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§ 2 

písm. b) 

§ 2 

Činnosti vyloučené z působnosti zákona 

Tento zákon se nevztahuje na 

b) činnost osob, které zprostředkovávají 

uzavírání pojistných smluv, jestliže jsou 

současně splněny tyto podmínky: 

1. uzavření pojistné smlouvy vyžaduje 

pouze znalosti o pojištění, které je na 

jejím základě poskytováno, 

2. nejedná se o pojistné smlouvy životních 

pojištění ani o pojištění odpovědnosti za 

škodu, 

3. činnost zprostředkování pojištění nebo 

zajištění je pouze doplňkem podnikání 

osoby zprostředkovávající pojištění, 

4. sjednávané pojištění je doplňkovou 

službou dodávaného zboží nebo 

poskytované služby, je-li toto pojištění 

sjednáváno pro případ vady, zničení, 

ztráty tohoto zboží nebo služby, nebo je-li 

toto pojištění sjednáváno pro případ 

poškození nebo ztráty zavazadla nebo pro 

případ jiného pojistného nebezpečí 

spojeného s cestováním zabezpečovaným 

dodavatelem této služby, i když se jedná o 

životní pojištění nebo o pojištění 

odpovědnosti za škodu, pokud je takové 

pojištění doplňkem k cestovnímu 

pojištění, a 

5. výše ročního pojistného pro jednu 

pojistnou smlouvu nepřesahuje částku 

odpovídající hodnotě 500 eur a trvání 

takového pojištění, včetně jeho 

prodloužení, nepřesahuje dobu 5 let. 
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Čl. 1 

odst. 2 

Článek 1 odst. 2 

2. Tato směrnice se nevztahuje na osoby 

poskytující zprostředkovatelské služby pro 

pojistné smlouvy, jsou-li splněny všechny 

tyto podmínky: 

a) pro dotyčnou pojistnou smlouvu je nutná 

pouze znalost pojistného krytí, které je 

poskytováno; 

b) pojistná smlouva není smlouvou na 

životní pojištění; 

c) pojistná smlouva nekryje žádnou 

občanskoprávní odpovědnost; 

d) hlavní profesní činnost dotyčné osoby je 

jiná než zprostředkování pojištění; 

e) pojištění je doplňkem k produktu nebo 

službě dodané jakýmkoli jiným 

poskytovatelem, kdy takové pojištění kryje 

i) riziko špatného fungování, ztráty nebo 

poškození zboží dodaného tímto 

poskytovatelem nebo 

ii) poškození nebo ztrátu zavazadla a jiná 

rizika spojená s cestováním objednaným u 

tohoto poskytovatele, i když pojištění 

zahrnuje životní pojištění nebo pojištění 

občanskoprávní odpovědnosti, za 

předpokladu, že toto krytí je doplňkové k 

hlavnímu krytí spojenému s tímto 

cestováním; 

f) výše ročního pojistného nepřekračuje 500 

EUR a celková doba trvání pojistné 

smlouvy, včetně případných prodloužení, 

nepřekračuje pět let. 

§ 3 

písm. a) 

§ 3 

Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) činností zprostředkování pojištění nebo 

zajištění odborná činnost osoby odlišné od 

pojišťovny v postavení pojistitele 

spočívající v 

1. předkládání návrhů na uzavření 

pojistných nebo zajišťovacích smluv nebo 

na změnu nebo zánik pojištění nebo 

zajištění, 

2. provádění přípravných prací 

směřujících k uzavření pojistných nebo 

zajišťovacích smluv nebo ke změně nebo 

zániku pojištění nebo zajištění, včetně 

poskytování doporučení vedoucího k 

uzavření pojistné nebo zajišťovací 

smlouvy nebo ke změně nebo zániku 
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Čl. 2 

odst. 3 

pododst. 

1 a odst.  

4 

pododst. 

1 

Článek 2 odst. 3 pododst. 1 

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 

spočívající v předkládání, navrhování nebo 

provádění jiných přípravných prací pro 

uzavírání pojistných smluv nebo uzavírání 

takových smluv nebo napomáhání při 

správě a plnění takových smluv, zejména v 

případě pojistné události. 

 

Článek 2 odst. 4 pododst. 1 

4. „zprostředkováním zajištění“ činnost 

spočívající v předkládání, navrhování nebo 

provádění jiných přípravných prací pro 

uzavírání zajistných smluv nebo uzavírání 

takových smluv nebo napomáhání při 

správě a plnění takových smluv, zejména v 

případě pojistné události. 

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU 
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pojištění nebo zajištění, 

3. uzavření pojistných nebo zajišťovacích 

smluv nebo ve změně nebo zániku 

pojištění nebo zajištění jménem a na účet 

pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je 

tato činnost vykonávána, nebo  

4. pomoci při správě pojištění a vyřizování 

nároků z pojištění nebo zajištění; 

§ 3 

písm. c) 

a d) 

c) pojišťovacím zprostředkovatelem 

právnická nebo fyzická osoba, která za 

úplatu provozuje činnost zprostředkování 

pojištění nebo zajištění a která má své 

bydliště nebo sídlo v České republice;  

d) pojišťovacím zprostředkovatelem s 

domovským členským státem jiným, než 

je Česká republika právnická nebo fyzická 

osoba, která za úplatu provozuje činnost 

zprostředkování pojištění nebo zajištění a 

která má své bydliště nebo sídlo v jiném 

členském státě, než je Česká republika; 
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Čl. 2 

odst. 5 a 

6 

Článek 2 odst. 5 a 6 

5. "zprostředkovatelem pojištění" každá 

fyzická nebo právnická osoba, která za 

odměnu přistupuje ke zprostředkování 

pojištění nebo je vykonává; 

6. "zprostředkovatelem zajištění" každá 

fyzická nebo právnická osoba, která za 

odměnu přistupuje ke zprostředkování 

zajištění nebo je vykonává; 

§ 3 

písm. g) 

g) hostitelským členským státem členský 

stát, ve kterém pojišťovací 

zprostředkovatel provozuje činnost 

zprostředkování pojištění nebo zajištění na 

základě práva zřizovat pobočky nebo na 

základě svobody dočasně poskytovat 

služby; 
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Čl. 2 

odst. 10 

Článek 2 odst. 10 

10. "hostitelským členským státem" 

členský stát, v němž má zprostředkovatel 

pojištění nebo zajištění pobočku nebo 

poskytuje služby; 

§ 3 

písm. h) 

h) příslušným orgánem dohledu orgán 

domovského členského státu, který je 

oprávněn vykonávat dohled nad 

provozováním činnosti zprostředkování 

pojištění nebo zajištění a který byl jako 

příslušný orgán oznámen Evropské 

komisi; 
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Čl. 2 

odst. 11 

Článek 2 odst. 11 

11. "příslušnými orgány" orgány, které 

každý členský stát určuje podle článku 7; 

§ 4 § 4 

Osoby oprávněné k provozování 

činnosti zprostředkování pojištění nebo 

zajištění 

(1) Provozovat činnost zprostředkování 

pojištění nebo zajištění může za podmínek 

stanovených tímto zákonem na území 

České republiky 

a) vázaný zástupce (§ 5),  

b) samostatný zprostředkovatel (§ 6), nebo  

c) pojišťovací zprostředkovatel s 

domovským členským státem jiným, než 

je Česká republika (§ 9). 

(2) Pojišťovací zprostředkovatel musí být 

zapsán do registru (§ 12). Pojišťovací 

zprostředkovatel může začít provozovat 

činnost zprostředkování pojištění nebo 

zajištění nejdříve ode dne zápisu do 

registru. 

(3) Pojišťovací zprostředkovatel musí 

splňovat podmínky důvěryhodnosti a 

odborné způsobilosti stanovené tímto 

zákonem. Podmínku důvěryhodnosti musí 

splňovat i ovládající osoba pojišťovacího 

zprostředkovatele, který je právnickou 

osobou.  
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Čl. 3 

odst. 1 

pododst 

1 a odst. 

3 

pododst. 

1 

Článek 3 odst. 1 pododst. 1 

1. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění se 

registrují u příslušného orgánu ve smyslu 

čl. 7 odst. 2 ve svém státě původu. 

 

Článek 3 odst. 3 pododst.1 

3. Členské státy zajistí, aby registrace 

zprostředkovatelů pojištění, včetně smluvně 

vázaných, a zprostředkovatelů zajištění 

podléhala dodržení požadavků na profesní 

způsobilost stanovených v článku 4. 
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(4) Pojišťovací zprostředkovatel nesmí 

provozovat činnost samostatného 

likvidátora pojistných událostí u pojištění, 

které zprostředkoval; to se nepoužije u 

pojištění velkých pojistných rizik. 

(5) Nabízet podnikatelským způsobem 

třetí osobě možnost stát se v rámci 

pojištění pojištěným může pojistník nebo 

jiná osoba pouze tehdy, je-li osobou 

oprávněnou k provozování činnosti 

zprostředkování pojištění nebo zajištění a 

nesjednává-li rezervotvorné pojištění. 

§ 5 § 5 

Vázaný zástupce 

(1) Vázaný zástupce provozuje činnost 

zprostředkování pojištění nebo zajištění 

výhradně pro jednoho zastoupeného na 

základě smlouvy. Smlouva vyžaduje 

písemnou formu. Za plnění povinností 

podle tohoto zákona vázaným zástupcem 

samostatného zprostředkovatele odpovídá 

samostatný zprostředkovatel. Za plnění 

povinností podle tohoto zákona vázaným 

zástupcem pojišťovny odpovídá 

pojišťovna. Za plnění povinností podle 

tohoto zákona vázaným zástupcem 

zajišťovny odpovídá zajišťovna.  

(2) Při provozování činnosti podle 

odstavce 1 může být vázaný zástupce, 

který je fyzickou osobou, zastoupen pouze 

prokuristou nebo svým zaměstnancem. Při 

provozování činnosti podle odstavce 1 

může být vázaný zástupce, který je 

právnickou osobou, zastoupen pouze 

členem statutárního orgánu, prokuristou 

nebo svým zaměstnancem.  

(3) Protiprávní čin, kterého se vázaný 

zástupce samostatného zprostředkovatele 

dopustil vůči třetí osobě při provozování 

činnosti podle odstavce 1, zavazuje 

samostatného zprostředkovatele, i když 

vázaný zástupce jednal jménem 

pojišťovny nebo zajišťovny. Ustanovení § 

2914 občanského zákoníku se nepoužije.  

(4) Zastoupený je povinen okamžitě 

vypovědět závazek ze smlouvy podle 

odstavce 1, zjistí-li, že vázaný zástupce 

nesplňuje podmínky stanovené tímto 

zákonem pro provozování činnosti 

vázaného zástupce; doručením výpovědi 

vázanému zástupci tento závazek zaniká. 

