatnění vypláceny 

pozůstalým. 

4.2.3.2 Náhrada další nemajetkové újmy vzniklé v důsledku ublížení na zdraví 

nebo usmrcení 

V souladu se starým občanským zákoníkem se v případě škody na zdraví (dnes 

újmy) odškodňovaly bolesti poškozeného a ztížení společenského uplatnění. Nový 

občanský zákoník v § 2958 stanoví, že v případě ublížení na zdraví se vedle bolestí  

a ztížení společenského uplatnění odškodňují rovněž „další nemajetkové újmy“. 

Co lze obecně rozumět nemajetkovou újmou stanoví Principy evropského 

deliktního práva, které nemajetkovou újmu definují jako „odškodnění za osobní újmu 

nebo újmu na svobodě, důstojnosti nebo jiných osobnostních právech, odpovídá utrpení 

poškozeného a zhoršení jeho tělesného nebo duševního zdraví“.
170

 Ustanovení  

§ 2894 odst. 2 o. z. pak stanoví, že náhrada nemajetkové újmy náleží jednak v případě, 

byla-li ujednána, a dále pokud tak stanoví zákon. S tím, že podle nového občanského 

zákoníku se nemajetkové újma mimo jiné hradí právě v případě ublížení na zdraví, 

usmrcení anebo při způsobení velmi vážného poranění manželu, rodiči, dítěti či jiné 
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osobě blízké.
171

 Přitom hovoříme-li o náhradě „další nemajetkové újmy“, jde  

o specifický nárok, s cílem odčinit další negativní dopady do nemajetkové sféry 

poškozeného, při jehož odškodňování bude třeba vycházet z individuálního posuzování 

okolností konkrétního případu.
172

 

4.2.3.3 Náhrada újmy (duševních útrap) vzniklé usmrcením nebo zvlášť 

závažným ublížením na zdraví 

Ačkoli nárok pozůstalých na úhradu újmy jim způsobené usmrcením 

poškozeného z titulu pojištění odpovědnosti je jako takový zachován, z hlediska 

charakteru prošel v důsledku rekodifikace soukromého práva zásadní proměnou. Nový 

občanský zákoník zejména opustil myšlenku a priori stanovit výši nároků pozůstalých 

při usmrcení poškozeného fixní částkou.  

Podle § 444 odst. 3 obč. zák. náležel taxativně vymezenému okruhu pozůstalých 

osob nárok v paušálně stanovené částce, a to: 

 240. 000 Kč manželovi nebo manželce, každému dítěti a každému rodiči, 

 85. 000 Kč každému rodiči při ztrátě počatého, dosud nenarozeného 

dítěte, 

 175. 000 Kč každému sourozenci zesnulého a 

 240. 000 Kč každé další osobě blízké žijící ve společné domácnosti se 

zemřelým v době vzniku události, která byla příčinou škody na zdraví 

s následkem smrti. 

S tím, že pevně byla stanovena jen horní hranice sazby, z čehož vyplývá,  

že nárok mohl být přiznán i v nižší výši, a to buď s ohledem na spoluzavinění 

poškozeného, nebo s ohledem na skutečnost, jak ke škodě došlo, a se zřetelem 

k osobním a majetkovým poměrům poškozeného i škůdce (tedy v případech hodných 

mimořádného zřetele).
173
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Nový občanský zákoník poplatný principu individualizace navazuje v případě 

odškodňování újmy způsobené usmrcením, popřípadě zvlášť závažným ublížením  

na zdraví, na trend zavedený u nároků bolestného a ztížení společenského uplatnění  

a v § 2959 zakotvuje povinnost škůdce odčinit pozůstalým duševní útrapy plně 

vyvažující jejich utrpení, popřípadě – nebude-li možné takto určit výši náhrady – je  

na soudu, aby rozhodl o výši náhrady opět podle zásad slušnosti. 

Neméně podstatnou změnou je i rozšíření okruhu oprávněných osob. Právo  

na odškodnění vzniká manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké. Nadále tak již není 

vyžadována podmínka „společné domácnosti“.
174

 

Nový občanský zákoník tedy v § 2959 zakotvuje oproti ustanovení  

§ 444 odst. 3 obč. zák. tři základní změny: 

 1) vypuštění fixních částek a jejich nahrazení peněžitou náhradou,  

která má plně vyvažovat utrpení pozůstalých, 

 2) rozšíření okruhu oprávněných osob a  

 3) rozšíření příčin vzniku nároku (usmrcení a zvlášť závažné ublížení  

na zdraví).
175

 

Stejně jako v případě bolestí a ztížení společenského uplatnění je i ztráta 

blízkého člověka vysoce individuální záležitostí, která si žádá individuální přístup 

odpovídající povaze jednotlivého případu, neboť je rozdíl, zda byl například usmrcen 

jeden z manželů, jejichž manželství trvalo jen krátkou dobu, či řadu let, anebo zda žili 

manželé spolu, nebo byli naopak v rozvodovém řízení.
176

 Tyto a podobné otázky  

je nově třeba zohledňovat při stanovení výše nároku a při rozhodování, zda vůbec nárok 

manželu, sourozenci či jiné osobě blízké vzniká. S ohledem na uvedené se mi jeví nová 

právní úprava odškodňování nároků pozůstalých, v případě nemajetkové újmy 

spočívající v usmrcení osoby jim blízké, pozitivní, neboť umožňuje dosažení náhrady 

plně odpovídající vzniklé újmě a zároveň znemožňuje poskytnutí náhrady  

ve zjevně neodůvodněných případech. Jistá úskalí, do doby, než soudní judikatura 
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vytvoří určitý nepsaný systém ohledně výše odškodnění, by však mohla představovat 

neexistence jakýchkoli mantinelů ohledně výše náhrad, kdy lze očekávat 

neopodstatněně vysoké nároky ze strany poškozených, které budou pro pojistitele 

neakceptovatelné, s čímž bude zřejmě souviset i nárůst uplatňování nároků soudní 

cestou. 

