
 
"na základě zákona o svobodném přístupu k informacím si touto cestou dovoluji požádat 
Ministerstvo financí o zodpovězení následujících dotazů týkajících  se řízení o přestupcích: 
 
Může mít pojišťovna postavení poškozeného v přestupkovém řízení, a to i s  přihlédnutím  
k § 129 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví? 
 
Jaký je v tomto ohledu poměr mezi zákonem o přestupcích a zákonem o  pojišťovnictví?  
 
Stává se pojišťovna účastníkem jakéhokoli řízení, kde vznikla škoda na  motorovém vozidle  
a kde byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za  škodu způsobenou provozem vozidla? 
 
Kdy účastenství pojišťovny vzniká  a jakou má účastenství formu - bude mít  pojišťovna 
postavení poškozeného? Je tento okamžik nějak spjatý s  uplatněním/neuplatněním nároku 
poškozeného na náhradu škody?" 
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 V Praze dne 11.5. 2016 

 Č. j.: MF- MF-15869/2016/10-4/1081 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážená paní, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 23. března 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"na základě zákona o svobodném přístupu k informacím si touto cestou dovoluji požádat 
Ministerstvo financí o zodpovězení následujících dotazů týkajících  se řízení o přestupcích: 
 
Může mít pojišťovna postavení poškozeného v přestupkovém řízení, a to i s  přihlédnutím  
k § 129 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví? 
 
Jaký je v tomto ohledu poměr mezi zákonem o přestupcích a zákonem o  pojišťovnictví?  
 
Stává se pojišťovna účastníkem jakéhokoli řízení, kde vznikla škoda na  motorovém vozidle  
a kde byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za  škodu způsobenou provozem 
vozidla? 
 
Kdy účastenství pojišťovny vzniká  a jakou má účastenství formu - bude mít  pojišťovna 
postavení poškozeného? Je tento okamžik nějak spjatý s  uplatněním/neuplatněním nároku 
poškozeného na náhradu škody?" 
 
 K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace: 
 
"Může mít pojišťovna postavení poškozeného v přestupkovém řízení, a to i s 
přihlédnutím k § 129 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví?" 
 
 Účastenství pojišťovny v přestupkovém řízení lze chápat v rozsahu, v jakém se 
projednává povinnost obviněného nahradit způsobenou újmu, resp. v jakém rozsahu je 
povinna ji nahradit osoba, které tato povinnost vznikla a také pro účely příp. uplatnění tzv. 
postižního práva pojišťovny (pojišťovna jako vedlejší účastník řízení je v postavení 
obdobném, v jakém je poškozený). K hodnocení postavení poškozeného lze odkázat např. na 
rozsudek NSS – 2 As 46/2006 nebo 9 As 61/2008. 
 
"Jaký je v tomto ohledu poměr mezi zákonem o přestupcích a zákonem o 
pojišťovnictví?" 
 
 Zákon o pojišťovnictví je zákonem speciálním vůči zákonu o přestupcích. 



 
"Stává se pojišťovna účastníkem jakéhokoliv řízení, kde vznikla škoda na motorovém 
vozidle a kde byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla?" 
 
 Ne, pojišťovna se nestává účastníkem jakéhokoliv řízení. Podle ustanovení § 129 odst. 
1 zákona o pojišťovnictví má pojišťovna při provozování neživotních pojištění, u kterých je 
povinnost uzavřít pojistnou smlouvu stanovena zákonem, v řízení správním i soudním při 
šetření pojistné události postavení účastníka řízení (jedná se o zákonné právo pojišťovny být 
účastníkem řízení vztahujícího se k šetření pojistné události). Pojišťovna se považuje za 
účastníka řízení pouze za podmínky, že se jedná o řízení související s činností, která je, mimo 
jiné, podmíněna i povinností uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu touto činností 
způsobenou bez ohledu na to, komu zákon takovou povinnost ukládá. Současně se musí 
jednat o pojišťovnu, která šetří událost přímo související s takovou činností, a se kterou 
oprávněná osoba spojuje požadavek na pojistné plnění (§ 2796 a násl. OZ). Je přitom na 
rozhodnutí pojišťovny, zda se bude aktivně účastnit řízení, v nichž je ze zákona účastníkem 
ve smyslu § 129 zákona o pojišťovnictví. 
 
"Kdy účastenství pojišťovny vzniká a jakou má účastenství formu – bude mít 
pojišťovna postavení poškozeného? Je tento okamžik nějak spjatý s 
uplatněním/neuplatněním nároku poškozeného na náhradu škody?" 
 
 Podle dikce ustanovení § 129 odst. 1 zákona o pojišťovnictví je pojišťovna účastníkem 
v řízení správním i soudním ze zákona. Smyslem předmětného ustanovení je umožnit 
pojišťovně se relevantně bránit nárokům, které uplatňují poškození a také reagovat na 
relevantní skutečnosti pro případné uplatnění tzv. postižního práva pojišťovny proti osobě, 
která za škodu odpovídá a která zároveň naplnila zákonné důvody pro vznik regresu (viz např. 
§ 10 zákona č. 168/1999 Sb.). V řízení o přestupku musí správní orgán pojišťovně oznámit 
zahájení řízení o přestupku bez ohledu na to, zda je uplatněn nárok na náhradu škody. 
Povinnost správního orgánu je splněna odesláním oznámení o zahájení správního řízení 
pojišťovně a předvoláním k nařízenému ústnímu jednání. 
 
"Týká se § 129 odst. 1 zákona o pojišťovnictví i smluv o veřejném zdravotním 
pojištění?" 
 
 Ne, předmětná právní úprava se týká soukromého pojištění. 
 
 