Vázaný zástupce je povinen okamžitě 

vypovědět závazek ze smlouvy podle 

odstavce 1, přestane-li splňovat podmínky 

stanovené tímto zákonem pro provozování 

činnosti vázaného zástupce; doručením 

výpovědi zastoupenému tento závazek 

zaniká. Zastoupený je povinen oznámit 

bez zbytečného odkladu České národní 

bance, že závazek ze smlouvy podle 
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Čl. 4 

odst. 3, 

4 a 7 

Článek 4 odst. 3 

3. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění si 

udržují pojištění odpovědnosti za škody při 

výkonu povolání, které pokrývá celé území 

Společenství, nebo jinou podobnou záruku 

proti odpovědnosti z porušení povinné péče 

při výkonu povolání v hodnotě nejméně 1 

000 000 EUR na jednu pojistnou událost a 

1 500 000 EUR na všechny pojistné 

události dohromady za jeden rok, pokud mu 

takové pojištění nebo srovnatelnou záruku 

již neposkytuje pojišťovna, zajišťovna nebo 

jiný podnik, na jejíž účet zprostředkovatel 

pojištění nebo zajištění působí nebo za niž 

je zprostředkovatel pojištění nebo zajištění 

oprávněn jednat, nebo pokud tento podnik 

nepřebírá neomezenou odpovědnost za 

jednání zprostředkovatele. 

 

Článek 4 odst. 4 

4. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 

opatření k ochraně zákazníků před 

neschopností zprostředkovatele pojištění 

převést pojistné na pojišťovnu nebo převést 

částku pojistného plnění nebo vrátit 

pojistné pojištěnému. 

Tato opatření mají jednu nebo více těchto 

forem: 

a) ustanovení právních předpisů nebo 

smluvní ustanovení, podle nichž se na 

peníze zaplacené zákazníkem 

zprostředkovateli hledí tak, jako kdyby byly 

zaplaceny podniku, zatímco na peníze 

zaplacené podnikem zprostředkovateli se 

hledí tak, jako kdyby byly zaplaceny 

zákazníkovi, až tehdy, když je zákazník 

skutečně obdrží; 

b) požadavek na zprostředkovatele 

pojištění, aby trvale disponovali finančními 

prostředky ve výši 4 % úhrnu přijatého 

ročního pojistného, nejméně však 15 000 

EUR; 

c) požadavek, aby se peníze zákazníků 

převáděly prostřednictvím přísně 

oddělených klientských účtů a aby se tyto 

účty nepoužívaly k vracení peněz jiným 

věřitelům v případě úpadku; 

d) požadavek, aby byl vytvořen záruční 
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odstavce 1 zanikl. 

(5) Sjednává-li vázaný zástupce jiné než 

rezervotvorné pojištění a bylo-li tak 

dohodnuto s pojišťovnou, je oprávněn 

vybírat pojistné. 

(6) Vybírá-li vázaný zástupce od 

zákazníka pojistné, je povinen používat 

pro převody pojistného výhradně zvlášť k 

tomu zřízený a od vlastního hospodaření 

oddělený účet u banky, spořitelního a 

úvěrního družstva nebo zahraniční banky 

se sídlem v členském státě (dále jen 

„bankovní účet“), popřípadě rovněž 

bankovní účet zastoupeného, pokud je z 

něj patrno, který vázaný zástupce a jakou 

částku pojistného na tento účet vložil; při 

výběru pojistného v hotovosti je vázaný 

zástupce povinen pojistné bezodkladně 

vložit na takový bankovní účet. 

fond. 

 

Článek 4 odst. 7 

7. Částky uvedené v odstavcích 3 a 4 se 

pravidelně přezkoumávají, aby braly v 

úvahu změny evropského indexu 

spotřebitelských cen zveřejňovaného 

Eurostatem. První přezkum se uskuteční pět 

let po vstupu v platnost této směrnice a 

následné přezkumy každých pět po 

předchozím přezkumu. 

 

Částky se automaticky upravují zvýšením 

základní částky v eurech o procentní změnu 

tohoto indexu během období mezi vstupem 

v platnost této směrnice a datem prvního 

přezkumu nebo mezi datem posledního a 

nového přezkumu a zaokrouhlují se nahoru 

na celá eura. 

 

Pozn.: K navýšení částek uvedených ve 

směrnici vydala Evropská komice v roce 

2008 zprávu, ve které tyto částky navýšila v 

souladu s daty Eurostatu. Předmětné částky 

byly v zákoně č. 38/2004 Sb. navýšeny s 

účinností od 1. ledna 2010 zákonem č. 

278/2009 Sb. 

§ 6 § 6 

Samostatný zprostředkovatel 

(1) Samostatný zprostředkovatel 

provozuje činnost zprostředkování 

pojištění nebo zajištění na základě 

smlouvy pro jednu nebo více pojišťoven 

nebo zajišťoven nebo na základě smlouvy 

se zákazníkem. Smlouva vyžaduje 

písemnou formu. 

(2) Při provozování činnosti podle 

odstavce 1 může být samostatný 

zprostředkovatel, který je fyzickou 

osobou, zastoupen pouze prokuristou, 

svým zaměstnancem nebo vázaným 

zástupcem. Při provozování činnosti podle 

odstavce 1 může být samostatný 

zprostředkovatel, který je právnickou 

osobou, zastoupen pouze členem 

statutárního orgánu, prokuristou, svým 

zaměstnancem nebo vázaným zástupcem.  

(3) Jedná-li samostatný zprostředkovatel 

ohledně pojištění, které je, nebo má být 

předmětem pojistné smlouvy, na základě 

smlouvy se zákazníkem, nesmí současně 

ohledně tohoto pojištění nebo zajištění 

jednat jménem a na účet pojišťovny nebo 

zajišťovny. 

(4) Protiprávní čin, kterého se samostatný 

zprostředkovatel dopustil vůči třetí osobě 

při provozování činnosti podle odstavce 1, 

zavazuje samostatného zprostředkovatele, 

i když jednal jménem pojišťovny nebo 

zajišťovny. Ustanovení § 2914 
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Čl. 4 

odst. 3 a 

4 
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Čl. 4 

odst. 7 

Článek 4 odst. 3 a 4 

Viz výše. 

 

 

 

 

 

 

Článek 4 odst. 7 

Viz výše. 
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občanského zákoníku se nepoužije.  

(5) Samostatný zprostředkovatel musí být 

po celou dobu provozování činnosti podle 

odstavce 1 pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozováním této činnosti na celém 

území Evropského hospodářského 

prostoru, s limitem pojistného plnění 

nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 

200 000 eur na každou pojistnou událost a 

v případě souběhu více pojistných událostí 

v jednom roce nejméně ve výši 

odpovídající hodnotě 1 700 000 eur. To 

neplatí, jedná-li samostatný 

zprostředkovatel na základě písemné 

smlouvy pro jednu nebo více pojišťoven 

nebo zajišťoven a současně se každá z 

nich písemně zavázala převzít povinnost 

nahradit škodu způsobenou jeho činností 

provozovanou podle odstavce 1, nebo se 

jedna z nich zavázala převzít povinnost 

nahradit škodu za veškeré jeho jednání. 

(6) Bylo-li tak dohodnuto s pojišťovnou 

nebo zajišťovnou, je samostatný 

zprostředkovatel oprávněn přijímat 

pojistné nebo zprostředkovávat výplatu 

pojistného plnění z pojistných smluv. 

(7) Vybírá-li samostatný zprostředkovatel 

od zákazníka pojistné nebo 

zprostředkovává-li výplatu pojistného 

plnění, je povinen 

a) udržovat trvale likvidní finanční jistinu 

ve výši 4 % z ročního objemu jím 

inkasovaného pojistného, nejméně však ve 

výši odpovídající hodnotě 17 000 eur, 

nebo 

b) používat pro převody pojistného a 

pojistného plnění výhradně zvlášť k tomu 

zřízený a od vlastního hospodaření 

oddělený bankovní účet; při výběru 

pojistného v hotovosti je samostatný 

zprostředkovatel povinen pojistné 

bezodkladně vložit na takový bankovní 

účet. 

§ 12 

odst. 2  

(2) Česká národní banka za podmínek 

stanovených tímto zákonem zapisuje do 

registru 

a) vázaného zástupce, 

b) samostatného zprostředkovatele, 

c) pojišťovacího zprostředkovatele s 

domovským členským státem jiným, než 

je Česká republika a 

d) samostatného likvidátora pojistných 

událostí. 

32002L

0092 

 

Čl. 3 

odst. 1 

pododst. 

1 a odst. 

3 

pododst. 

1 

Článek 3 odst. 1 pododst. 1 

1. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění se 

registrují u příslušného orgánu ve smyslu 

čl. 7 odst. 2 ve svém státě původu. 

 

Článek 3 odst. 3 pododst. 1 

3. Členské státy zajistí, aby registrace 

zprostředkovatelů pojištění, včetně smluvně 

vázaných, a zprostředkovatelů zajištění 

podléhala dodržení požadavků na profesní 

způsobilost stanovených v článku 4. 

§ 12 

odst. 3 

písm. e) 

e) územní rozsah činnosti, jedná-li se o 

pojišťovacího zprostředkovatele s 

bydlištěm nebo sídlem na území České 

republiky včetně údaje, zda je činnost 

zprostředkování pojištění nebo zajištění 

32002L

0092 

 

Čl. 3 

odst. 2 

Článek 3 odst. 2 pododst. 2 

Členské státy zajistí, aby bylo zřízeno 

jediné informační místo umožňující snadný 

a rychlý přístup k informacím v těchto 

různých rejstřících, které se sestavují 
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provozována v hostitelském členském 

státě, pokud ano, pak zda je provozována 

formou práva zřizovat pobočky, v tom 

případě i její adresu, nebo formou 

svobody dočasně poskytovat služby, 

pododst. 

2 

elektronicky a neustále se aktualizují. Toto 

informační místo rovněž poskytuje 

identifikační informace příslušným 

orgánům každého členského státu 

uvedeným v odstavci 1 prvním 

pododstavci. Rejstřík dále uvádí zemi nebo 

země, v níž nebo v nichž zprostředkovatel 

vykonává činnost v rámci svobody 

usazování nebo volného pohybu služeb. 

§ 12 

odst. 5 

(5) Česká národní banka uveřejňuje údaje 

uvedené v odstavcích 3 a 4 způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. V případě 

změn zůstávají uveřejněny i předchozí 

údaje. 

32002L

0092 

 

Čl. 3 

odst. 2 

pododst. 

2 

Článek 3 odst. 2 pododst. 2 

Viz výše. 

§ 13 § 13 

Oprávnění k provozování činnosti 

samostatného zprostředkovatele 

(1) O udělení oprávnění k provozování 

činnosti samostatného zprostředkovatele 

rozhoduje Česká národní banka na základě 

žádosti podané elektronicky. Žádost o 

udělení oprávnění k provozování činnosti 

samostatného zprostředkovatele obsahuje, 

mimo náležitostí stanovených správním 

řádem, údaje o splnění podmínek pro 

provozování činnosti samostatného 

zprostředkovatele stanovených tímto 

zákonem. K žádosti se připojí doklady 

prokazující splnění těchto podmínek. 

Další náležitosti žádosti, včetně příloh 

prokazujících splnění podmínek pro 

provozování činnosti samostatného 

zprostředkovatele stanovených tímto 

zákonem, její formáty a další technické 

náležitosti stanoví prováděcí právní 

předpis. 