4.2.3.4 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví 

poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost 

Změnu vnáší nový občanský zákoník i do procesu odškodňování uplatněného 

nároku na náhradu nákladů spojených s léčením. Zatímco se podle § 449 obč. zák. 

hradily v případě škody (dnes újmy) na zdraví pouze účelné náklady spojené s léčením, 

nový občanský zákoník rozsah náhrady významně rozšiřuje, když do § 2960 výslovně 

implementuje vedle povinnosti škůdce hradit účelně vynaložené náklady spojené s péčí 

o zdraví poškozeného též povinnost k náhradě nákladů vynaložených v souvislosti 

s péčí o osobu poškozeného nebo o jeho domácnost, a to osobě, která je vynaložila. 

4.2.3.5 Náhrada nákladů spojených s pohřbem  

Je-li následkem škodné události vyvolané provozem vozidla usmrcení 

poškozeného, vzniká oprávněné osobě nárok uplatňovat na pojistiteli škůdce náhradu 

přiměřených nákladů, které vynaložila v souvislosti s obstaráním pohřbu.  

Starý občanský zákoník zahrnoval náklady pohřbu mezi náklady léčení upravené 

ustanovením § 449 obč. zák. Oproti tomu má nový občanský zákoník samostatné 

ustanovení věnované nákladům spojeným s pohřbem, což však nic nemění na tom,  

že nadále se tyto hradí v rozsahu, v jakém nejsou uhrazeny veřejnou dávkou  

(tzv. pohřebným) podle jiných právních předpisů. Navíc se však nově přihlédne  

i ke zvyklostem a okolnostem daného případu.
177

 Přesto cílem nároků není náhrada 

veškerých nákladů vynaložených v souvislosti s pohřbem nýbrž toliko kompenzace 

přiměřených nákladů.  
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Pro určení toho, které náklady lze považovat za náklady pohřbu, je třeba 

vycházet analogicky z pracovně právních předpisů, konkrétně z § 376 odst. 2 zákoníku 

práce, který ovšem nehovoří o nákladech přiměřených, nýbrž stanoví taxativní výčet 

hrazených nákladů spojených s pohřbem, jimiž jsou: výdaje účtované za pohřeb, 

hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku či desky do výše nejméně dvaceti tisíc 

korun českých, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a rovněž jedna 

třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení, která však náleží jen osobám blízkým. 

Avšak z  hlediska občanského práva, a tudíž při odškodňování nároku z titulu pojištění 

odpovědnosti nelze chápat náhradu nákladů pohřbu takto restriktivně, nýbrž je třeba, 

jde-li o stanovení okruhu hrazených nákladů, vycházet z individuálního posouzení 

konkrétního případu.
178

 

4.2.4 Peněžité dávky 

Nároky, jimiž jsou náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

a po jejím skončení, popřípadě při invaliditě, náhrada za ztrátu na důchodu, náhrada  

za bezplatné práce konané poškozeným a náhrada nákladů na výživu pozůstalým, 

představují majetkovou újmu vznikající v příčinné souvislosti s ublížením na zdraví  

či usmrcením způsobeným provozem vozidla a jsou odškodňovány z titulu pojištění 

odpovědnosti na základě ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) zákona o pojištění 

odpovědnosti. 

Nový občanský zákoník je upravuje jakožto „peněžité dávky“ v §§ 2962  

až 2968 o. z., které náleží oprávněným osobám - stejně jako podle starého občanského  

zákoníku - ve formě peněžitého důchodu. Podle staré právní úpravy pak subsidiárně 

přicházelo v úvahu jednorázové odškodnění na základě písemné dohody oprávněného  

a povinného o úplném a konečném vypořádání. Tato dohoda je nově nahrazena 

institutem odbytného, které náleží, jsou-li splněny zákonné předpoklady, tedy zažádá-li 

o něj poškozený a současně je pro něj důležitý důvod vyplývající z konkrétních 

okolností případu, z čehož lze dovodit, že na odbytné není právní nárok. Důležitá však 

je zejména skutečnost, že nadále není třeba dohody poškozeného s odpovědným 

                                                 
178

 KOBLIHA, Ivan; ELISCHER, David a kol. Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, 

zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona. 1. vyd. Praha: Leges, 

2012. 390 s. ISBN:  978-80-87212-97-4. 



68 

 

subjektem, nýbrž postačí, při splnění uvedených předpokladů, pouze žádost o odbytné 

ze strany poškozeného.
179

 

4.2.4.1 Ztráta na výdělku 

Starý občanský zákoník obsahoval samostatné obecné ustanovení týkající se 

ztráty na výdělku, které bylo z nového občanského zákoníku vypuštěno. Nicméně jeho 

obsah byl včleněn přímo do ustanovení týkajícího se jednak ztráty na výdělku po dobu 

pracovní neschopnosti a dále pak do ustanovení upravujícího ztrátu na výdělku  

po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě.  

Předpokladem povinnosti pojistitele vyplatit poškozenému uplatněné nároky 

ztráty na výdělku z titulu pojištění odpovědnosti je zmenšení výdělku poškozeného, 

které je v příčinné souvislosti s provozem vozidla mu způsobenou újmou na zdraví. 

Předmětem odškodnění není samotné omezení či ztráta pracovní způsobilosti,  

nýbrž právě až jejich důsledek, tedy skutečnost, že poškozený přichází zcela nebo zčásti 

o výdělek, kterého by jinak dosahoval.
180

 K tomuto přistupuje další nezbytný 

předpoklad, a to že dávka nebyla poškozenému uhrazena z nemocenského  

nebo důchodového pojištění.
181

 

Ačkoli nový občanský zákoník přinesl řadu změn oproti staré právní úpravě, 

v případě institutu ztráty na výdělku nejde o změny natolik podstatné ve srovnání 

s jinými nároky plynoucími ze vzniku nemajetkové újmy způsobené provozem vozidla. 

