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I. Úvod

Díky volnému pohybu osob v rámci Evropy je cestování automobilem přes hranice států čím 
dál častější. Tím větší je i potřeba jasných, přesných a funkčních právních předpisů 
upravujících pojištění motorových vozidel v EU. Prioritou zůstává ochrana osob poškozených 
při dopravních nehodách, což vyžaduje vyřešení některých problémů.

Zpráva Komise z června 2007 (KOM 2007(0207)) o některých záležitostech týkajících se 
pojištění motorových vozidel se konkrétně zabývá jedním ustanovením čtvrté směrnice o 
pojištění motorových vozidel. Toto ustanovení upravuje postup odůvodněné nabídky.

Na základě čtvrté směrnice mají osoby poškozené při dopravních nehodách v zahraničí (nebo 
přeshraničí) právo žádat odškodnění na škodním zástupci pojistitele jmenovaným v zemi, v 
níž má poškozený své bydliště. Poškozený musí od pojistitele obdržet odpověď do tří měsíců, 
jinak mu budou uloženy sankce. Navrhuje se, aby stanovení sankcí a volba vhodných sankcí 
byly ponechány na členských státech. 

Druhá část zprávy Komise se zabývá tématem výloh právní ochrany hrazených poškozeným a 
otázkou, zda by tyto výlohy neměly být hrazeny pojistitelem viníka.

II. Otázky k diskusi

Zpráva Komise se zabývá několika důležitými otázkami:

Vnitrostátní ustanovení o postizích a účinnost jejich zavedení do tržních mechanismů 
Komise stále ještě zkoumá. V případě nedodržení tříměsíční lhůty pro odůvodněnou 
nabídku/odpověď jsou ukládány sankce. Komise rozeslala dotazníky členským státům a 
odborníci Komise zpracovávají přehled výsledků a aktualizují tabulku všech postihů. 

Zpravodaj se domnívá, že by v tomto případě měla být zachována zásada subsidiarity a že 
harmonizace vnitrostátních ustanovení o postizích není třeba. V členských státech se vyvinuly 
rozdílné systémy a vnitrostátní regulační orgány mohou s ohledem na vnitrostátní trhy lépe 

1. Provedení čtvrté směrnice o pojištění motorových vozidel týkající se vnitrostátních 
ustanovení o postizích a jejich účinnosti 

2. Účinnost mechanismu škodních zástupců 
3. Současná dostupnost dobrovolného pojištění právní ochrany, které si může 

dodatečně sjednat potenciální osoba poškozená při dopravních nehodách;
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zaručit nejvyšší možnou úroveň ochrany spotřebitelů. V průběhu konzultací s vnitrostátními 
orgány, včetně těch z nových členských států, bylo potvrzeno, že současná ustanovení o 
postizích jsou přiměřená a jsou efektivně zaváděna v celé EU. Evropská komise by měla 
sledovat situaci, koordinovat postup a v případě potřeby pomáhat, pokud o to vnitrostátní 
orgány požádají. 

Systém škodních zástupců je známý ve většině členských států EU. Ve většině případů 
informují pojišťovny své klienty o vhodných zástupcích v různých zemích, například 
telefonicky nebo dopisem. V některých členských státech byla mimoto zřízena informační 
centra, která poskytují  účastníkům poškozeným dopravními nehodami důležité informace. 
Tyto informace jsou také k dispozici na internetu nebo si o ně lze zavolat do pojišťovny.

Zpravodaj se domnívá, že by byla posílena důvěra spotřebitelů, pokud by pojistitelé byli 
povinni poskytnout, jako součást smluvních informačních dokumentů, seznam svých 
škodních zástupců ve všech členských státech. Kromě toho by měli spotřebitelé jako součást 
smluvních informačních dokumentů obdržet srozumitelné informace o fungování systému 
škodních zástupců, o jeho využití a výhodách pro pojištěnce. Komise by měla nadále pozorně 
sledovat fungování systému, zejména s ohledem na to, jak prudce vzrůstá počet Evropanů 
cestujících do jiných členských států EU po rozšíření EU a schengenského prostoru. 