(2) Jsou-li splněny podmínky pro 

provozování činnosti samostatného 

zprostředkovatele stanovené tímto 

zákonem, Česká národní banka žádosti 

vyhoví a zapíše žadatele do registru. 

Rozhodnutí se v takovém případě písemně 

nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá právní 

moci okamžikem zápisu samostatného 

zprostředkovatele do registru. O zápisu do 

registru Česká národní banka neprodleně 

elektronicky informuje žadatele. 

(3) Česká národní banka žadatele do 

registru nezapíše a vydá o tom rozhodnutí, 

jestliže je žadatel zapsán v registru jako 

vázaný zástupce nebo jestliže údaje, které 

podle § 12 odst. 3 poskytl, České národní 

bance neumožňují jeho identifikaci v 

příslušném základním registru. 

32002L

0092 

 

Čl. 3 

odst. 1 

pododst. 

1, odst. 

3 

pododst. 

1 

Článek 3 odst. 1 pododst. 1 

1. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění se 

registrují u příslušného orgánu ve smyslu 

čl. 7 odst. 2 ve svém státě původu. 

 

Článek 3 odst. 3 pododst. 1 

3. Členské státy zajistí, aby registrace 

zprostředkovatelů pojištění, včetně smluvně 

vázaných, a zprostředkovatelů zajištění 

podléhala dodržení požadavků na profesní 

způsobilost stanovených v článku 4. 

§ 13a § 13a 

Oprávnění k provozování činnosti 

vázaného zástupce 

(1) Oprávnění k provozování činnosti 

32002L

0092 

 

Čl. 3 

Článek 3 odst. 1 pododst. 1, odst. 3 

pododst. 1 a odst. 5 

Viz výše. 
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vázaného zástupce vzniká zápisem 

vázaného zástupce do registru. Česká 

národní banka zapíše vázaného zástupce 

do registru na základě oznámení podaného 

zastoupeným elektronicky, a to 

neprodleně, nejpozději však do 5 

pracovních dnů ode dne doručení 

oznámení. Oznámení obsahuje, mimo 

náležitostí podání stanovených správním 

řádem, identifikační údaje osoby, která 

hodlá provozovat činnost vázaného 

zástupce, a údaje o splnění podmínek pro 

provozování činnosti vázaného zástupce 

stanovených tímto zákonem. Další 

náležitosti oznámení, jeho formáty a další 

technické náležitosti stanoví prováděcí 

právní předpis. 

(3) Osoba, která hodlá provozovat činnost 

vázaného zástupce, je povinna 

zastoupenému poskytnout potřebné 

doklady a součinnost; doklady prokazující 

splnění podmínek stanovených tímto 

zákonem pro provozování činnosti 

vázaného zástupce uchovává zastoupený 

po dobu trvání zápisu v registru a nejméně 

po dobu 5 let ode dne jeho zrušení. 

(4) Česká národní banka vázaného 

zástupce do registru nezapíše, jestliže je 

již zapsán pro jiného zastoupeného nebo 

pokud je zapsán v registru jako 

samostatný zprostředkovatel. Česká 

národní banka vázaného zástupce do 

registru nezapíše také, jestliže údaje podle 

§ 12 odst. 3 poskytnuté České národní 

bance zastoupeným neumožňují 

identifikaci vázaného zástupce v 

příslušném základním registru. 

(5) O zápisu vázaného zástupce do 

registru nebo neprovedení zápisu a 

důvodu takového neprovedení zápisu 

Česká národní banka neprodleně 

elektronicky informuje zastoupeného. 

odst. 1 

pododst. 

1 a 2, 

odst. 3 

pododst. 

2 

Článek 3 odst. 1 pododst. 2 

Aniž je dotčen první pododstavec, mohou 

členské státy stanovit, že pojišťovny a 

zajišťovny nebo jiné instituce mohou 

spolupracovat s příslušnými orgány při 

registraci zprostředkovatelů pojištění a 

zajištění a při uplatňování požadavků 

článku 4 vůči těmto zprostředkovatelům. 

Zejména smluvně vázaní zprostředkovatelé 

pojištění mohou být registrováni 

pojišťovnou nebo sdružením pojišťoven 

pod dohledem příslušného orgánu 

§ 14 

odst. 1 

(1) Zápis pojišťovacího zprostředkovatele 

do registru a splnění podmínek 

stanovených v odstavcích 2 a 3 opravňuje 

tuto osobu k provozování činnosti 

zprostředkování pojištění nebo zajištění na 

území jiného členského státu. 

32002L

0092 

 

Čl. 3 

odst. 5 

Článek 3 odst. 5 

5. Registrovaným zprostředkovatelům 

pojištění a zajištění se dovoluje přistupovat 

k činnosti ve zprostředkování pojištění a 

zajištění a vykonávat ji ve Společenství jak 

v režimu svobody usazování, tak i volného 

pohybu služeb. 

§ 15 

odst. 2 

(2) Oprávnění k provozování činnosti 

samostatného likvidátora pojistných 

událostí vzniká též marným uplynutím 

lhůty 60 dní ode dne doručení žádosti o 

udělení oprávnění k provozování činnosti 

samostatného likvidátora pojistných 

událostí se všemi předepsanými 

náležitostmi pro vydání rozhodnutí 

způsobem podle zákona upravujícího 

volný pohyb služeb. 

32006L

0123 

 

Čl. 13 

odst. 4 

Článek 13 odst. 4 

4. Není-li během lhůty stanovené nebo 

prodloužené podle odstavce 3 poskytnuta 

odpověď, považuje se povolení za udělené. 

V případech opodstatněných naléhavými 

důvody obecného zájmu, včetně 

oprávněného zájmu třetích stran, však může 

být přijata jiná úprava. 

§ 16 § 16 32002L Článek 3 odst. 2 pododst. 2 
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Změna údajů zapsaných v registru 

(1) Samostatný zprostředkovatel a 

samostatný likvidátor pojistných událostí 

jsou povinni bez zbytečného odkladu 

informovat Českou národní banku o 

změně údajů, které jsou o nich zapsány v 

registru, a údajů o splnění podmínek 

stanovených tímto zákonem pro 

provozování činnosti,  prohlášení a 

zrušení konkursu, rozhodnutí o úpadku 

nebo o vstupu do likvidace, týkající se 

jejich osob, jakmile se o nich dozví. K 

informaci se připojí doklady prokazující 

skutečnosti v ní obsažené. 

(2) Zastoupený je povinen bez zbytečného 

odkladu  informovat Českou národní 

banku o změně údajů o vázaném zástupci, 

které jsou o něm zapsány v registru, a 

údajů prokazujících splnění podmínek 

stanovených tímto zákonem pro 

provozování činnosti vázaného zástupce, 

prohlášení a zrušení konkursu, rozhodnutí 

o úpadku nebo o vstupu do likvidace, 

týkající se vázaného zástupce, jakmile se o 

nich dozví. 

(3) Informace podle odstavců 1 a 2 se 

podává elektronicky. Náležitosti 

informace, včetně příloh, její formáty a 

další technické náležitosti stanoví 

prováděcí právní předpis. Česká národní 

banka může stanovit, u kterých údajů 

nevyžaduje informaci o změně; tuto 

informaci uveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

(4) Změny údajů vedených v registru je 

Česká národní banka povinna provést do 5 

pracovních dnů ode dne, kdy se o změně 

dozvěděla, pokud změna není důvodem k 

odnětí oprávnění k provozování činnosti. 

0092 

 

Čl. 3 

odst. 2 

pododst. 

2 

Členské státy zajistí, aby bylo zřízeno 

jediné informační místo umožňující snadný 

a rychlý přístup k informacím v těchto 

různých rejstřících, které se sestavují 

elektronicky a neustále se aktualizují. Toto 

informační místo rovněž poskytuje 

identifikační informace příslušným 

orgánům každého členského státu 

uvedeným v odstavci 1 prvním 

pododstavci. Rejstřík dále uvádí zemi nebo 

země, v níž nebo v nichž zprostředkovatel 

vykonává činnost v rámci svobody 

usazování nebo volného pohybu služeb. 

§ 17 

odst. 4 

(4) Česká národní banka oprávnění k 

provozování činnosti pojišťovacího 

zprostředkovatele nebo samostatného 

likvidátora pojistných událostí může 

odejmout , jestliže registrovaná osoba 

přestala splňovat podmínky stanovené 

tímto zákonem pro provozování činnosti. 

32002L

0092 

 

Čl. 3 

odst. 3 

Článek 3 odst. 3 

3. Členské státy zajistí, aby registrace 

zprostředkovatelů pojištění, včetně smluvně 

vázaných, a zprostředkovatelů zajištění 

podléhala dodržení požadavků na profesní 

způsobilost stanovených v článku 4. 

 

Členské státy se rovněž starají o to, aby 

zprostředkovatelé pojištění, včetně smluvně 

vázaných, a zprostředkovatelé zajištění, 

kteří přestali plnit tyto požadavky, byli 

vymazáni z rejstříku. Platnost registrace 

podléhá pravidelnému přezkumu 

příslušným orgánem. V případě nutnosti 

členský stát původu informuje o takovém 

vymazání z rejstříku hostitelský členský 

stát jakýmikoli vhodnými prostředky. 

§ 17 

odst. 6 

(6) Česká národní banka může odejmout 

oprávnění k provozování činnosti 

pojišťovacího zprostředkovatele nebo 

samostatného likvidátora pojistných 

32002L

0092 

 

Čl. 3 

Článek 3 odst. 3 

Viz výše. 
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událostí, jestliže  

a) registrovaná osoba opakovaně nebo 

závažně poruší povinnost stanovenou 

tímto zákonem, 

b) registrovaná osoba poruší podmínku 

nebo povinnost stanovenou ve 

vykonatelném rozhodnutí vydaném podle 

tohoto zákona, nebo 

c) oprávnění k provozování činnosti bylo 

uděleno na základě nepravdivých nebo 

zavádějících údajů. 

odst. 3 

§ 17 

odst. 10 

(10) Pravomocné rozhodnutí o odnětí 

oprávnění z důvodů uvedených v 

odstavcích 4 a 6 zveřejní Česká národní 

banka způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. O odnětí oprávnění může Česká 

národní banka vhodným způsobem 

informovat veřejnost, a to po nabytí právní 

moci rozhodnutí, kterým bylo oprávnění 

odňato. Pokud zaniklo nebo bylo odňato 

oprávnění osoby s bydlištěm nebo sídlem 

v České republice, jejíž územní rozsah 

činnosti přesahoval hranice České 

republiky, informuje Česká národní banka 

o zániku nebo odnětí oprávnění i příslušné 

orgány dohledu ostatních členských států 

nebo příslušné orgány dohledu třetích 

států, kde byla činnost pojišťovacího 

zprostředkovatele nebo samostatného 

likvidátora pojistných událostí 

provozována. 

32002L

0092 

 

Čl. 3 

odst. 3 

pododst. 

2 

Článek 3 odst. 3 pododst. 2 

Viz výše. 