Tudíž se domnívám, že se i nadále, alespoň prozatím, uplatní dosavadní princip ohledně 

vlivu trvání, resp. netrvání výdělečné pracovní činnosti poškozeného na poskytování 

náhrady za ztrátu na výdělku, kdy nárok není podmíněn trváním výdělečné pracovní 

činnosti poškozeného v době škodné události, nýbrž postačuje, je-li výdělečná činnost 

pouze předpokládaná a její výkon by začal později, nenastala-li by škodná událost.
182

 

To samozřejmě musí být prokázáno. Stejně tak mají poškození nárok na náhradu  
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za ztrátu na výdělku po skončení pracovního poměru, jestliže důvodem jeho ukončení 

byla právě újma na zdraví a zároveň lze předpokládat, že nebýt jí, poškozený  

by dosavadní práci vykonával i nadále. 

4.2.4.2 Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

Postup odškodňování nároku ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

uplatněného vůči pojistiteli zůstává s novou právní úpravou nezměněn. Zákon jej 

vymezuje jednak z hlediska výpočtu jeho výše, jednak z hlediska časového. Náhrada 

náleží po dobu začínající počátkem pracovní neschopnosti, resp. uznáním poškozeného 

neschopným k výkonu práce a ukončenou opětovným uznáním poškozeného práce 

schopným, popřípadě přiznáním invalidního důchodu. Předpokladem pro vznik nároku 

tedy je: 

 uznání pracovní neschopnosti na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře
183

 a  

 faktické snížení výdělku v příčinné souvislosti se vznikem újmy na zdraví.
184

 

Podle § 446 obč. zák. se stanovila výše náhrady za ztrátu na výdělku po dobu 

pracovní neschopnosti jako rozdíl mezi průměrným výdělkem poškozeného  

před poškozením a nemocenským. Nový občanský zákoník pak stanoví výši nároku 

jako rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem újmy a náhradou toho, co bylo 

poškozenému uhrazeno v důsledku nemoci či úrazu podle jiného právního předpisu. 

4.2.4.3 Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě 

Nárok vzniká po skončení dočasné pracovní neschopnosti, jestliže v důsledku 

zdravotních následků způsobených újmou na zdraví je způsobilost poškozeného 

k výkonu práce natolik omezena, že nemůže vykonávat žádnou práci, anebo jen 

takovou, která je méně finančně ohodnocena, což se projeví snížením jeho výdělku 
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oproti stavu před poškozením.
185

 Smyslem je tudíž reparovat ztrátu výdělečné 

schopnosti poškozeného. 

Pro určení výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

jsou principiálně zachována dosavadní pravidla. Tedy výše nároku se určí rozdílem 

mezi výdělkem dosahovaným poškozeným před vznikem újmy a výdělkem 

dosahovaným po skončení pracovní neschopnosti s připočtením případného invalidního 

důchodu poskytovaného z téhož důvodu.
186

 Nicméně nadále již neplatí omezení  

a limity, které zakotvovala stará právní úprava. Nová právní úprava je pro poškozené 

příznivější i v tom směru, že přímo zakotvuje povinnost přihlížet při stanovení výše 

náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti jak ke zvýšeným 

potřebám poškozeného, tak i ke zvýšenému úsilí či námaze, které musí poškozený 

vynaložit za účelem dosažení výdělku po skončení pracovní neschopnosti.
187; 188

 Tedy 

v případě, že poškozený dosahuje po skončení pracovní neschopnosti výdělku pouze 

z důvodu vynaložení většího úsilí či z důvodu zvýšené námahy, které by, nebýt škodné 

události, jinak nemusel vynaložit, odčiní se mu peněžitým důchodem i zvýšená námaha 

nebo úsilí.
189

 V neposlední řadě pamatuje nový občanský zákoník rovněž na otázku 

případného profesního růstu, neboť v § 2963 odst. 2 zakotví povinnost přihlížet  

při určení výše náhrady i k očekávanému nárůstu výdělku poškozeného a ke zvyšování 

výdělku v oboru. 

Ve vztahu k naposledy uvedenému bych však ještě ráda připomněla, že přestože 

ve starém občanském zákoníku nebyl institut zvýšeného úsilí zakotven, v praxi bylo 

vynaložení zvýšeného úsilí zohledňováno, a to tím způsobem, že se při výpočtu výše 

odškodnění odečetla od skutečně dosaženého výdělku ta jeho část, která byla dosažena 

na základě zvýšeného pracovního úsilí, tedy překonáváním bolestí či zdravotních obtíží. 
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Cílem takovéhoto postupu bylo zohlednit skutečnost, že nemůže být k tíži poškozeného, 

vynakládá-li více úsilí s cílem dosáhnout vyššího výdělku.
190

 

Nelze zapomínat ani na fakt, že rozhodnutí o výši nároku za ztrátu na výdělku  

po skončení pracovní neschopnosti podléhají klauzuli rebus sic stantibus. Čili dojde-li  

k podstatné změně poměrů, je ponecháno v rukou soudu, aby na návrh změnil původní 

rozhodnutí. Z hlediska praxe půjde zejména o změny nastalé na straně poškozeného,  

a to například při změně stupně invalidity.
191

 

