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NEJSTE SAMIS NÁMI V TOM

Limit pojistného plnění stanovuje dopravce v souladu s příslušným právním předpisem. Dopravce musí být v průběhu ročního 
účetního období schopen dostát svým finančním závazkům a prokázat, že na každý rok disponuje kapitálem a rezervami 
nejméně ve výši:

Limit pojistného plnění

1. vozidlo
Každé další vozidlo

Nad 3,5 t Od 2,5 t do 3,5 t

Dopravce má vozidla nad 3,5 t a zároveň i vozidla od 2,5 t do 3,5 t 9 000 EUR 5 000 EUR 900 EUR*

Dopravce má výhradně vozidla od 2,5 t do 3,5 t 1 800 EUR* – 900 EUR*

*  Platí od 22. 5. 2022.

Pro přepočet na českou měnu se použije kurz platný první pracovní den měsíce října a zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie.
Tyto hodnoty se použijí vždy na celý následující kalendářní rok.

Právní předpis

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 
a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví dopravy, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se 
závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě.

Povinnost prokázat finanční způsobilost budou mít od 22. 5. 2022 dopravci, pokud splní všechny tyto podmínky:

1)  Provozují silniční dopravu vozidly, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak nepřevyšuje 3,5 tuny

2)  Přepravují věci či zvířata

3)  Jsou daná vozidla používána v mezinárodní silniční dopravě nebo při vnitrostátní silniční dopravě na území státu, 
v němž dopravce nemá sídlo (kabotáž)

Kdo musí nově prokazovat finanční způsobilost?

Vybraní provozovatelé „malých vozidel“ mají od května 2022 nově povinnost prokázat 
finanční způsobilost.

Vhodnou alternativou k prokázání finanční způsobilosti je speciální pojištění. Pojištění je určeno dopravcům se sídlem 
na území České republiky provozující silniční dopravu následujícími vozidly:

Pojištění finanční způsobilosti

N1 (platí od 22. 5. 2022) N2, N3 M2, M3

• Celková hmotnost nad 2,5 t a do 3,5 t • Celková hmotnost nad 3,5 t • Pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče


