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Nejjednodušší způsob, jak se dostat  

do konfliktu se zákonem,  

případně do vězení,  

je usednout za volant  

motorového vozidla 
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 Trestný čin 

 

 Správní delikt 

• přestupek (jen fyzická osoba) 

• jiný správní delikt (fyzická podnikající 

a právnická osoba) 
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 Subjektivní 

  

 

 Objektivní 

  

Přestupek musí být nade vší pochybnost 

prokázán konkrétní osobě (řidiči) 
 

Odpovědnost plyne ze zákona, nezkoumá se míra 

vlastního zavinění (provozovatel,  dopravce) 
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 Subjektivní odpovědnost 

 Řidič překročil rychlostní limit. Byl ihned 

 zastaven policií nebo se v průběhu 

 přestupkového řízení přiznal. 

 

 Objektivní 

 Provozovatel vozidla se dopouští  správního 

 deliktu, jakmile s jeho vozidlem je spáchán 

 dopravní přestupek.   
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Základní právo občana demokratického 

státu “neprásknout” matku, otce, bratra, 

dceru…… 
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Důsledky: 

 po řidiči nebude dále pátráno (většinou) 

 zahájení řízení s provozovatelem 

 pokuta max. 10 tis. Kč 

 bez bodů 
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 Přestupky spáchané do 30.9.2015 

 po 1 roce 

 

 Přestupky spáchané od 1.10.2015 

 po 2 letech 

 

Možnost přerušení lhůty (např. trestní stíhání) 
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Zákon č. 168/1999 Sb. 

  

§9 odst. 3:  

 

Pojistitel je povinen provést šetření škodné události 

bez zbytečného odkladu. Ve lhůtě do 3 měsíců ode 

dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo 

na plnění z pojištění odpovědnosti, je pojistitel 

povinen 
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a) ukončit šetření pojistné události a sdělit poškozenému 

výši pojistného plnění podle jednotlivých nároků 

poškozeného včetně způsobu stanovení jeho výše, 

jestliže nebyla zpochybněna povinnost pojistitele plnit z 

pojištění odpovědnosti a nároky poškozeného byly 

prokázány,  

 

nebo 
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b) podat poškozenému písemné vysvětlení k těm jím 

uplatněným nárokům, které byly pojistitelem 

zamítnuty nebo u kterých bylo plnění pojistitele 

sníženo, anebo u kterých nebylo možno ve 

stanovené lhůtě ukončit šetření 
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§ 9 odst. 2: 

 

Plnění pojistitele je splatné do 15 dnů, jakmile 

pojistitel skončil šetření nutné k zjištění rozsahu 

jeho povinnosti plnit 

Pojistitel není vázán rozhodnutím 

správního orgánu nebo soudu. 
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U všech vozidel 

 Vozidlo nebylo technické způsobilé k provozu 

 Řidič neměl řidičské oprávnění 

• Řidič byl pod vlivem omamných látek 

• Řidič neměl platný zdravotní posudek (seniorský nebo  

je-li též služebním řidičem) 

 

U služebních vozidel navíc 

 Řidič neměl platné školení (pozor na e-learning) 

 Řidič neměl platný zdravotní posudek 
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