§ 18 § 18 

Zajištění řádného provozování činnosti 

(1) Pojišťovna, zajišťovna, samostatný 

zprostředkovatel a samostatný likvidátor 

pojistných událostí jsou povinni zajistit při 

provozování své činnosti splnění 

podmínky odborné způsobilosti podle 

§18a a důvěryhodnosti podle § 19 u svých 

zaměstnanců, kteří se přímo podílejí na 

nabízení nebo zprostředkování pojištění, 

na nabízení nebo zprostředkování zajištění 

nebo, jedná-li se o zaměstnance 

samostatného likvidátora pojistných 

událostí, na likvidaci pojistných událostí. 

Stejnou povinnost má pojišťovna, 

zajišťovna a samostatný zprostředkovatel 

u svých vázaných zástupců a jejich 

zaměstnanců, kteří se přímo podílejí na 

zprostředkování pojištění nebo zajištění. 

(2) Zastoupený je povinen zavést a 

uplatňovat pravidla kontroly činnosti 

svých vázaných zástupců, zejména se 

zaměřením na kontrolu řádného 

dodržování pravidel jednání stanovených 

tímto zákonem, která zajišťují řádné 

plnění podmínek stanovených tímto 

zákonem pro provozování činnosti 

vázaného zástupce a řádné provozování 

činnosti vázaného zástupce. 

32002L
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Čl. 4 

odst. 1 

pododst. 

4 a odst. 

2 

pododst. 

3 

Článek 4 odst. 1 pododst. 4 

Členské státy nemusí uplatňovat požadavek 

uvedený v prvním pododstavci tohoto 

odstavce na všechny fyzické osoby, které 

pracují pro podnik a vykonávají činnost ve 

zprostředkování pojištění nebo zajištění. 

Členské státy zajistí, aby přiměřené 

procento osob ve struktuře vedení takových 

podniků, které odpovídají za 

zprostředkování pojistných produktů, a 

všechny ostatní osoby přímo zapojené do 

zprostředkování pojištění nebo zajištění 

prokázaly znalosti a schopnosti nezbytné k 

výkonu svých úkolů. 

 

Článek 4 odst. 2 pododst. 3 

Členské státy nemusí uplatňovat požadavek 

uvedený v tomto odstavci prvním 

pododstavci na všechny fyzické osoby, 

které pracují pro podnik a které vykonávají 

činnost ve zprostředkování pojištění a 

zajištění. Členské státy zajistí, aby tento 

požadavek splňovala struktura vedení 

takových podniků a personál přímo 

zapojený do zprostředkování pojištění nebo 

zajištění. 
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(3) Pojišťovna, zajišťovna a samostatný 

zprostředkovatel jsou povinni zavést 

pravidla kontroly činnosti svých 

zaměstnanců, kteří se přímo podílejí na 

nabízení nebo zprostředkování pojištění 

nebo zajištění, zejména se zaměřením na 

kontrolu řádného dodržování pravidel 

jednání stanovených tímto zákonem.  

(4) K zajištění obezřetného provozování 

nabízení nebo zprostředkování pojištění 

nebo zajištění pojišťovna, zajišťovna a 

samostatný zprostředkovatel vzhledem k 

povaze a rozsahu poskytovaných služeb 

zavede a udržuje postupy pro zjišťování a 

řízení střetu zájmů.  

(5) Na člena statutárního orgánu, 

prokuristu nebo na jinou osobu, kteří se 

přímo podílejí na nabízení nebo 

zprostředkování pojištění nebo zajištění 

anebo na likvidaci pojistných událostí, se 

odstavce 1, 3 a 4 použijí obdobně.  

(6) Samostatný zprostředkovatel zavede 

přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své 

činnosti systém vyřizování stížností, který 

zahrnuje i obecná pravidla pro 

informování o postupu vyřizování 

stížností i jednotlivé stížnosti. Nejsou-li 

vážné důvody pro jiný postup, samostatný 

zprostředkovatel vyřídí stížnost do 30 dnů 

ode dne jejího obdržení, jinak ve lhůtě 

přiměřené. 

(7) Vázaný zástupce, pokud obdrží 

stížnost, předá ji bez zbytečného odkladu 

zastoupenému a stěžovatele o tom bez 

zbytečného odkladu informuje. 

§ 18a 

odst. 1 

písm. a) 

§ 18a 

Odborná způsobilost 

(1) Odbornou způsobilostí se pro účely 

tohoto zákona rozumí získání 

všeobecných znalostí a odborných znalostí 

a dovedností nezbytných pro provozování 

činnosti 

a) nabízení a zprostředkování pojištění 

nebo zajištění, zejména všeobecného 

přehledu, odborného minima o finančním 

trhu, základních znalostí o struktuře, 

subjektech, fungování a regulaci 

pojistného trhu, znalostí pojištění a 

pojistných produktů, schopnosti řádně tyto 

produkty zákazníkovi vysvětlit, provést 

základní analýzu pojistných produktů a 

nabídnout zákazníkovi produkt, který 

nejlépe vyhovuje jeho potřebám, 
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Čl. 4 

odst. 1 

pododst. 

1 a 2 

Článek 4 odst. 1 pododst. 1 a 2 

1. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění 

musí mít přiměřené znalosti a schopnosti, 

které stanoví členský stát původu 

zprostředkovatele. 

 

Členské státy původu mohou požadované 

podmínky ohledně znalostí a schopností 

uzpůsobit činnosti ve zprostředkování 

pojištění nebo zajištění a s distribuovaným 

produktům, zejména tehdy, pokud je 

základní profesní činnost zprostředkovatele 

jiná než zprostředkování pojištění. V 

takových případech smí tento 

zprostředkovatel vykonávat činnost ve 

zprostředkování pojištění jedině tehdy, 

jestliže zprostředkovatel pojištění splňuje 

podmínky tohoto článku nebo pojišťovací 

podnik přebírá neomezenou odpovědnost za 

jeho jednání. 

§ 19 

odst. 1 a 

2 

§ 19 

Důvěryhodnost fyzických osob 

(1) Pro účely tohoto zákona se za 

důvěryhodnou považuje fyzická osoba, 

která je plně svéprávná a jejíž dosavadní 
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Čl. 4 

odst. 2 

Článek 4 odst. 2 pododst. 1 

2. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění 

musí mít dobrou pověst. Minimálně 

nesmějí mít záznam v trestním rejstříku 

nebo jiném vnitrostátním ekvivalentu, 
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činnost dává předpoklad řádného 

provozování činnosti nabízení nebo 

zprostředkování pojištění nebo zajištění 

nebo činnosti samostatného likvidátora 

pojistných událostí. 

(2) Důvěryhodnou pro účely tohoto 

zákona není osoba,  

a) která byla pravomocně odsouzena pro 

trestný čin proti majetku, pro trestný čin 

hospodářský nebo pro jiný trestný čin 

spáchaný úmyslně8),  

b) ohledně jejíhož majetku bylo v 

posledních 5 letech před rozhodným 

okamžikem, nebo kdykoliv poté vydáno 

rozhodnutí o úpadku, 

c) která byla v posledních 5 letech před 

rozhodným okamžikem, nebo kdykoliv 

poté členem statutárního orgánu nebo 

jiného orgánu právnické osoby, na jejíž 

majetek byl prohlášen konkurs, nebo byl-

li insolvenční návrh na majetek takové 

právnické osoby zamítnut proto, že 

majetek této právnické osoby nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení 

nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

právnické osoby je zcela nepostačující, 

nebo 

d) které bylo v posledních 5 letech před 

rozhodným okamžikem odňato oprávnění 

k provozování činnosti pojišťovacího 

zprostředkovatele nebo samostatného 

likvidátora pojistných událostí pro 

porušení podmínek stanovených tímto 

zákonem. 

pododst. 

1 

pokud jde o závažné trestné činy proti 

majetku nebo související s činností ve 

finanční oblasti, a neměly by se v minulosti 

dostat do úpadku, ledaže byly 

rehabilitovány v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy. 

§ 21a § 21a 

Informace poskytované zákazníkovi 

před uzavřením smlouvy 

(1) Před uzavřením pojistné smlouvy je 

pojistitel povinen zákazníkovi sdělit 

informace o pojistiteli a o obsahu závazku 

vymezeného návrhem pojistné smlouvy, 

zejména informace o 

a) pojistiteli, jimiž jsou alespoň 

1. jeho jméno , 

2. název členského státu, kde má pojistitel 

svoje sídlo, a tam, kde to přichází v úvahu, 

adresa agentury nebo pobočky pojistitele, 

který uzavírá smlouvu, 

3. adresa sídla pojistitele, popřípadě jeho 

agentury nebo pobočky, který uzavírá 

pojistnou smlouvu, 

4. stát registrace pojistitele v obchodním 

nebo obdobném veřejném registru, jeho 

registrační číslo nebo odpovídající 

prostředek identifikace v takovém registru 

a informace o názvu a sídle orgánu 

odpovědného za výkon dohledu nad jeho 

činností, a 

5. vypracovává-li pojistitel zprávu o 

solventnosti a finanční situaci podle 
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Čl. 183 

až 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 183 

1. Před uzavřením smlouvy týkající se 

neživotního pojištění informuje neživotní 

pojišťovna pojistníka  

a) o právu rozhodném pro smlouvu tam, 

kde strany nemají možnost volného výběru 

práva, nebo 

b) o tom, že strany mají možnost volného 

výběru práva rozhodného pro smlouvu, s 

uvedením rozhodného práva, které navrhuje 

pojistitel. 

Pojišťovna rovněž informuje pojistníka o 

způsobu vyřizování stížností pojistníků v 

záležitostech smluv, včetně případné 

existence instituce, na kterou se lze se 

stížnostmi obracet, aniž je dotčeno právo 

pojistníků obrátit se na soud. 

2. Povinnosti uvedené v odstavci 1 platí 

pouze tehdy, pokud je pojistník fyzická 

osoba.3. Prováděcí pravidla k odstavcům 1 

a 2 stanoví členský stát, ve kterém se 

nachází riziko. 

 

Článek 184 

1. Pokud je neživotní pojištění nabízeno v 

rámci práva usazování nebo volného 
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zákona upravujícího pojišťovnictví, také 

odkaz umožňující zákazníkovi přístup k 

této zprávě, 

b) způsobu určení výše pojistného plnění, 

včetně informace o výlukách z pojištění, 

c) výši, způsobu a době placení pojistného 

za každé sjednané soukromé pojištění 

včetně doplňkového soukromého 

pojištění, bylo-li požadováno, 

d) době trvání pojištění, 

e) způsobech zániku pojištění, 

f) důsledcích, které zákazník ponese v 

případě porušení podmínek vyplývajících 

z pojistné smlouvy, 

g) právu rozhodném pro pojistnou 

smlouvu tam, kde strany nemají volný 

výběr práva rozhodného pro pojistnou 

smlouvu, nebo právu, které navrhuje 

pojistitel v případech, kdy strany mají 

možnost výběru rozhodného práva, 

h) veškerých platbách vyplývajících z 

pojistné smlouvy a hrazených zákazníkem 

nad rámec pojistného a 

i) způsobech vyřizování stížností 

zákazníků, pojištěných nebo jiných 

oprávněných osob, včetně možnosti 

obrátit se na Českou národní banku, a o 

způsobu mimosoudního řešení sporů 

prostřednictvím finančního arbitra. 