Pojištění právní ochrany je dostupné ve většině členských států (s výjimkou Malty a 
Kypru). Čísla ukazují, že 90 % všech případů je řešeno mimosoudně a že výlohy právní 
ochrany jsou v mnoha členských státech hrazeny. Kromě toho pojistitelé dlouhá léta poskytují 
pokrytí všech přeshraničních případů a mají ke zpracování zahraničních nároků a jejich 
snadnému vyřízení zřízena svá vlastní oddělení. V nových členských státech došlo ke 
vytvoření trhů, které se trvale rozšiřují. Nicméně na většině z nich je pojištění právní ochrany 
relativní novinkou, která musí být propagována. Informovanost veřejnosti o pojištění právní 
ochrany je v nových členských státech stále nízká. Abychom docílili lepší ochrany 
spotřebitelů, musíme nejprve zvýšit informovanost. 

První z možností má některé výhody zejména pro spotřebitele v nových členských státech. 
Měla by zvýšit důvěru spotřebitelů zejména při snaze o právní odškodnění, s ohledem na 
nedůvěru spotřebitelů nových členských států k vysokým právním poplatkům, které by byly 
hrazeny z povinného pojištění. To by ale způsobilo další složitější pracovní zátěž soudů a s 
tím související zpoždění řešení sporů, pravděpodobný nárůst podílu neoprávněných nároků a 

Hlavní otázky:
 zavést povinné pojištění právní ochrany, nebo
 zachovat dobrovolné pojištění právní ochrany 

jako spolehlivé a účinné řešení
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zvýšení pojistného především v zemích, kde pojistitelé běžně nabízí levnější pojistné krytí, ve 
kterém není zahrnuto pojištění právní ochrany. Nejdůležitější je fakt, že by tím vznikla situace 
nemotivující k mimosoudnímu řešení nároků. Celkově vzato, zápory zavedení povinného 
pojištění právní ochrany by převážily jeho možné klady. 

Okamžitě by došlo k neřešitelnému střetu zájmů, ve kterém by pojistitel odpovědné strany byl 
nucen poškozenému pokrýt náklady na spor v podobě samostatné pojistky. To je způsobeno 
rozdílnými účely a zájmy pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel 
(MTPL) a pojištění právní ochrany. Zatímco pojištění zákonné odpovědnosti pokrývá škodu 
způsobenou odpovědnou stranou další straně, pojištění právní ochrany je zaměřeno na 
poškozeného. Pokud je tedy v zájmu MTPL udržet náhradu škod co nejníže, je v zájmu 
poškozeného obdržet co nejvyšší platbu. Abychom se proto vyhnuli konfliktům mezi 
odpovědnou stranou, MTPL a pojištěním právní ochrany, musíme tyto dva typy pojištění 
oddělit .

Zpravodaj se domnívá, že ke zvýšení informovanosti o pojištění právní ochrany je třeba je 
třeba učinit další kroky, zejména v nových členských státech. Spotřebitelé by měli být 
informováni o výhodách nabídky a sjednání tohoto pojištění. Zásadní je úloha vnitrostátních 
regulačních orgánů při zavádění osvědčených postupů jiných zemí. Veřejné kampaně vedené 
vnitrostátními orgány, soukromými pojišťovnami a spotřebitelskými organizacemi jsou 
důležité pro dostatečný rozvoj vnitrostátních trhů. Smluvní informační dokumenty by měly 
obsahovat informace o možnosti pokrytí nákladů právní ochrany a spotřebitelé, kteří toto 
pojištění nechtějí, by mohli mít možnost prohlásit, že o této doporučené možnosti vědí, ale 
nemají o ni zájem. Zprostředkovatelé a sjednavatelé pojištění by měli být povinni informovat 
zákazníka o možných rizicích a o potřebnosti pojištění právní ochrany. Členské státy, které 
nemají zavedené systémy mimosoudního řešení nároků, by kromě toho měly být 
povzbuzovány k zavedení modelů osvědčených postupů ostatních členských států.


	708911cs.doc