Jde-li o otázku, kdy nárok nenáleží, resp. kdy pojistitel nemá povinnost k plnění 

náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, platí, že odškodnění 

nelze přiznat, došlo-li ke ztrátě na výdělku z objektivních, škůdcem nezaviněných 

důvodů anebo z důvodů, které nejsou v příčinné souvislosti se způsobenou újmou  

na zdraví.
192

 Konkrétně může jít jednak o situace vyvolané v důsledku okolností 

nastalých na trhu práce, tedy o nedostatek vhodných pracovních příležitostí,  

jednak o případy tzv. obecných onemocnění, kdy je omezení pracovního uplatnění 

poškozeného důsledkem jiných nemocí, kterými trpí.
193

 

4.2.4.4 Ztráta na důchodu 

Nárok na náhradu ztráty na důchodu obecně náleží poškozenému, který pobírá 

dávky důchodového zabezpečení, přičemž smyslem náhrady je kompenzovat újmu 

vzniklou vyměřením nižšího důchodu ve srovnání s důchodem, který by byl 

poškozenému vyměřen, pokud by následkem újmy na zdraví nedošlo ke snížení jeho 

výdělku.
194

 Předpoklady pro vznik nároku lze shrnout do třech bodů, kterými jsou: 
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 skutečný odchod do důchodu (nikoli je splnění předpokladů pro vznik nároku  

na starobní důchod), 

 předchozí pobírání dávky podle § 2963 o. z. (resp. podle § 447 obč. zák.), 

 vzniklá újma je přímým důsledkem snížení výdělku poškozeného z důvodu 

újmy na zdraví. 

Postup při odškodňování nároku ztráty na důchodu, resp. při výpočtu jeho výše 

zůstává v novém občanském zákoníku, co do svého obsahu, identický ve srovnání 

s úpravou obsaženou ve starém občanském zákoníku a změna spočívá pouze v rozdílné 

formulaci. Podle § 2964 o. z. se výše nároku určí jako rozdíl mezi důchodem,  

na který poškozenému vzniklo právo, a důchodem, na který by mu vzniklo právo,  

byla-li by do základu, z něhož byl důchod vyměřen, zahrnuta i ztráta na výdělku  

po skončení pracovní neschopnosti, kterou pobíral poškozený v době rozhodné  

pro vyměření důchodu. Stejně tak se podle § 447a obč. zák. vycházelo při výpočtu 

náhrady z částky odpovídající rozdílu mezi výší důchodu, na který vznikl poškozenému 

nárok, a výší důchodu, na který by mu vznikl nárok, pokud by byla do průměrného 

měsíčního výdělku, ze kterého byl důchod vyměřen, zahrnuta náhrada za ztrátu  

na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou fyzická osoba pobírala v období 

rozhodném pro vyměření důchodu. 

4.2.4.5 Náhrada bezplatných prací konaných poškozeným 

Náhrada za bezplatné práce konané poškozeným, upravená v § 2965 o. z.,  

je zcela novým nárokem odškodňovaným v rámci náhrad při ublížení na zdraví  

a při usmrcení. Z hlediska systematického zařazení ustanovení § 2965 o. z.  

se domnívám, že i tento nárok nově spadá do souboru nároků odškodňovaných z titulu 

pojištění odpovědnosti, a to podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona o pojištění odpovědnosti. 

Náhrada má charakter peněžité dávky, která náleží osobě, pro kterou poškozený 

bezplatně konal práce v domácnosti či v závodu. Této osobě nahradí škůdce (odpovědná 

osoba) peněžitým důchodem to, oč přišla v příčinné souvislosti s újmou na zdraví  

nebo usmrcením poškozeného.
195
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Při uplatnění nároku na pojistiteli pak nepochybně bude třeba prokázat,  

že poškozený tvrzené práce skutečně konal a výše náhrady se bude zřejmě odvíjet  

od charakteru konaných prací. Určující by pak mohlo být srovnání hodnoty konkrétních 

prací konaných poškozeným s tržními cenami obvyklými pro výkon obdobných  

či srovnatelných prací. 

4.2.4.6 Náklady na výživu pozůstalým („výživné“) 

Ačkoli v případě odškodňování majetkové újmy, která vznikla pozůstalým 

ztrátou živitele v důsledku škodné události, nedošlo v rámci nové právní úpravy 

k natolik radikálním změnám, jako v případě nároků bolestného a ztížení společenského 

uplatnění, několik významných úprav doznal i tento institut.  

Smyslem nároku je kompenzovat pozůstalým náklady na výživu, které jim 

zemřelý fakticky poskytoval anebo byl povinen poskytovat, jestliže tak činil pravidelně. 

Pro účely odškodňování nároku výživného je třeba objasnit jednak pojem 

výživného, dále okruh oprávněných osob a v neposlední řadě je třeba se zabývat 

výpočtem výše výživného. 

 Pojem výživného nelze chápat senso strictu, tedy pouze jako náklady na vlastní 

stravovaní, neboť uplatněný nárok zahrnuje vše, co fyzická osoba potřebuje k úhradě 

svých osobních potřeb, a to zejména vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu, 

uplatnění v životě a podobně, konkrétně se v jeho rámci hradí například náklady  

na oblečení, vzdělání, zájmové aktivity, kulturu či sport.
196

 