(2) Před uzavřením pojistné smlouvy 

týkající se životního pojištění a před 

podstatnou změnou takové smlouvy je 

pojistitel povinen zákazníkovi dále sdělit 

informace o obsahu závazku, zejména 

a) charakteristiky všech pojištění a opcí, 

b) způsob výpočtu a rozdělení bonusů, 

pokud jsou obsahem pojistné smlouvy, 

c) informace o způsobu určení výše 

odkupného, včetně informace o 

předpokládaném vývoji odkupného v čase 

a o podmínkách jeho výplaty, jedná-li se o 

rezervotvorné pojištění, 

d) podkladová aktiva a definice podílů, na 

které je vázáno pojistné plnění, jedná-li se 

o rezervotvorné pojištění vázané na 

investiční podíly, 

e) podmínky a lhůty odstoupení od 

pojistné smlouvy, způsob určení možných 

odečítaných částek při odstoupení od 

smlouvy a informace o adrese, na kterou 

je možno odstoupení od pojistné smlouvy 

zaslat, 

f) obecné informace o daních, poplatcích a 

jiných obdobných peněžitých plněních 

souvisejících s pojištěním a 

g) strukturu předepsaného pojistného 

rezervotvorného pojištění za jednotlivá 

pojistná období, včetně veškerých nákladů 

hrazených z tohoto pojistného nebo 

snižujících výši kapitálové rezervy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pohybu služeb, musí být pojistník před tím, 

než se k něčemu zaváže, uvědomen o tom, 

ve kterém členském státě se nachází sídlo, 

případně pobočka, se kterou má být 

smlouva uzavřena.  

Každý doklad vydaný pojistníkovi obsahuje 

údaje uvedené v prvním pododstavci.  

Povinnosti stanovené v prvním a druhém 

pododstavci se nevztahují na velká rizika.  

2. Smlouva nebo jakýkoli jiný doklad 

prokazující krytí spolu s návrhem pojištění, 

pokud je pro pojistníka závazná, musí 

uvádět adresu sídla a případně pobočky 

neživotní pojišťovny, která poskytuje krytí.  

Členské státy mohou požadovat, aby jméno 

a adresa zástupce neživotní pojišťovny 

uvedeného v čl. 148 odst. 2 písm. a) byly 

také uvedeny v dokladech zmíněných v 

prvním pododstavci tohoto odstavce. 

 

Článek 185 odst. 1 až 4 

1. Před uzavřením smlouvy týkající se 

životního pojištění musí být pojistníkovi 

sděleny alespoň informace uvedené v 

uvedené v odstavcích 2 až 4. 

2. O životní pojišťovně musí být sděleny 

tyto informace:  

a) jméno pojišťovny a její právní forma; 

b) jméno členského státu, ve kterém se 

nachází sídlo a případně pobočka, se kterou 

je smlouva uzavírána; 

c) adresa sídla a případně pobočky, se 

kterou je smlouva uzavírána. 

d) konkrétní odkaz na zprávu o její 

solventnosti a finanční situaci podle článku 

51, který umožní pojistníkovi snadný 

přístup k těmto informacím. 

3. O závazku musí být sděleny tyto 

informace:  

a) definice všech plnění a všech opcí; 

b) doba trvání smlouvy; 

c) způsoby ukončení smlouvy; 

d) způsoby platby pojistného a a dobu 

placení; 

e) způsoby výpočtu a rozdělení bonusů; 

f) údaje o hodnotě odbytného a výplat a 

výši, ve které jsou garantovány; 

g) přiměřené informace o pojistném za 

každé pojištění, za hlavní pojištění a 

případně doplňkové pojištění; 

h) pro pojistné smlouvy spojené s fondy 

definice jednotek, se kterými jsou plnění 

spojena; 

i) povaha podkladových aktiv pojistných 

smluv spojených s fondy; 

j) podmínky uplatnění práva na odstoupení 

od smlouvy bez postihu; 

k) obecné informace o daňovém režimu 

použitelném na typ pojistky; 

l) opatření pro vyřizování stížností 
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pojištění a výše rizikového pojistného. 

(3) Před uzavřením pojistné smlouvy 

uzavírané na dálku je pojistitel povinen 

zákazníkovi sdělit také informace o 

a) zvláštních platbách za použití 

prostředku komunikace na dálku, 

b) jazyku, popřípadě jazycích, ve kterých 

se souhlasem zákazníka bude pojistitel 

komunikovat se zákazníkem během trvání 

pojištění sjednaného smlouvou uzavřenou 

na dálku a ve kterých jsou poskytovány 

pojistné podmínky a další informace podle 

tohoto ustanovení a 

c) právu zákazníka na další informace, 

požádá-li o ně, a o povaze těchto 

informací, v případě hlasové telefonní 

komunikace. 

(4) Sděluje-li pojistitel informace uvedené 

v odstavcích 1 až 3 prostřednictvím 

pojišťovacího zprostředkovatele, je 

povinen poskytnout pojišťovacímu 

zprostředkovateli potřebnou součinnost.  

(5) Před uzavřením pojistné smlouvy je 

pojišťovací zprostředkovatel povinen 

zákazníkovi sdělit 

a)  své jméno, u právnické osoby sídlo, u 

fyzických osob jméno, místo podnikání 

nebo bydliště, liší-li se od místa 

podnikání, popřípadě jméno osoby, která 

jedná jménem pojišťovacího 

zprostředkovatele, 

b) registr, ve kterém je evidován, a 

způsob, jakým lze ověřit jeho zápis v 

registru, 

c) jakýkoliv přímý nebo nepřímý podíl 

pojišťovacího zprostředkovatele na 

hlasovacích právech a kapitálu pojistitele, 

se kterým má být pojištění sjednáno, 

převyšující 10 %, 

d) zda pojistitel, se kterým má být 

pojištění sjednáno, nebo osoba ovládající 

daného pojistitele má přímý nebo nepřímý 

podíl na hlasovacích právech a kapitálu 

pojišťovacího zprostředkovatele, jestliže 

tento podíl převyšuje 10 %, 

e) údaje o postupech, podle nichž 

zákazník a ostatní dotčené osoby mohou 

podat stížnost na pojišťovacího 

zprostředkovatele, a o způsobu 

mimosoudního řešení sporů mezi 

zákazníkem a pojišťovacím 

zprostředkovatelem prostřednictvím 

finančního arbitra, 

f) zda provozuje činnost zprostředkování 

pojištění nebo zajištění jako samostatný 

zprostředkovatel či jako vázaný zástupce, 

g) zda je pojištění sjednáváno na základě 

analýzy podle § 21d odst. 2, 

h) obchodní firmu, název nebo jméno 

zastoupeného, provozuje-li činnost 
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Čl. 12 

odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pojistníků, pojištěných osob nebo osob 

oprávněných podle smluv, případně včetně 

existence orgánu pro vyřizování stížností, 

aniž je dotčeno právo zahájit soudní řízení; 

m) rozhodné právo pro smlouvu, pokud 

strany nemají možnost volného výběru 

práva, nebo pokud si strany mohou zvolit 

rozhodné právo, právo, které navrhuje 

životní pojišťovna zvolit. 

4. Dále jsou sděleny konkrétní informace, 

které pojistníkovi umožní správně pochopit 

rizika spojená se smlouvou, jež pojistník 

přebírá. 

 

Článek 12 odst. 1 

1. Před uzavřením jakékoli první pojistné 

smlouvy a, je-li to nezbytné, při změně 

nebo obnovení této smlouvy poskytne 

zprostředkovatel pojištění zákazníkovi 

alespoň tyto informace: 

a) svou totožnost a adresu; 

b) rejstřík, v němž je zapsán, a prostředky 

pro ověření, že je registrován; 

c) zda drží přímo nebo nepřímo více než 10 

% hlasovacích práv nebo základním 

kapitálu pojišťovny, v níž má účast; 

d) zda daná pojišťovna nebo její mateřský 

podnik drží přímo nebo nepřímo účast 

představující více než 10 % hlasovacích 

práv nebo základního kapitálu daného 

zprostředkovatele pojištění; 

e) o postupech uvedených v článku 10, 

které umožňují zákazníkům a jiným 

zúčastněným osobám podávat stížnosti na 

zprostředkovatele pojištění a zajištění, a 

popřípadě o postupech pro mimosoudní 

urovnávání sporů uvedených v článku 11. 

Kromě toho zprostředkovatel pojištění 

informuje zákazníky u nabízené smlouvy, 

zda 

i) radí na základě povinnosti podle odstavce 

2 poskytnout nestrannou analýzu nebo 

ii) jeho smluvním závazkem je vykonávat 

činnost ve zprostředkování pojištění 

výhradně pro jednu nebo více pojišťoven. 

V tomto případě sděluje na žádost 

spotřebitele názvy těchto pojišťoven nebo 

iii) jeho smluvním závazkem není 

vykonávat činnost ve zprostředkování 

pojištění výhradně pro jednu nebo více 

pojišťoven a neradí na základě povinnosti 

podle odstavce 2 poskytnout nestrannou 

analýzu. V tomto případě sděluje na žádost 

zákazníka názvy pojišťoven, pro něž může 

vykonávat a vykonává činnost. 

V případech, kdy se informace poskytují 

výhradně na žádost spotřebitele, je zákazník 

informován, že má právo takové informace 

požadovat. 
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zprostředkování pojištění nebo zajištění 

jako vázaný zástupce, 

i) způsob komunikace se zákazníkem po 

uzavření smlouvy a 

j) informaci o právu zákazníka požadovat 

další informace, poskytované pouze na 

žádost zákazníka podle odstavce 6. 

(6) Na žádost zákazníka je pojišťovací 

zprostředkovatel povinen sdělit 

zákazníkovi informaci o 

a) pojišťovnách, pro které je oprávněn 

sjednávat pojištění, a 

b) způsobu svého odměňování. 

