Platné znění částí zákonů s vyznačením změn
168/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. července 1999
o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 24c
(1) Kancelář má proti vlastníku tuzemského vozidla právo na úhradu příspěvku,
zjistí-li porušení povinnosti podle § 1 odst. 2. Právo na úhradu příspěvku za porušení
povinnosti podle § 1 odst. 2 náleží Kanceláři za každý den porušení této povinnosti,
nejdéle však za dobu 3 let. Právo na úhradu příspěvku za období přesahující dobu 3 let
zaniká. Za úhradu příspěvku odpovídá společně a nerozdílně s vlastníkem vozidla jeho
provozovatel, není-li současně jeho vlastníkem. V případě vozidla podléhajícího
registraci vozidel vzniká povinnost k úhradě příspěvku tomu vlastníkovi a provozovateli
vozidla, který byl nebo měl být zapsán v registru silničních vozidel v době, kdy byla
porušena povinnost podle § 1 odst. 2; to neplatí v případě, kdy pojištění odpovědnosti
zaniklo podle § 12 odst. 1 písm. d).
(2) Výše příspěvku se určí součtem hodnoty vypočtené vynásobením výše příslušné
denní sazby pro daný druh vozidla počtem dní, kdy byla porušena povinnost podle § 1 odst. 2,
a nákladů na jeho uplatnění, v případě jeho nezaplacení včetně nákladů na jeho vymáhání.
Výše denních sazeb pro jednotlivé druhy vozidel stanoví příloha k tomuto zákonu.
(3) Při zjišťování údajů podle odstavců 1 a 2 vychází Kancelář z porovnání údajů
podle § 15 odst. 3, z údajů podle § 16b odst. 4 nebo z údajů získaných při šetření události
podle § 24 odst. 2 písm. b).
(4) Příspěvek je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy
Kanceláře k jeho úhradě na adresu osoby podle odstavce 1. Tato výzva musí obsahovat
výsledek porovnání údajů podle § 15 odst. 3. Účinky doručení má i nevyzvednutí
písemné výzvy k úhradě příspěvku do 15 dnů ode dne jejího uložení v provozovně
provozovatele poštovních služeb nebo odepření převzetí této výzvy, s výjimkou případu,
kdy osoba podle odstavce 1, z důvodů nezávislých na její vůli, nemohla výzvu Kanceláře
převzít. Povinnost uhradit příspěvek nevzniká, pokud je ve lhůtě podle věty první
Kanceláři prokázáno, že nebyla porušena povinnost podle § 1 odst. 2. Za takový důkaz
se považuje i čestné prohlášení osoby podle odstavce 1.
(5) Úhradou příspěvku není dotčena povinnost podle § 1 odst. 2 a § 3 odst. 2, ani
právo Kanceláře podle § 24 odst. 9.

(6) Adresu podle odstavce 4 sdělí Kanceláři na její žádost příslušné registrační místo, a
to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 24d
(1) Právo Kanceláře na úhradu příspěvku podle § 24c odst. 1 za každý den
porušení povinnosti podle § 1 odst. 2, nejdéle však za dobu tří let, zaniká, pokud
Kancelář ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o porušení povinnosti dozvěděla, nezašle
výzvu podle § 24c odst. 4.
(2) Tomu, kdo ve lhůtě podle § 24 odst. 4 zašle Kanceláři své stanovisko nebo
předloží doklady uvedené ve výzvě k zaplacení příspěvku, sdělí Kancelář písemně do 30
dnů ode dne jejich obdržení, zda na zaplacení příspěvku trvá. Je-li stanovisko Kanceláře
k poskytnutým dokladům závislé na jejich ověření, které nemůže provést sama
Kancelář, prodlužuje se lhůta podle odstavce 2 o 30 dnů, pokud Kancelář před
uplynutím lhůty podle věty první písemně oznámila tomu, kdo byl vyzván k zaplacení
příspěvku, že se lhůta prodlužuje. Pokud však bylo Kanceláři doručeno čestné
prohlášení podle § 24c odst. 4, toto již Kancelář nepřezkoumává.
(3) Vzniknou-li tomu, kdo byl neoprávněně vyzván k úhradě příspěvku, náklady
účelně vynaložené k prokázání toho, že povinnost podle § 1 odst. 2 neporušil, uhradí mu
je v prokázané výši na jeho písemnou žádost Kancelář. Kancelář má právo na úhradu
těchto i svých nákladů proti tomu, kdo jí chybná data poskytl, pokud vedla
k neoprávněné výzvě Kanceláře. Právo na úhradu nákladů Kanceláří má také správní
orgán příslušný k projednání správního deliktu podle tohoto zákona v případě nákladů
jím vynaložených ve správním řízení zahájeném na základě chybných dat týkajících se
pojištění odpovědnosti předaných Kanceláří.“.

239/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. července 2013,
kterým se mění 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 (zákon o
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Čl. III
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č.
281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. b) se slova „zvláštního právního předpisu9)“ nahrazují slovy „zákona o
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 9)“ a slova „evidence vozidel“ se
nahrazují slovy „registrace vozidel“.
2. V § 2 písm. b), § 3 odst. 1, § 8 odst. 3 písm. e), § 12 odst. 3 a § 15 odst. 2 se slovo
„evidenci“ nahrazuje slovem „registraci“.
3. V § 2 písmeno j) zní:
„j) registračním místem správní orgán, který je příslušný k registraci vozidel podle zákona o
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,“.
4. V § 3 odst. 1 se slova „příslušnému orgánu evidence odevzdal registračním
orgánem k vozidlu vydané tabulky, nebo tabulku, byla-li vydána pouze jedna, s přidělenou
státní poznávací značkou (dále jen „tabulka s registrační značkou“) a osvědčení o registraci
vozidla“ nahrazují slovy „vozidlo bylo vyřazeno z provozu podle zákona o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích“.
5. V § 3 odst. 2 se na konci textu doplňují věty druhá a třetí, které znějí: „Tím není
dotčeno právo uzavřít takovou smlouvu jako pojištění cizího pojistného rizika. Jednou
pojistnou smlouvou o pojištění odpovědnosti lze pojistit odpovědnost z provozu více vozidel,
mají-li téhož vlastníka, nebo téhož provozovatele, nebo pokud má pojistník na uzavření
smlouvy pojistný zájem založený poskytnutím úvěru nebo jiné obdobné finanční služby,
jejímž účelem je nabytí vlastnického práva k vozidlu, nebo, jsou-li vlastník nebo provozovatel
vozidla a pojistník součástí stejného koncernu.“.
6. V § 3 odst. 5 se za slova „pojistné smlouvy“ vkládají slova „nebo její změny“.
7. V § 3b odst. 2 se vkládá věta druhá, která zní:
„V pojistné smlouvě lze ujednat, že se zohlední škodný průběh osoby, která vozidlo
provozuje, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka.“.
8. V § 12 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá registraci vozidel podle zákona upravujícího
podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, zaniklo,“.
9. V § 12 odst. 1 písm. c) se slova „evidence vozidel“ nahrazují slovy „provozu podle
zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“.
10. V § 12 odst. 3 se slova „den jeho trvalého vyřazení z evidence vozidel podle
odstavce 1 písm. c)“ nahrazují slovy „den zápisu jeho zániku v registru silničních vozidel“ a
slova „k tomuto evidenčnímu úkonu nemohla z důvodů nezávislých na její vůli tento
evidenční úkon provést“ se nahrazují slovy „požádat o zápis zániku vozidla nemohla z
důvodů nezávislých na její vůli takovou žádost podat“.
11. V § 14 odst. 3 se za slovo „vozidla“ vkládají slova „zelenou kartu jako“.
12. V § 15 odst. 2 se slova „ , které provozuje Centrální registr vozidel“ zrušují.
13. V § 15 odst. 3 se slovo „Centrálním“ zrušuje a za slovo „registru“ se vkládá slovo
„silničních“.