Průlomovým je pak ustanovení § 2966 o. z., a to vzhledem k okruhu 

oprávněných osob, který je ve srovnání s dosavadní právní úpravou rozšířen. Zatímco 

podle § 448 obč. zák. náleželo výživné pouze pozůstalým, kterým zemřelý poskytoval 

nebo byl povinen poskytovat výživu, na základě § 2966 o. z. lze z důvodu slušnosti 

přiznat příspěvek i jiné osobě, jestliže jí usmrcený poskytoval takové plnění, ač k tomu 

nebyl podle zákona povinen. 
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Další změna se týká přiznání nároku. Podle § 448 obč. zák. náležela pozůstalým 

náhrada nákladů na výživu jen za předpokladu, že tyto náklady nebyly hrazeny dávkami 

důchodového zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu. Nově již není poskytování 

dávek ze systému sociálního zabezpečení překážkou pro vznik nároku, neboť ten se 

stanoví ve výši rozdílu mezi dávkami důchodového zabezpečení vyplácenými  

ze stejného důvodu a tím, co by mohl usmrcený poškozený podle rozumného očekávání 

poskytovat pozůstalým, nedošlo-li by k jeho újmě. Základním východiskem pro výpočet 

náhrady je průměrný výdělek zemřelého. Vedle toho je nutné výpočet modifikovat 

rozsahem výživného, které zemřelý fakticky poskytoval nebo poskytovat měl. Současně 

nelze přehlížet omezení, kdy úhrn výše náhrad náležejících všem pozůstalým, popřípadě 

jiným osobám, nesmí převyšovat to, co by náleželo zemřelému jako náhrada za ztrátu 

na výdělku či důchodu.
197

 Vliv na výši náhrady má rovněž – přímo ze zákona – 

pravděpodobný věk dožití zemřelého, a stejně tak předpokládaná délka poskytování 

příspěvku pozůstalým, resp. jiným osobám.
198

 

5 Promlčení nároků poškozených v případě újmy způsobené 

provozem vozidla 

Promlčení je občanskoprávním institutem, úzce spjatým s uplynutím času, který lze 

obecně vymezit jako následek marného uplynutí lhůty stanovené pro uplatnění,  

resp. vykonání práva.
199

 Přitom platí, že uplyne-li čas daný pro uplatnění (výkon) práva, 

aniž by oprávněný subjekt právo uplatnil (vykonal), a vznese-li povinný subjekt 

námitku promlčení, nastávají následky promlčení, které způsobují oslabení práva. 

Neboť právo sice trvá i nadále, ale nelze se jej s úspěchem autoritativně domáhat  

u soudu, jelikož uplatněním námitky promlčení nárok zanikne. Pokud by však povinný 

subjekt námitku promlčení nevznesl, soud oprávněnému právo přizná.
200
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Jde-li o újmu způsobenou provozem vozidla, je třeba odlišovat:  

 promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy a  

 promlčení práva na pojistné plnění. 

Dle právní úpravy účinné do 31. prosince 2013 upravoval promlčení práva  

na náhradu škody (dnes újmy) starý občanský zákoník a ohledně promlčení práva  

na pojistné plnění se postupovalo podle zákona o pojistné smlouvě. Od 1. ledna 2014 je 

právní úprava sjednocena do jednoho právního předpisu, jímž je nový občanský 

zákoník. 

Starý občanský zákoník se věnoval problematice promlčení v §§ 100 až 114.  

V § 101 stanovil obecnou promlčecí dobu v délce tří let a její počátek stanovil 

objektivně, tedy ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé, resp. kdy mohlo být 

poprvé uplatněno u soudu. Stejně tak podle § 629 odst. 1 o. z. je promlčecí lhůta obecně 

tříletá, avšak na rozdíl od úpravy ve starém občanském zákoníku je stanovena jako lhůta 

subjektivní, tedy běží ode dne, kdy se oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech 

rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty nebo kdy se o nich dozvědět měla  

a mohla.
201

 Významnou změnou, kterou přinesl nový občanský zákoník, je možnost 

ujednat si, podle § 630 o. z., jinou subjektivní lhůtu, a to v intervalu od jednoho roku  

až do patnácti let. Tedy zatímco ve starém občanském zákoníku byla ustanovení týkající 

se promlčení pojímána kogentně, současná právní úprava dává stranám možnost,  

aby si v určitých případech ujednaly délku promlčecí lhůty.
202

 Tato modifikace podléhá 

následujícím omezením: 

 musí jít o subjektivní promlčecí lhůtu, 

 ujednaná promlčecí lhůta se musí pohybovat v rozmezí jednoho roku až patnácti 

let, 

 nelze ujednat změnu délky promlčecí lhůty (kratší či delší) v neprospěch slabší 

strany, 
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 nelze ujednat kratší promlčecí lhůtu, v případě práva na plnění vyplývajícího 

z újmy na svobodě, životě nebo zdraví (například bolestné, ztížení 

společenského uplatnění), 

 nelze ujednat kratší promlčecí lhůtu, jde-li o právo vzniklé z úmyslného 

porušení povinnosti.
203

 

5.1 Promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy 

Jde-li o právo na náhradu škody nebo jiné újmy, je třeba postupovat podle 

zvláštního ustanovení o délce promlčecí lhůty. Právo na náhradu škody nebo jiné újmy 

se podle § 636 o. z. promlčí v objektivní lhůtě deseti let ode dne, kdy tato vznikla  

a byla-li škoda nebo jiná újma způsobena úmyslně, ve lhůtě patnácti let ode dne,  

kdy vznikla. Přitom i v případě práva na náhradu škody nebo jiné újmy platí obecná 

tříletá subjektivní promlčecí lhůta podle § 629 odst. 1 o. z., která běží ode dne,  

kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o osobě povinné k její náhradě, popřípadě kdy se 

o ní dozvědět měl a mohl.
204

 Ve srovnání s úpravou promlčení práva na náhradu škody 

podle § 106 obč. zák., podle kterého se právo na náhradu škody promlčelo uplynutím 

dvou let ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá, 

nejpozději však uplynutím tří let ode dne škodné události, popřípadě deseti let, byla-li 

škoda způsobena úmyslně, tak dochází k prodloužení promlčecích lhůt.  

Dle současné právní úpravy promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy, 

která se aplikuje ve vztahu mezi poškozeným a škůdcem, tedy platí: 

 subjektivní promlčecí lhůta podle § 629 odst. 1 o. z., která činí tři roky a  

 objektivní promlčecí lhůta podle § 636 odst. 1 a 2 o. z., která činí deset let,  

a byla-li škoda nebo jiná újma způsobena úmyslně, tak patnáct let. 