(7) Jedná-li samostatný zprostředkovatel 

nebo jeho vázaný zástupce na základě 

smlouvy se zákazníkem, podle které mu 

má být zákazníkem poskytnuta odměna za 

jeho činnost, je povinen sdělit zákazníkovi 

informace o jakékoli pobídce, která mu 

má být poskytnuta v souvislosti se 

sjednáním pojistné smlouvy pojišťovnou, 

a její výši. 
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Čl. 3 

odst. 1 

až 3  a 

čl. 4 

odst. 1 

 

Článek 3 odst. 1 až 3 

1. Než je spotřebitel zavázán jakoukoli 

smlouvou uzavřenou na dálku nebo 

nabídkou, jsou mu s náležitým předstihem 

poskytnuty tyto informace ohledně: 

1. poskytovatele 

a) totožnost a hlavní činnost poskytovatele, 

geografická adresa, na níž je poskytovatel 

usazen, a každá jiná geografická adresa pro 

vztahy spotřebitele s poskytovatelem; 

b) totožnost zástupce poskytovatele 

usazeného v domovském členském státě 

spotřebitele a geografická adresa pro vztahy 

spotřebitele se zástupcem, jestliže takový 

zástupce existuje; 

c) pokud má spotřebitel obchodní vztahy s 

jiným podnikatelem, než je poskytovatel, 

totožnost tohoto podnikatele, postavení, v 

němž vystupuje vůči spotřebiteli, a 

geografická 

adresa pro vztah spotřebitele s tímto 

podnikatelem; 

d) je-li poskytovatel zapsán v obchodním 

nebo podobném veřejném rejstříku, 

obchodní rejstřík, v němž je poskytovatel 

zapsán, a jeho registrační číslo nebo 

rovnocenný prostředek identifikace v tomto 

rejstříku; 

e) podléhá-li činnost poskytovatele 

povolovacímu režimu, údaje o příslušném 

orgánu dohledu; 

2. finanční služby 

a) popis hlavních znaků finanční služby; 

b) celková cena, kterou má spotřebitel 

zaplatit poskytovateli za finanční službu, 

včetně veškerých souvisejících provizí, 

poplatků a nákladů a veškerých daní 

placených prostřednictvím poskytovatele 

nebo, není-li možné uvést přesnou cenu, 

základna pro výpočet ceny umožňující 

uživateli cenu ověřit; 

c) případné upozornění na to, že finanční 

služba je spojena s nástroji zahrnujícími 

zvláštní rizika spojená s jejích specifickými 

vlastnostmi nebo operacemi, které mají být 

provedeny, nebo jejichž cena závisí na 

kolísání finančních trhů ležících mimo 

veškerou kontrolu poskytovatele, a že 

výkony v minulosti nejsou ukazateli 

budoucích výkonů; 

d) upozornění na možnost, že mohou 

existovat další daně a/nebo náklady, které 

nejsou placeny prostřednictvím 

poskytovatele nebo jím fakturovány; 

e) případná omezení doby, po kterou jsou 

poskytnuté informace zůstávají platné; 

f) způsoby plateb a plnění; 

g) veškeré zvláštní dodatečné náklady pro 

spotřebitele související s používáním 
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prostředků dálkové komunikace, jsou-li 

fakturovány; 

3. smlouvy uzavřené na dálku 

a) existence nebo neexistence práva na 

odstoupení od smlouvy podle článku 6 a 

existuje-li právo na odstoupení, doba jeho 

trvání a podmínky pro jeho uplatnění, 

včetně informace o částce, jejíž zaplacení 

může být na spotřebiteli požadováno na 

základě čl. 7 odst. 1, jakož i důsledky 

neuplatnění tohoto práva; 

b) minimální doba trvání smlouvy uzavřené 

na dálku v případě trvalého nebo 

opakujícího se poskytování finančních 

služeb; 

c) informace o veškerých právech, která 

strany mohou mít na předčasné nebo 

jednostranné ukončení na základě 

podmínek smlouvy uzavřené na dálku, 

včetně případných smluvních pokut, které v 

takových případech smlouva ukládá; 

d) praktické pokyny pro uplatňování práva 

na odstoupení, obsahující mimo jiné adresu, 

na níž má být zasláno oznámení o 

odstoupení; 

e) členský stát nebo státy, jejichž právní 

přepisy bere poskytovatel za základ pro 

vytvoření vztahů se spotřebitelem před 

uzavřením smlouvy na dálku; 

f) jakákoli smluvní doložka o rozhodném 

právu smlouvy uzavřené na dálku a/nebo o 

příslušném soudu; 

g) v jakém jazyce nebo jazycích jsou 

dodány smluvní podmínky a předběžné 

informace uvedené v tomto článku a dále, v 

jakém jazyce nebo jazycích se poskytovatel 

se souhlasem spotřebitele zavazuje 

komunikovat po dobu trvání této smlouvy 

uzavřené na dálku; 

4. opravných prostředků 

a) zda existuje či neexistuje mimosoudní 

mechanismus vyřizování stížností a 

opravných prostředků pro spotřebitele, 

který je stranou smlouvy uzavřené na 

dálku, a případné podmínky pro přístup k 

němu; 

b) existence záručních fondů nebo jiných 

odškodňovacích mechanismů, na něž se 

nevztahuje směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. 

května 1994 o systémech pojištění vkladů 

(1) ani směrnice Evropského parlamentu a 

směrnice Rady 97/9/ES ze dne 3. března 

1997 o systémech pro odškodnění investorů 

(2). 

2. Informace uvedené v odstavci 1, jejichž 

obchodní účel musí být jednoznačně 

rozpoznatelný, se poskytují jasným a 

srozumitelným způsobem vhodným pro 

použité prostředky dálkové komunikace, s 
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náležitým ohledem zejména na zásadu 

dobré víry v obchodních transakcích a 

zásadu ochrany osob, které se podle 

právních předpisů členských států považují 

za nezpůsobilé k právním úkonům, 

například nezletilých. 

3. V případě hlasové telefonní komunikace 

a) na začátku jakékoli konverzace se 

spotřebitelem se jednoznačně objasní 

totožnost poskytovatele a obchodní účel 

hovoru zahájeného poskytovatelem; 

b) s výhradou výslovného souhlasu 

spotřebitele se smějí podávat pouze tyto 

informace: 

— totožnost osoby, která je v kontaktu se 

spotřebitelem, a její spojitost s 

poskytovatelem, 

— popis hlavních znaků finanční služby, 

— celková cena, kterou má spotřebitel 

zaplatit poskytovateli za finanční službu, 

včetně veškerých daní placených 

prostřednictvím poskytovatele nebo, není-li 

možné uvést přesnou cenu, základna pro 

výpočet ceny umožňující uživateli cenu 

ověřit, 

— upozornění na možnost, že mohou 

existovat další daně a/nebo náklady, které 

nejsou placeny prostřednictvím 

poskytovatele nebo jím fakturovány, 

— existence nebo neexistence práva na 

odstoupení od smlouvy podle článku 6 a, 

existuje-li právo na odstoupení, doba jeho 

trvání a podmínky pro jeho uplatnění, 

včetně informace o částce, jejíž zaplacení 

může být na spotřebiteli požadováno na 

základě čl. 7 odst. 1. 

Poskytovatel informuje spotřebitele, že jsou 

na vyžádání k dispozici další informace a 

jakou povahu tyto informace mají. Jestliže 

poskytovatel plní své povinnosti podle 

článku 5, poskytuje v každém případě úplné 

informace. 

 

Článek 4 odst. 1 

1. Obsahují-li právní předpisy Společenství 

o finančních službách požadavky na 

předběžné informace jdoucí nad rámec 

toho, co je uvedeno v čl. 3 odst. 1, tyto 

požadavky se nadále použijí. 

§ 21b § 21b 

Informace poskytované zákazníkovi 

během trvání pojištění 

(1) Během trvání pojištění je pojistitel 

povinen zákazníkovi sdělit informace o  

a) jakékoli změně jména  pojistitele, jeho 

právní formy a adresy sídla a tam, kde to 

přichází v úvahu, změně adresy agentury 

nebo pobočky pojistitele, který uzavřel 

pojistnou smlouvu, 

b) změně informací uvedených v § 21a 
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Čl. 185 

odst. 5 

Článek 185 odst. 5 

5. Pojistník musí být po celou dobu trvání 

smlouvy informován o všech změnách 

týkajících se těchto informací:  

a) všeobecných a zvláštních pojistných 

podmínek 

b) jakékoli změny jména životní 

pojišťovny, její právní formy nebo adresy 

jejího sídla a případně pobočky, s níž je 

smlouva uzavřena: 

c) všech informací uvedených v odst. 3 
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odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. b) až e) v 

případě změny v pojistných podmínkách 

nebo změny právních předpisů, kterými se 

řídí vztahy vzniklé z pojistné smlouvy, 

c) jakékoli změně pojistných podmínek, 

d) každoročním stavu bonusů, 

e) každoročním stavu hodnoty podílů, na 

které je vázáno pojistné plnění, struktuře 

podkladových aktiv a výši odkupného, 

včetně informace o výši nákladů, které 

byly z předepsaného pojistného 

pojistitelem na zákazníkovi uplatněny za 

dané pojistné období, jedná-li se o 

rezervotvorné pojištění, 

f) každoročním stavu nároků, v nichž je 

zahrnut podíl na zisku, jde-li o pojištění s 

podílem na zisku,  

g) rozdílech mezi skutečným vývojem a 

počátečními údaji, jestliže se jedná o 

pojištění s podílem na zisku a zákazníkovi 

byly před uzavřením pojistné smlouvy 

sděleny číselné údaje o možném 

budoucím vývoji podílu na zisku, a 

h) výši odkupného a možnosti zpětvzetí 

výpovědi rezervotvorného pojištění, podá-

li ji zákazník. 

(2) Informace uvedené v odstavci 1 může 

pojistitel sdělit zákazníkovi též 

prostřednictvím pojišťovacího 

zprostředkovatele. V takovém případě je 

pojistitel povinen poskytnout 

pojišťovacímu zprostředkovateli 

potřebnou součinnost. 

písm. d) až j) v případě změny v pojistných 

podmínkách nebo změny právních předpisů 

použitelných na smlouvu; 

d) každoročních informací o stavu bonusů. 

Pokud v souvislosti s nabídkou životního 

pojištění nebo s uzavřením životní pojistky 

předkládá pojistitel číselné údaje týkající se 

částky potenciálních plateb nad rámec 

smluvně dohodnutých plateb, musí 

pojistitel poskytnout pojistníkovi příklad 

výpočtu, z něhož vychází potenciální částka 

k výplatě, přičemž jako základ pro výpočet 

pojistného použije model se třemi různými 

úrokovými sazbami. Toto ustanovení se 

nevztahuje na termínované pojistky a 

smlouvy. Pojistitel musí pojistníka jasně a 

srozumitelně informovat o tom, že příklad 

výpočtu je pouze matematický model na 

základě smyšlených předpokladů a že 

pojistitel nesmí z tohoto vzorového výpočtu 

vyvozovat jakékoli smluvní nároky. 

V případě pojištění s účastí na zisku musí 

pojistitel jednou za rok písemně informovat 

pojistníka o stavu jeho nároků, v němž bude 

zahrnuta účast na zisku. Navíc pokud 

pojistitel předložil číselné údaje o 

potenciálním budoucím vývoji účasti na 

zisku, musí informovat pojistníka o 

rozdílech mezi skutečným vývojem a 

počátečními údaji. 

§ 21c § 21c 

Způsob a forma poskytování informací 

(1) Není-li dále stanoveno jinak, 

informace podle § 21a, § 21b a záznam z 

jednání podle § 21e jsou pojistitel a 

pojišťovací zprostředkovatel povinni 

poskytnout zákazníkovi 

a) v listinné podobě nebo na jiném trvalém 

nosiči dat, který je zákazníkovi dostupný a 

přístupný, 

b) jasně, přesně a srozumitelně,  

c) v úředním jazyce členského státu, ve 

kterém je pojištění sjednáváno, nebo v 

jiném dohodnutém jazyce a  

d) bez zbytečného odkladu nebo, jde-li o 

záznam z jednání podle § 21e, před 

uzavřením pojistné smlouvy nebo změnou 

nebo zánikem pojištění. 