14. V § 15 odst. 5 se slova „odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o

registraci nebo osvědčení o technickém průkazu (dále jen „osvědčení o registraci“) tohoto
vozidla příslušnému orgánu evidence“ nahrazují slovy „požádat příslušné registrační místo o
vyřazení vozidla z provozu podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích“.
15. V § 15 odst. 5 se věty druhá a třetí zrušují.
16. V § 15 odst. 6, 11 a 12 a v § 15a odst. 2 se slova „Centrálního registru vozidel“
nahrazují slovy „registru silničních vozidel“.
17. V § 15 odst. 6 se slova „odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o
registraci vozidla“ zrušují.
18. V § 15 odst. 11 se slova „registru silničních vozidel“ nahrazují slovy „provozu
podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“ a slova „příslušný
orgán evidence“ se nahrazují slovy „příslušné registrační místo“.
19. V § 15 odst. 12 písmeno j) zní:
„j) datum vyřazení vozidla z provozu nebo datum zániku vozidla podle zákona o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích.“.
20. V § 16 odstavec 1 zní:
„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost podle § 1 odst. 2, nebo
b) jako řidič vozidla v rozporu s § 17 odst. 1 nepředloží zelenou kartu.“.
21. V § 16 odst. 2 se slova „ , za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu od 2 500
Kč do 20 000 Kč“ zrušují a ve větě první a druhé se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm.
b)“.
22. § 16a včetně nadpisu zní:
„§ 16a
Správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím,
že poruší povinnost podle § 1 odst. 2.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 5 000 Kč do 40 000 Kč. V
příkazním řízení lze za tento přestupek uložit pokutu 5 000 Kč. “.
23. V § 16b odst. 4 se na konci textu doplňují věty „V případě zjištění porušení § 1
odst. 2 informuje orgán podle věty první o této skutečnosti bez zbytečného odkladu Kancelář,
a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. V informaci uvede údaje o vozidle a jeho
vlastníku.“.
24. V § 16b odst. 6 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. b)“.
25. V § 18 odst. 2 písm. d) se za slova „cizích států“ vkládají slova „a garančními
fondy cizích států“.
26. V § 24c odstavec 1 zní:
„(1) Kancelář má proti vlastníku tuzemského vozidla právo na úhradu příspěvku, zjistí-li
porušení povinnosti podle § 1 odst. 2. Za úhradu příspěvku odpovídá společně a nerozdílně s
vlastníkem vozidla jeho provozovatel, není-li současně jeho vlastníkem. V případě vozidla
podléhajícího registraci vozidel vzniká povinnost k úhradě příspěvku tomu vlastníkovi a

provozovateli vozidla, který byl nebo měl být zapsán v registru silničních vozidel v době, kdy
byla porušena povinnost podle § 1 odst. 2; to neplatí v případě, kdy pojištění odpovědnosti
zaniklo podle § 12 odst. 1 písm. d).“.
27. V § 24c odst. 2 se slova „bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem“
nahrazují slovy „byla porušena povinnost podle § 1 odst. 2“.
28. V § 24c odstavec 3 zní:
„(3) Při zjišťování údajů podle odstavců 1 a 2 vychází Kancelář z porovnání údajů podle § 15
odst. 3, z údajů podle § 16b odst. 4 nebo z údajů získaných při šetření události podle § 24
odst. 2 písm. b).“.
29. V § 24c odst. 4 se za větu první vkládá věta „Tato výzva musí obsahovat výsledek
porovnání údajů podle § 15 odst. 3.“.
30. V § 24c odst. 4 se slova „vozidlo nebylo provozováno v rozporu s tímto zákonem“
nahrazují slovy „nebyla porušena povinnost podle § 1 odst. 2“.
31. V § 24c odst. 5 se za slovy „§ 1 odst. 2“ čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „a §
15 odst. 5“ se zrušují.
32. V § 24c odst. 6 se slova „příslušný orgán evidence“ nahrazují slovy „příslušné
registrační místo“.

