
Platné znění s vyznačením navrhovaných doplnění 

§ 3b 

Stanovení výše pojistného 

(1) Pojistitel je povinen stanovit výši pojistného tak, aby zabezpečil trvalou splnitelnost 
závazků vzniklých provozováním pojištění odpovědnosti a úhradu příspěvků Kanceláři podle 
§ 18 odst. 5, a to zejména dostatečnou tvorbou aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy 
podle zákona upravujícího pojišťovnictví11a). 

(2) Při sjednávání výše pojistného v pojistné smlouvě zohlední pojistitel celkový 
předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti pojistníka, a to slevou na pojistném v 
případě bezeškodného průběhu pojištění nebo přirážkou k pojistnému v případě výplaty 
pojistného plnění z pojištění odpovědnosti. Při zohlednění předcházejícího škodného průběhu 
pojistitel nepřihlíží k době přerušení pojištění odpovědnosti. V takovém případě se při 
zohlednění předcházejícího škodného průběhu doba přerušení pojištění odpovědnosti 
nezapočítává do pojistné doby tohoto pojištění. Způsob stanovení výše pojistného předloží 
pojistitel ke kontrole České národní bance na její písemné vyžádání, a to včetně statistických 
údajů, na kterých je způsob stanovení výše pojistného založen, a potvrzení odpovědného 
pojistného matematika11b) o správnosti způsobu stanovení výše pojistného. 

 
11a) § 13 a následující zákona č. 363/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

11b) § 23 zákona č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č. 39/2004 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb. 

§ 4 

 
(1) Přesáhne-li v určitém roce u daného pojistitele celkové předepsané hrubé pojistné 
očištěné od zajištění o více než 20% celkovou hrubou výši nákladů na pojistná plnění 
související s pojištěním odpovědnosti, pojistníci, kteří v daném roce pojištění 
odpovědnosti řádně uhradili, mají nárok na vrácení části těchto úhrad ve výši: 

N= PxKxV, kde P je pojistné zaplacené pojistníkem, K je podíl celkové hrubé výše 
nákladů na pojistná plnění a celkové výše předepsaného hrubého pojistného daného 
pojistitele a   

V= M-1,2, kde M je podíl celkového předepsaného hrubého pojistného očištěného od 
zajištění a celkové hrubé výše nákladů na pojistná plnění daného pojistitele. 

(2) Nárok podle odstavce 1 může pojistník uplatnit u pojistitele do konce osmého měsíce 
roku následujícího po roce, za něž nárok na vrácení části pojistného vzniknul. Pojistitel 
zveřejní na webových stránkách údaj o celkovém předepsaném hrubém pojistném, o 
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celkové výši zajištění a o celkové hrubé výši nákladů na pojistná plnění související 
s pojištěním odpovědnosti ke dni, kdy tyto údaje poskytne České národní bance, 
nejpozději však do konce čtvrtého měsíce roku následujícího po roce, za který se data 
poskytují. Pojistník může uplatnit nárok podle odstavce 1 nejdříve v roce 2017, a to za 
rok 2016. 

§ 5 

Výjimky z pojištění odpovědnosti 

(1) Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu podle tohoto zákona nemá 

a) řidič cizozemského vozidla, který je držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím 
státě, nebo vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno 
kanceláří pojistitelů cizího státu, 

b) složka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání a 
zařazená do průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu integrovaného záchranného 
systému kraje,12) 

c) Bezpečnostní informační služba pro jí provozovaná vozidla, Generální inspekce 
bezpečnostních sborů pro jí provozovaná vozidla, Ministerstvo obrany pro vozidla 
provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná 
Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla útvarů Policie České republiky 
pověřenými vyšetřováním podle zvláštního právního předpisu12a), obec pro vozidla 
provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce a Ministerstvo financí (dále jen 
„ministerstvo“) pro vozidla provozovaná pověřenými celními orgány, které mají podle 
zvláštního právního předpisu12a) postavení policejního orgánu. 

(2) K vozidlu uvedenému v odstavci 1 písm. b) a c) (dále jen "vozidlo s výjimkou z 
pojištění odpovědnosti") vydá zelenou kartu ministerstvo. Zanikne-li důvod, pro který byla 
vozidlu s výjimkou z pojištění odpovědnosti zelená karta vydána, je ten, kdo takové vozidlo 
provozuje, povinen zelenou kartu ministerstvu vrátit. 

 
12) § 4 odst. 7 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. § 4 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení 
zákona o požární ochraně. 

12a) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
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