(2) Informace poskytované podle tohoto 

zákona mohou být zákazníkovi sděleny 

ústně nebo telefonicky, jestliže o to 

zákazník požádá nebo jestliže je to nutné s 

ohledem na charakter sjednávaného 

pojištění. V takovém případě musí být 

tyto informace poskytnuty způsobem 

podle odstavce 1 neprodleně po uzavření 

pojistné smlouvy. 
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Čl. 185 

odst. 5 

pododst. 

2 a odst. 

6 
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Čl. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 185 odst. 5 pododst. 2 

Viz výše. 

 

Článek 185 odst. 6 

6. Informace podle odstavců 2 až 5 musí 

být poskytnuty jasně a přesně, písemně a v 

úředním jazyce členského státu závazku.  

Tyto informace však mohou být v jiném 

jazyce, pokud o to pojistník požádá a 

umožňují to právní předpisy členského 

státu nebo pokud si pojistník může zvolit 

rozhodné právo. 

 

Článek 13 

1. Veškeré informace poskytované 

zákazníkům v souladu s článkem 12 se 

předávají: 

a) na papíře nebo jiném trvanlivém médiu 

dostupném a přístupném zákazníkovi; 

b) jasným a přesným způsobem, 

srozumitelně pro zákazníka; 

c) v úředním jazyce členského státu 

závazku nebo v jakémkoli jiném jazyce 

dohodnutém stranami. 

2. Odchylně od odst. 1 písm. a) smějí být 

informace uvedené v článku 12 poskytnuty 

ústně, pokud to zákazník požaduje nebo je-
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(3) V případě rezervotvorného životního 

pojištění je pojistitel povinen sdělit 

zákazníkovi stručné základní 

charakteristiky pojištění a jeho důsledky 

pro zákazníka podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie upravujícího 

sdělení klíčových informací týkajících se 

produktů s investiční složkou.  

(4) Informace o nákladech podle § 21a 

odst. 2 písm. g) se v případě pojištění, kde 

investiční riziko nese pojistník, poskytuje 

také ve formě standardizovaných 

ukazatelů vyjadřujících hodnotu 

nákladovosti daného pojistného produktu, 

z nichž je patrné: 

a) kolik procent pojistného na jeho ročním 

základu tvoří náklady, k jejichž uhrazení 

se zákazník zaváže uzavřením pojistné 

smlouvy, a 

b) o kolik procent v ročním vyjádření 

snižují náklady tu část pojistného, která je 

investována. 

(5) Nabízí-li pojistitel rezervotvorné 

pojištění, uveřejní způsobem umožňujícím 

dálkový přístup modelový příklad 

znázorňující strukturu nabízeného 

produktu podle odstavce 4. Modelový 

příklad musí být doplněný o upozornění, 

že se jedná o modelový příklad, který není 

vyjádřením skutečné budoucí výkonnosti 

investiční složky pojištění.  

(6) Způsob výpočtu standardizovaných 

ukazatelů podle odstavce 4, obsah 

struktury předepsaného pojistného podle § 

21a odst. 2 písm. g) a podobu, v jaké 

budou tyto informace uveřejňovány, 

stanoví prováděcí právní předpis. 

(7) Je-li pojistná smlouva uzavírána na 

dálku, musí být informace podle § 21a 

zákazníkovi poskytnuty na trvalém nosiči 

dat v dostatečné době před tím, než je 

zákazník pojistnou smlouvou vázán. 

Zákazník má právo obdržet kdykoli 

během trvání pojištění sjednaného 

smlouvou uzavřenou na dálku pojistné 

podmínky v listinné podobě a změnit 

způsob komunikace na dálku. 

(8) Pojišťovna je povinna poskytnout 

zákazníkovi náležité vysvětlení, aby byl 

zákazník schopen posoudit, zda 

navrhovaná pojistná smlouva odpovídá 

jeho potřebám a finanční situaci. 

Náležitým vysvětlením se rozumí 

především vysvětlení předsmluvních 

informací poskytnutých podle § 21a, 

dalších informací, pokud jejich poskytnutí 

ukládá jiný právní předpis, a základních 

informací o jednotlivých nabízených 

pojistných produktech a jejich dopadech 

na zákazníka, včetně souvisejících rizik. 
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Čl. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li nutné okamžité krytí. V těchto případech 

se informace zákazníkovi poskytují v 

souladu s odstavcem 1 okamžitě po 

uzavření pojistné smlouvy. 

3. V případě telefonického prodeje musí být 

předběžné informace předané zákazníkovi v 

souladu s pravidly Společenství 

použitelnými na finanční služby prodávané 

spotřebitelům na dálku. Kromě toho se 

informace poskytují zákazníkovi v souladu 

s odstavcem 1 okamžitě po uzavření 

pojistné smlouvy. 

 

 

Článek 5 

1. Poskytovatel v předstihu sdělí 

spotřebiteli veškeré smluvní podmínky a 

informace uvedené v čl. 3 odst. 1 a článku 4 

na papíře nebo jiném trvanlivém médiu, 

které je dostupné a přístupné spotřebiteli, 

než je spotřebitel zavázán nějakou 

smlouvou uzavřenou na dálku nebo 

nabídkou. 

2. Poskytovatel plní povinnost podle 

odstavce 1 okamžitě po uzavření smlouvy, 

jestliže byla smlouva uzavřena na žádost 

spotřebitele s použitím prostředků dálkové 

komunikace, které neumožňují poskytnutí 

smluvních podmínek a informací v souladu 

s odstavcem 1. 

3. Kdykoli během smluvního vztahu je 

spotřebitel na svou žádost oprávněn obdržet 

smluvní podmínky na papíře. Kromě toho 

je spotřebitel oprávněn měnit používané 

prostředky dálkové komunikace, ledaže je 

to neslučitelné s uzavřenou smlouvou nebo 

s povahou poskytované finanční služby. 
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Je-li pojištění zprostředkováváno 

pojišťovacím zprostředkovatelem, je 

povinen poskytnout zákazníkovi náležité 

vysvětlení podle tohoto odstavce též 

pojišťovací zprostředkovatel. Tím není 

dotčena povinnost pojišťovny; splní-li 

takovou povinnost pojišťovací 

zprostředkovatel, platí, že ji splnila i 

pojišťovna.  

(9) Ustanoveními § 21a až 21c nejsou 

dotčena ustanovení občanského zákoníku 

upravující smlouvy se spotřebitelem. 

§ 21d 

odst. 2 

(2) Jedná-li samostatný zprostředkovatel 

na základě smlouvy se zákazníkem, je 

povinen před uzavřením pojistné smlouvy, 

podstatnou změnou nebo zánikem 

pojištění poskytnout zákazníkovi radu na 

základě výběru z dostatečného počtu 

pojistných produktů nabízených na trhu a 

komplexní analýzy potřeb tak, aby mohl 

podle odborných kritérií doporučit 

uzavření pojistné smlouvy, změnu nebo 

zánik pojištění. 

32002L

0092 

 

Čl. 12 

odst. 2 

Článek 12 odst. 2 

2. Jestliže zprostředkovatel pojištění 

informuje zákazníka, že radí na základě 

nestranné analýzy, je povinen mu tuto radu 

poskytnout na základě analýzy dostatečně 

velkého počtu pojistných smluv nabízených 

na trhu, aby mu to umožnilo učinit 

doporučení v souladu s odbornými kritérii k 

tomu, jaká pojistná smlouva odpovídá 

potřebám zákazníka. 

§ 21g 

odst. 1 a 

3  

(1) Povinnosti stanovené v § 21 až 21f se 

vztahují na činnost pojišťovacího 

zprostředkovatele s domovským členským 

státem jiným, než je Česká republika, při 

provozování činnosti zprostředkování 

pojištění na území České republiky 

obdobně. 

(3) Ustanovení § 21a až 21f se nevztahují 

na nabízení a zprostředkování pojištění 

velkých pojistných rizik a zprostředkování 

zajištění. 

32002L

0092 

 

Čl. 12 

odst. 1 a 

2 a čl. 

13 

 

 

Čl. 12 

odst. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32009L

0138 

 

Čl. 183 

a 184 

Článek 12 odst. 1 a 2, článek 13 

Viz výše. 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 12 odst. 4 

4. Informace uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 

není třeba poskytovat, pokud 

zprostředkovatel pojištění zprostředkovává 

pojištění velkých rizik, a v případě 

zprostředkování ze strany 

zprostředkovatelů zajištění. 

 

 

 

 

Článek 183 a 184 

Viz výše. 

§ 22 

odst. 1 

(1) Dohled nad provozováním činnosti 

pojišťovacích zprostředkovatelů, 

pojišťovacích zprostředkovatelů s 

domovským členským státem jiným, než 

je Česká republika, pojišťovacích 

zprostředkovatelů z třetího státu,  nad 

činností samostatných likvidátorů 

pojistných událostí, nad pojišťovnami a 

zajišťovnami, nad akreditovanými 

osobami a nad dodržováním povinností 

zaměstnavatelů zákazníků při nabízení 

nebo zprostředkování pojištění v rozsahu 

32002L

0092 

 

Čl. 7 

Článek 7 

1. Členské státy určují příslušné orgány 

pověřené zajišťovat provádění této 

směrnice. Uvědomí o tom Komisi, přičemž 

uvedou případné rozdělení úkolů. 

2. Orgány uvedené v odstavci 1 jsou buď 

veřejné orgány, nebo instituce uznané 

vnitrostátními právními předpisy nebo 

veřejnými orgány výslovně za tímto účelem 

zmocněnými vnitrostátními právními 

předpisy. Nesmějí to být pojišťovny ani 

zajišťovny. 
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povinností stanovených jim tímto 

zákonem vykonává Česká národní banka. 

Při výkonu tohoto dohledu se Česká 

národní banka řídí zákonem upravujícím 

pojišťovnictví, pokud tento zákon 

nestanoví jinak. Dohled nad 

provozováním činnosti pojišťovacích 

zprostředkovatelů s domovským členským 

státem jiným, než je Česká republika, 

působících na území České republiky 

vykonává příslušný orgán dohledu 

domovského členského státu 

pojišťovacího zprostředkovatele v 

součinnosti s Českou národní bankou. 

3. Příslušné orgány mají veškeré pravomoci 

nezbytné k výkonu svých úkolů. Existuje-li 

na jeho území více než jeden příslušný 

orgán, zajišťuje členský stát úzkou 

spolupráci těchto orgánů, aby tyto orgány 

mohly účinně plnit své úkoly. 