Uvedené se neuplatní ohledně práva vzniklého z újmy na svobodě, životě  

nebo na zdraví. V těchto případech platí pouze subjektivní tříletá promlčecí lhůta. 

Stejně tak v případě škody (dnes újmy) na zdraví vylučoval uplatnění objektivní 

odpovědnosti § 106 odst. 2 obč. zák., a to s ohledem na povahu práv plynoucích  
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ze škody na zdraví ve snaze zajistit poškozeným na zdraví či životě co nejúčelnější 

ochranu.
205

 

Novinkou je zvláštní právní úprava počátku běhu promlčecí lhůty v případě práv  

z újmy na zdraví způsobené nezletilému. Podmínkou pro to, aby promlčecí lhůta počala 

běžet, je nabytí plné svéprávnosti, popřípadě jmenování opatrovníka po dovršení 

zletilosti,
206

 přitom musí být současně splněna podmínka týkající se vědomosti o újmě  

a o osobě povinné k její nápravě.
207

 

5.2 Promlčení práva na pojistné plnění 

Ve vztahu k pojištění odpovědnosti je důležitá zvláštní právní úprava počátku 

běhu promlčecí lhůty obsažená v ustanovení § 626 o. z. Podle citovaného ustanovení, 

které se týká promlčení práva na pojistné plnění, je třeba postupovat v případě,  

že poškozený uplatní svůj nárok na náhradu újmy vzniklé v důsledku pojistné události 

přímo u pojistitele, neboť pojistitel poskytuje pojistné plnění z titulu uzavřené pojistné 

smlouvy (smlouvy o pojištění odpovědnosti), nikoli náhradu škody či jiné újmy.  

U promlčení práva na pojistné plnění se i nadále uplatní klasický princip „3 + 1“, 

tedy promlčecí lhůta činí tři roky a počne běžet jeden rok od pojistné události. 

Nejpozději se právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti promlčí promlčením 

práva na náhradu škody nebo jiné újmy, na níž se pojištění vztahuje.
208

 

5.3 Promlčení jednotlivých nároků při ublížení na zdraví nebo usmrcení dle 

dosavadní soudní praxe 

Jak je již výše uvedeno, pro počátek běhu promlčecí lhůty u práva na náhradu 

škody nebo jiné újmy je jak podle současné právní úpravy, tak podle starého 

občanského zákoníku nutná vědomost o okolnostech rozhodných pro uplatnění práva, 

tedy o škodě nebo jiné újmě a o tom, kdo za ni odpovídá. Vzhledem k tomu se 

domnívám, že lze ohledně počátku běhu promlčecích lhůt u jednotlivých nároků  
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při ublížení na zdraví nebo usmrcení vycházet z dosavadní soudní praxe, podle  

které jsou tyto nároky (bolestné, ztížení společenského uplatnění a další) dílčími nároky, 

které se promlčují samostatně, neboť se odlišují jednak z hlediska předpokladů  

pro jejich vznik, jednak z časového hlediska jejich naplnění.
209

 Jde-li například  

o bolestné, je počátkem běhu promlčecí lhůty ukončení léčebného procesu,  

resp. okamžik ustálení zdravotního stavu poškozeného. V případě ztížení společenského 

uplatnění běží promlčecí lhůta ode dne, kdy jsou nepříznivé trvalé následky pro životní 

a společenské uplatnění poškozeného prokazatelné. U nákladů léčení poběží promlčecí 

lhůta, v souladu se soudní praxí, ode dne jejich vynaložení, nejpozději pak ode dne 

skončení léčby. Počátkem běhu promlčecí lhůty u ztráty na výdělku po dobu pracovní 

neschopnosti je okamžik vyplacení poslední dávky nemocenské poškozenému  

a v případě ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě 

okamžik, kdy se poškozený dozvěděl o výdělku před vznikem újmy a po skončení 

pracovní neschopnosti nebo kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o přiznání invalidního 

důchodu a jeho výši.
210
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Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo porovnat právní úpravu pojištění odpovědnosti 

účinnou do 31. prosince 2013 s právní úpravou účinnou od 1. ledna 2014, zejména 

pokud jde o jednotlivé nároky poškozených plynoucí z újmy jim způsobené provozem 

vozidla, vzhledem k tomu, že jde o velmi zajímavou problematiku, která je významně 

ovlivněna rekodifikací soukromého práva. Konkrétně bylo mým cílem zjistit  

a zhodnotit, jaké změny přinesl do oblasti odškodňování nároků poškozených 

plynoucích z pojištění odpovědnosti nový občanský zákoník. 

 Provoz vozidel je neodmyslitelně spjat s rizikem v podobě dopravních nehod. 

Tyto bývají spojeny s nejrůznějšími formami zranění nebo dokonce s usmrcením. 

Obecně lze říci, že dopravní nehody se negativně odráží na kvalitě rodinného, 

společenského či profesního života poškozeného. Cílem právní úpravy pojištění 

odpovědnosti je pak odstranit anebo alespoň zmírnit tyto negativní následky újem 

vznikajících v souvislosti s provozem vozidel, tím že zakotvuje pojištění odpovědnosti 

jakožto povinné, a to již od roku 1935, čímž umožňuje poškozeným domoci se 

adekvátního odškodnění jim vzniklé újmy, bez ohledu na majetkové poměry škůdce. 

 Stejně jako podle právní úpravy účinné do 31. prosince 2013 je i současná 

právní úprava pojištění odpovědnosti založena na subjektivní odpovědnosti přímého 

škůdce (řidiče) a na objektivní odpovědnosti provozovatele dopravy a jiného 

provozovatele dopravního prostředku. Přitom však nově platí, ohledně objektivní 

odpovědnosti jiného provozovatele dopravního prostředku, že tato se vztahuje  

na všechny provozovatele bez ohledu na pohon dopravního prostředku, a to pouze 

s výjimkou případů, kdy je dopravní prostředek poháněn lidskou silou. 

 Významný dopad do oblasti odškodňování nároků poškozených z pojištění 

odpovědnosti má nový občanský zákoník, a to předně z hlediska terminologického,  

kdy institut „škody způsobené provozem vozidla“ nahradil institut „újmy“, jenž v sobě 

zahrnuje jak újmu na jmění, tedy majetkovou škodu, tak rovněž nemajetkovou újmu 

zahrnující újmu ve formě ublížení na zdraví a usmrcení. Z hlediska materie doznala 

zásadní změny úprava jednotlivých nároků plynoucích z újmy vzniklé ublížením  

na zdraví nebo usmrcením, které se pojistitel zavazuje hradit za pojištěného ve prospěch 
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poškozeného. S novou právní úpravou je rozšířen okruh nároků, které je třeba 

odškodňovat z titulu pojištění odpovědnosti, a to o nárok na náhradu tzv. další 

nemajetkové újmy, který však postrádá bližší vymezení parametrů pro učení jeho výše, 

a dále o nárok na náhradu nákladů za bezplatné práce konané poškozeným,  

který rovněž není blíže vymezen. Nově je též výslovně zakotven nárok na náhradu 

nákladů spojených s péčí o zdraví, osobu nebo o domácnost poškozeného, který byl 

doposud přiznáván pouze na základě soudní judikatury. Nelze zapomínat  

ani na rozšíření nároku spočívajícího v odškodnění duševních útrap pozůstalým, který 

se nadále nebude omezovat jen na případy usmrcení, ale též bude přiznáván, dojde-li  

ke zvlášť závažnému ublížení na zdraví. Zde lze navázat další změnou, kterou přinesla 

nová právní úprava a která je představována rozšířením okruhu osob, jimž vzniká právo 

na náhradu újmy, resp. na pojistné plnění, neboť k němu dochází právě například  

u nároku na odčinění duševních útrap způsobených usmrcením nebo zvlášť závažným 

ublížením na zdraví osobě blízké.  

 Ve srovnání s právní úpravou účinnou do 31. prosince 2013 se mění přístup 

k odškodňování nároků poškozených. Cílem je vytvořit prostor pro zhodnocení všech 

individuálních okolností jednotlivých případů s ohledem na variabilitu lidského života, 

kterou nelze vyjádřit systémem jakýchsi tabulek. Naopak je třeba dát prostor pro volné 

uvážení soudu, s čímž souvisí zavedení neustále zmiňovaných vágních pojmů.  

 Vzhledem k požadavku předvídatelnosti v oblasti pojišťovnictví a obecně 

k požadavku právní jistoty se může jevit nová právní úprava poměrně nesrozumitelná. 

Předpokládá se nárůst závazků pojišťoven za jednotlivé nároky (viz. Příloha č. 3),  

jakož i nárůst soudních sporů. Přestože stav nastolený náhradovou vyhláškou,  

která neumožnila plně zohlednit jedinečnost života každého, nebyl zcela žádoucí, tato 

poskytovala jednoznačný návod pro stanovení výše náhrad, který se uplatnil zejména 

při mimosoudním vypořádání vzniklých nároků. Nyní je jediným vodítkem ne zcela 

určitá zákonná úprava, která ukládá škůdci povinnost odčinit újmu poškozeného 

náhradou, která by plně vyvažovala tuto újmu, a nebude-li to možné, náhradou,  

která bude v souladu se zásadami slušnosti. Nicméně představa pojistitele  

a poškozeného o tom, jak vysoká je náhrada plně vyvažující vzniklé újmy, popřípadě 

naplňující zásady slušnosti, může být diametrálně odlišná, čehož důsledkem je 
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očekávání nárůstu soudních sporů, a tedy i prodloužení doby pro vyřízení pojistných 

událostí a dosažení nároků stran poškozených. Na druhou stranu si však položme 

otázku, nezasluhují si snad takovýto, byť zdlouhavý, avšak vysoce individuální přístup 

umožňující zhodnotit všechny individuální okolnosti konkrétního případu právě 

hodnoty, jimiž jsou zdraví a život člověka? 

 Nová právní úprava má jistá úskalí, zejména s ohledem na požadavek právní 

jistoty, která budou zřejmě odstraněna až na základě soudní praxe. Přesto se domnívám,  

že jí je nastolen správný směr, jde-li o ochranu poškozených a možnost adekvátního 

odčinění jim vzniklé újmy. 

  Za zamyšlení v souvislosti s novou právní úpravou stojí pak i otázka, podle 

kterého právního předpisu se bude postupovat v případě odškodňování újmy vzniklé 

v důsledku provozu vozidla, pokud bude poškozený v době vzniku újmy současně 

v pracovním poměru, resp., zda v takovémto případě půjde o pracovní úraz,  

při jehož odškodňování je třeba aplikovat zákoník práce, který se z hlediska rozsahu 

nároků vznikajících v důsledku pracovního úrazu omezuje „pouze“ na ztrátu  

na výdělku, bolestné a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady 

spojené s léčením a náhradu věcné škody, anebo zda bude na místě aplikovat právní 

úpravu zákona o pojištění odpovědnosti, a tedy, jde-li o rozsah a výši nároků, nový 

občanský zákoník, v němž upravený rozsah odškodnění je mnohem širší  

a pro poškozeného tedy i výhodnější. Vztah mezi zákoníkem práce a zákonem  

o pojištění odpovědnosti, potažmo novým občanským zákoníkem, jde-li o náhradu 

škody nebo nemajetkové újmy nebyl předmětem této diplomové práce, přesto bych 

k němu učinila, byť jen stručnou, poznámku. Zvláštní právní úprava, týkající se náhrady 

škody, obsažená v zákoníku práce je zcela autonomní a tuto svou autonomii  

si ponechává i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Jde o úpravu 

podrobnou, která je doplněna rovněž bohatou judikaturou, a u níž se neuplatní 

subsidiární aplikace nového občanského zákoníku. Tudíž je myslím zřejmé, že ve výše 

nastíněném případě je třeba aplikovat právní úpravu obsaženou v zákoníku práce. 

