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Věc: Předkládání zelené karty
Ministerstvo dopravy, Odbor provozu silničních vozidel, informuje o způsobu předkládání
zelené karty vydané dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, následovně.
Stanovisko Ministerstva financí, s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j.:
1 Afs 3692020 - 54, ze dne 20. 10. 2021, v předmětné věci, potvrzuje, že „… Lpění na listinné
podobě dokumentů v situaci, kdy to není pro naplnění účelu právní úpravy nezbytné, je přepjatě
formalistické.“
Nejen při silniční kontrole, ale i při úkonech spojených s registrem silničních vozidel, jak
předepisuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, prováděných na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, stačí
aby žadatel předložil zelenou kartu v elektronické podobě na displeji mobilního telefonu, typicky ve
formátu PDF nebo v mobilní aplikaci některých pojišťoven. Tuto zelenou kartu všechny pojišťovny
posílají klientům e-mailem již od července 2020, kdy mezinárodní dohoda evropských zemí
umožnila, aby si lidé mohli tento dokument vytisknout i na bílém papíře, když zelená karta
v papírové podobě nemá žádné zvláštní ochranné prvky, které by zvyšovaly její průkazní hodnotu
(na rozdíl třeba od řidičského nebo občanského průkazu).
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla výslovně nestanovuje požadavky na
podobu zelené karty, protože zákonem použitá slova „předložit“, „vydat“ či „osvědčení“ jsou
z hlediska podoby písemnosti neutrální a mohou se týkat jak listinné, tak elektronické podoby,“
S pozdravem
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