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Dohledový benchmark č. 2/2012

K povinnosti pojistitele vydat potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o jeho škodném průběhu

Pojistitel je za podmínek stanovených zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 
v platném znění (dále jen „Zákon o POV“) povinen vydat pojistníkovi potvrzení o době 
trvání pojištění odpovědnosti a o jeho škodném průběhu, jehož náležitosti stanoví 
Vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí Zákon o POV. 

Podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) Zákona o POV je pojistitel po zániku pojištění 
odpovědnosti povinen na základě písemné žádosti pojistníka vydat mu ve lhůtě do 15 dnů ode 
dne jejího doručení potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a o jeho škodném průběhu.
Ve stejné lhůtě je pojistitel povinen vydat toto potvrzení na žádost pojistníka kdykoliv v době 
trvání pojištění.

Potvrzení je tedy podle Zákona POV vydáváno na žádost pojistníka, přičemž standardním 
postupem mnoha pojišťoven je jeho automatické vydávání v souvislosti s ukončením 
pojištění. Podstatné je, aby dané potvrzení, které deklaruje jak dobu trvání pojištění, tak 
škodný průběh tohoto pojištění, bylo vystaveno skutečně až po zániku pojištění, nikoliv 
předem, s uvedením budoucího data, ke kterému se vztahují údaje v potvrzení deklarované. 
Je-li o potvrzení požádáno v průběhu trvání pojištění, musí být i v tomto případě v potvrzení 
uvedeny pouze údaje vztahující se k období do vydání potvrzení a nikoli do budoucna. 

Ze samotného smyslu vydávaného potvrzení vyplývá nemožnost deklarování uvedených 
skutečností do budoucna, t.j. nemožnost vydat potvrzení dříve, než skončí doba, za 
kterou je potvrzení vystavováno.

Zároveň je třeba, aby ze strany pojistitelů bylo rozlišováno potvrzení vydávané po zániku 
pojištění od potvrzení vydávaného v době trvání pojištění. V obou případech je však nutné 
vždy dodržet zákonem stanovenou lhůtu 15 dnů od doručení žádosti. 

Upozornění: 

Informace obsažené v tomto materiálu vyjadřují názor pracovníků sekce dohledu nad 
finančním trhem České národní banky (dále jen „ČNB“), který je aplikován v dohledové 
praxi. Soud a případně i bankovní rada ČNB mohou zaujmout odlišný názor. Postup v 
souladu s informacemi v tomto materiálu však bude ČNB při výkonu dohledu nad finančním 
trhem považovat, v mezích okolností konkrétního posuzovaného případu, za postup v souladu 
s relevantními právními předpisy vztahujícími se k dané oblasti. 
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