Otázkou ovšem zůstává, nakolik je tato situace udržitelnou vzhledem k tomu, že rozsah 

odškodnění, kterého může poškozený dosáhnout při postupu podle zákoníku práce  
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je nižší, než který by umožňoval nový občanský zákoník. Proto se domnívám, že by 

bylo vhodné provést revizi stávající úpravy a uvažovat o odstranění její dvoukolejnosti.  



83 

 

Seznam použitých zkratek 

EHP Evropský hospodářský prostor 

Kancelář Česká kancelář pojistitelů 

Metodika Metodika Nejvyššího soudu k náhradě 

nemajetkové újmy na zdraví 

MKF Mezinárodní klasifikace funkčních 

schopností, disability a zdraví 

Náhradová vyhláška Vyhláška Ministerstva zdravotnictví  

č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a 

ztížení společenského uplatnění, 

v posledním platném znění 

obč. zák./starý občanský zákoník Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

v posledním platném znění 

o. z./nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Pojištění odpovědnosti Pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla 
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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá odškodňováním nároků poškozených z pojištění 

odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a zejména pak jednotlivými 

nároky poškozených, plynoucí z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 

vozidla, kde se snaží porovnat právní úpravu účinnou do 31. prosince 2013 s právní 

úpravou účinnou od 1. ledna 2014 a poukázat na nejdůležitější dopady zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, do oblasti odškodňování nároků poškozených 

vzniklých způsobením újmy na zdraví nebo usmrcením. Vzhledem k počtu dopravních 

nehod a vzhledem k tomu, že jde o problematiku, jíž se dotkla rekodifikace soukromého 

práva, jde o téma velmi aktuální. 

Diplomová práce sestává z pěti kapitol. První kapitola pojednává o vývoji právní 

úpravy pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla na území České 

republiky. Druhá kapitola vymezuje základní pojmy a instituty související 

s odškodňováním nároků poškozených z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

provozem vozidla, jimiž jsou provoz, provozovatel, pojistitel, pojistník, pojištěný  

a poškozený, škoda a újma. Vedle toho se rovněž věnuje základním aspektům obecné 

odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu a zvláštnímu typu odpovědnosti za škodu 

z provozu dopravních prostředků. Účelem třetí kapitoly je přiblížit čtenáři proces 

odškodňování nároků poškozených z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

provozem vozidla a způsob uplatnění nároků vzniklých v důsledku dopravní nehody  

u pojistitele a stručně popsat postup v různých případech vzniku škodné události. 

Stěžení je kapitola čtvrtá, která se zaměřuje na výčet a charakteristiku jednotlivých 

nároků plynoucích z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.  

Je rozdělena do dvou podkapitol, týkajících se jednak nároků na náhradu škody  

na majetku a jednak nároků vznikajících při ublížení na zdraví a usmrcení. Druhá 

ze jmenovaných podkapitol je dále rozdělena podle jednotlivých nároků, které jsou 

charakterizovány za pomoci porovnání právní úpravy účinné do 31. prosince 2013  

a právní úpravy účinné od 1. ledna 2014. Následuje poslední, pátá kapitola, 

pojednávající o promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy a o promlčení práva 

na pojistné plnění, ve které jsou rovněž komparovány naposledy jmenované právní 

úpravy.  
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Abstract 

 The thesis deals with indemnification of claims of injured persons resulting  

from the insurance of liability for injury caused by operation of a vehicle and especially  

with individual claims of injured persons resulting from the insurance of liability  

for injury caused by operation of a vehicle, where it endeavours to compare legal 

regulation effective until 31
th

 December 2013 with the legal regulation effective  

as of 1
st
 January 2014 and it highlight the most important impacts of the Act  

No. 89/2012 Coll., Civil Code, in the area of indemnification of claims of injured 

persons originating due to infliction of physical injury or death. It is a very current topic 

considering the number of traffic accidents and due to the fact, that this is an issue was 

affected by the re-codification of the civil law. 

 The thesis is composed of five chapters. Chapter one discusses development  

of legal regulation of the insurance of liability for injury caused by operation  

of a vehicle in the territory of the Czech Republic. Chapter two defines the basic terms 

and legal institutes related to indemnification of claims of injured persons resulting 

from the insurance of liability for injury caused by operation of a vehicle, which are: 

operation, operator, insurer, the policy holder, insured and injured person, damage and 

injury. Besides, it also deals with fundamental aspects of liability for damage or injury 

and particular type of liability for damage incurred by operation of vehicles.  

The purpose of the third chapter is approximation of procedure of indemnification  

of claims of injured persons arising from insurance of liability for injury caused  

by operation of a vehicle and way to assert claims, arising due to traffic accident  

on the part of the insurer. Procedure in different cases of formation of loss event is also 

described in the third chapter. Mainstay of the thesis is the chapter fourth,  

which is focusing on enumeration and characteristic of individual claims which are 

arising from injury caused by operation of a vehicle. It is divided into two subchapters, 

in part related to claims to compensation of damage to property, and on the other to 

claims arising from bodily injury and death. The latter subchapter is further divided 

according to individual claims, which are characterized through comparison of the legal 

regulation effective until 31
th

 December 2013 and legal regulation effective  

as of 1
th

 January 2014. It is followed by the final, fifth chapter, dealing with statute  
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of limitation of the right to compensation and statute of limitation of the right  

to insurance payment where the above mentioned legal regulations are again compared. 
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