§ 25 

odst. 1 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku 

tím, že 

a) jako žadatel o udělení oprávnění k 

provozování činnosti samostatného 

zprostředkovatele v žádosti podle § 13 

odst. 1 uvede nesprávné nebo zavádějící 

údaje nebo k žádosti přiloží doklady s 

nesprávnými nebo zavádějícími údaji, 

b) jako žadatel o udělení oprávnění k 

provozování činnosti samostatného 

likvidátora pojistných událostí v žádosti 

podle § 15 odst. 1 uvede nesprávné nebo 

zavádějící údaje nebo k žádosti přiloží 

doklady s nesprávnými nebo zavádějícími 

údaji, 

c) jako žadatel o akreditaci uvede v 

žádosti o udělení akreditace podle § 18c 

odst. 2 nesprávné nebo zavádějící údaje 

nebo k žádosti přiloží doklady s 

nesprávnými nebo zavádějícími údaji, 

nebo 

d) jako zaměstnavatel v rozporu s § 21i 

ovlivňuje zaměstnance při výběru 

rezervotvorného pojištění nebo přijme 

pobídku v souvislosti s poskytováním 

příspěvku svým zaměstnancům na 

pojištění. 

32002L

0092 

 

Čl. 8 

odst. 1 

až 4 

Článek 8 odst. 1 až 4 

Sankce 

 

1. Členské státy stanoví přiměřené sankce v 

případě, že osoba vykonávající činnost ve 

zprostředkování pojištění nebo zajištění 

není registrována v členském státě a není 

uvedena v čl. 1 odst. 2. 

 

2. Členské státy stanoví přiměřené sankce 

pro pojišťovny nebo zajišťovny, které 

využívají služby zprostředkování pojištění 

nebo zajištění poskytované osobami, které 

nejsou registrovány v členském státě a které 

nejsou uvedeny v čl. 1 odst. 2. 

 

3. Členské státy stanoví přiměřené sankce v 

případě, že zprostředkovatel pojištění nebo 

zajištění neplní vnitrostátní právní předpisy 

přijaté na základě této směrnice. 

 

4. Touto směrnicí není dotčeno právo 

hostitelských členských států přijímat 

vhodná opatření k předcházení nebo 

trestání jednání, k němuž dojde na jejich 

území a které je v rozporu s právními nebo 

správními předpisy přijatými z důvodů 

obecného zájmu. Toto zahrnuje možnost 

zakázat zprostředkovatelům pojištění nebo 

zajištění, kteří porušují předpisy, další 

činnost na jejich území. 

§ 26 § 26 

Správní delikty právnických a 

podnikajících fyzických osob 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická 

osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

a) jako žadatel o udělení oprávnění k 

provozování činnosti samostatného 

zprostředkovatele v žádosti podle § 13 

odst. 1 uvede nesprávné nebo zavádějící 

údaje nebo k žádosti přiloží doklady s 

nesprávnými nebo zavádějícími údaji, 

b) jako žadatel o udělení oprávnění k 

provozování činnosti samostatného 

likvidátora pojistných událostí v žádosti 

podle § 15 odst. 1 uvede nesprávné nebo 

32002L

0092 

 

Čl. 8 

Článek 8 

Viz výše 
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zavádějící údaje nebo k žádosti přiloží 

doklady s nesprávnými nebo zavádějícími 

údaji, 

c) jako žadatel o akreditaci uvede v 

žádosti o udělení akreditace podle § 18c 

odst. 2 nesprávné nebo zavádějící údaje 

nebo k žádosti přiloží doklady s 

nesprávnými nebo zavádějícími údaji, 

d) v rozporu s § 4 odst. 5 nabízí třetí 

osobě možnost přistoupení k pojištění, 

e) jako zaměstnavatel v rozporu s § 21i 

ovlivňuje zaměstnance při výběru 

rezervotvorného pojištění nebo přijme 

pobídku v souvislosti s poskytováním 

příspěvku svým zaměstnancům na 

pojištění, nebo 

f) provozuje činnost zprostředkování 

pojištění nebo zajištění bez oprávnění k 

provozování činnosti. 

(2) Pojišťovna, zajišťovna nebo 

samostatný zprostředkovatel se dopustí 

správního deliktu tím, že 

a) jako zastoupený uvede v oznámení 

podle § 13a odst. 1 nesprávné nebo 

zavádějící údaje, 

b) jako zastoupený neinformuje Českou 

národní banku o změně údajů bez 

zbytečného odkladu od okamžiku, kdy 

informace obdržel, podle § 16 odst. 2, 

d) provozuje činnost nabízení nebo 

zprostředkování pojištění nebo zajištění v 

rozporu s § 18 odst. 1, 

e) jako zastoupený poruší některou z 

povinností stanovených v § 18 odst. 2 

f) provozuje činnost nabízení nebo 

zprostředkování pojištění nebo zajištění v 

rozporu s § 18 odst. 4, 

g) v rozporu s § 21h odst. 1 vyžaduje od 

osoby, která se podílí nebo má podílet na 

činnosti nabízení nebo zprostředkování 

pojištění nebo zajištění, složení vstupní 

nebo jiné obdobné platby jako podmínky 

výplaty příštích odměn za tuto činnost, 

nebo 

h) v rozporu s § 21h odst. 2 odvozuje 

odměny osoby, která se podílí nebo má 

podílet na činnosti nabízení nebo 

zprostředkování pojištění nebo zajištění, 

od získání dalších osob pro tuto činnost 

touto osobou. 

(3) Pojišťovna, zajišťovna nebo 

samostatný zprostředkovatel se dopustí 

správního deliktu tím, že v rozporu s § 18 

nezavede nebo neuplatňuje pravidla 

kontroly činnosti osob, které se přímo 

podílejí na nabízení nebo zprostředkování 

pojištění nebo zajištění.  

(4) Pojišťovna, zajišťovna a samostatný 

zprostředkovatel nebo samostatný 

likvidátor pojistných událostí se dopustí 
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správního deliktu tím, že 

a) neprovozuje činnost nabízení nebo 

zprostředkování pojištění nebo zajištění, 

nebo činnost samostatného likvidátora 

pojistných událostí s odbornou péčí podle 

§ 21 odst. 1, nebo 

b) poruší některou z povinností 

stanovených v § 21 odst. 2 nebo 3. 

(5) Samostatný zprostředkovatel nebo 

samostatný likvidátor pojistných událostí 

se dopustí správního deliktu tím, že 

a) provozuje svoji činnost mimo rozsah 

předmětu činnosti anebo je činný pro 

jinou osobu, než osobu uvedenou v 

registru podle § 12 odst. 3 písm. c), 

b) neinformuje Českou národní banku o 

změně údajů bez zbytečného odkladu, 

jakmile se o nich dozví, podle § 16 odst. 

1, nebo  

c) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 

21 odst. 4. 

(6) Pojišťovna se jako pojistitel dopustí 

správního deliktu tím, že 

a) poruší některou z povinností 

stanovených v § 21a odst. 1 až 3, § 21b 

odst. 1, § 21c, § 21d odst. 1 nebo § 21e, 

b) poruší některou z informačních 

povinností stanovených v § 21a odst. 4 

nebo § 21b odst. 2, nebo 

c) neuchovává dokumenty a záznamy 

podle § 21f. 

(7) Samostatný zprostředkovatel se 

dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 6 odst. 2 provozuje 

činnost zprostředkování pojištění nebo 

zajištění prostřednictvím jiné osoby, 

b) v rozporu s § 6 odst. 3 jedná jménem a 

na účet pojišťovny nebo zajišťovny, 

c) zahájí  činnost zprostředkování 

pojištění nebo zajištění na území jiného 

členského státu bez informování České 

národní banky podle § 14 odst. 2, 

d) v rozporu s § 4 odst. 5 provozuje 

činnost samostatného likvidátora 

pojistných událostí, 

e) poruší některou z povinností 

stanovených v § 21a odst. 5 nebo 6 nebo § 

21c až 21e, 

f) neuchovává dokumenty a záznamy 

podle § 21f,  

g) nepředloží roční výkaz činnosti podle § 

22 odst. 2 nebo v něm uvede nesprávné 

údaje, nebo 

h) nezavede systém vyřizování stížností 

nebo nevyřídí stížnost podle § 18 odst. 6.  

(8) Samostatný likvidátor pojistných 

událostí se dopustí správního deliktu tím, 

že 

a) v rozporu s § 10 odst. 7 provozuje 

činnost samostatného likvidátora 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9U2JVJRO)



pojistných událostí u pojištění, ve kterém 

je zákazníkem nebo pojištěným,  

b) v rozporu s § 10 odst. 8 provozuje svou 

činnost u pojištění, které zprostředkoval, 

nebo  

c) provozuje svou činnost v rozporu s § 

18.  

(9) Pojišťovací zprostředkovatel s 

domovským členským státem jiným, než 

je Česká republika, se dopustí správního 

deliktu tím, že 

a) neprovozuje činnost zprostředkování 

pojištění nebo zajištění s odbornou péčí 

podle § 21 odst. 1, 

b) poruší některou z povinností 

stanovených v § 21 odst. 2 až 4, § 21a 

nebo § 21c až 21e, nebo 

c) neuchovává dokumenty a záznamy 

podle § 21f. 

(10) Akreditovaná osoba se dopustí 

správního deliktu tím, že 

a) v žádosti o prodloužení akreditace 

podle § 18c odst. 3 uvede nesprávné nebo 

zavádějící údaje nebo k žádosti přiloží 

doklady s nesprávnými nebo zavádějícími 

údaji, 

b) neinformuje Českou národní banku o 

změně údajů prokazujících splnění 

podmínek uvedených v § 18c odst. 4 bez 

zbytečného odkladu, jakmile se o ní dozví, 

podle § 18c odst. 5, 

c) v rozporu s § 18e odst. 1 nepostupuje 

při provádění odborných zkoušek podle 

zkouškového řádu předloženého České 

národní bance, 

d) pořádá odborné zkoušky v rozporu s 

udělenou akreditací podle § 18c odst. 1, 

nebo 

e) neuchovává dokumenty a záznamy 

podle § 18f. 

(11) Pojišťovna, zajišťovna, samostatný 

zprostředkovatel, samostatný likvidátor 

pojistných událostí nebo akreditovaná 

osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 22 odst. 3 neposkytne 

České národní bance potřebnou 

součinnost, nebo 

b) ve stanovené lhůtě nesplní opatření 

uvést svoji činnost do souladu s tímto 

zákonem uložené jí Českou národní 

bankou při výkonu dohledu podle § 23.  

(12) Za správní delikt se uloží pokuta do 

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt 

podle odstavce 1 písm. a) až c), odstavce 2 

písm. a) nebo b), odstavce 5 písm. b), 

odstavce 7 písm. g) nebo h) nebo odstavce 

10 písm. a) nebo b), 

b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt 

podle odstavce 1 písm. d) až f) nebo 

odstavce 2 písm. e), nebo 
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Číslo předpisu ES (kód 

CELEX) 

Název předpisu ES 

32002L0092 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o 

zprostředkování pojištění 

32002L0065 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění 

finančních služeb pro spotřebitele na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 

97/7/ES a 98/27/ES 

32009L0138 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu 

k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) 

32006L0123 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na 

vnitřním trhu 

 

c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt 

podle odstavce 2 písm. c), d), f) nebo g), 

odstavce 3 nebo 4, odstavce 5 písm. a) 

nebo c), odstavce 6, odstavce 7 písm. a) až 

f), odstavce 8 nebo 9, odstavce 10 písm. c) 

až e) nebo odstavce 11. 
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