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Vyznačení navrhovaných změn a doplnění 

 
PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 38/2004 SB. O POJIŠŤOVACÍCH 
ZPROSTŘEDKOVATELÍCH A SAMOSTATNÝCH LIKVIDÁTORECH POJISTNÝCH 
UDÁLOSTÍ A O ZMĚNĚ ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA (ZÁKON 
O POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELÍCH A LIKVIDÁTORECH 
POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM 
NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

 

§ 21e 
Pravidla pro rozložení odměny 

 

(1) Zanikne-li pojištění sjednané podle občanského zákoníku, které spadá do 
odvětví životního pojištění podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona o pojišťovnictví, do 5 let 
ode dne svého vzniku z jiného důvodu než v důsledku pojistné události, má 
pojišťovací zprostředkovatel právo nejvýše na poměrnou část sjednané odměny za 
dobu prvních 5 let trvání tohoto pojištění. 

(2) Odměnou se pro účely tohoto zákona rozumí provize nebo úhrada, jiná 
platba, včetně finanční nebo nefinanční výhody, anebo jiná pobídka, které jsou 
nabízeny nebo poskytovány ve vztahu k zprostředkovanému pojištění, a to za celou 
dobu trvání pojištění. 

(3) Poměrná část podle odstavce 1 se určí jako podíl skutečné doby trvání 
pojištění vyjádřené v započatých měsících a doby 60 měsíců. Byla-li sjednána pojistná 
doba kratší než 5 let, určí se poměrná část podle odstavce 1 jako podíl skutečné doby 
trvání pojištění vyjádřené v započatých měsících a sjednané pojistné doby vyjádřené v 
měsících. 

(4) Odstavce 1 až 3 se nepoužijí, jestliže  

a) je sjednáno jednorázové pojistné, nebo  

b) je sjednána odměna pojišťovacího zprostředkovatele v rovnoměrné roční výši po 
celou dobu trvání pojištění. 

(5) Byla-li poskytnuta záloha na odměnu a zanikne-li pojištění podle odstavce 1 
před koncem sjednané pojistné doby z jiného důvodu než v důsledku pojistné 
události, je pojišťovací zprostředkovatel povinen vydat část zálohy přesahující výši 
sjednané odměny za dobu do zániku pojištění. 

§ 21f 
Pravidla pro výpočet odkupného 

 

(1) Při výpočtu odkupného podle § 2842 občanského zákoníku může pojistitel 
v prvních 5 letech ode dne vzniku pojištění odečíst za každý započatý měsíc trvání 
tohoto pojištění nejvýše jednu šedesátinu z celkových pořizovacích nákladů pojistitele 
souvisejících s tímto pojištěním. Byla-li sjednána pojistná doba kratší než 5 let, určí se 
měsíční odečitatelná částka podle věty první jako podíl celkových pořizovacích 
nákladů pojistitele souvisejících s daným pojištěním a sjednané pojistné doby 
vyjádřené v měsících. Nebylo-li právo na odkupné pojistnou smlouvou vyloučeno, 
vznikne, i když podmínky podle § 2842 odst. 1 občanského zákoníku nejsou splněny. 

(2) Celkovými pořizovacími náklady podle odstavce 1 jsou náklady, které 
pojistitel vynaložil v souvislosti se vznikem pojištění nebo se je zavázal zaplatit třetí 
osobě, a které jsou spojené 
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a) se vznikem pojištění, zejména odměna poskytnutá pojistitelem za uzavření pojistné 
smlouvy, za změnu pojištění nebo za předkládání návrhů nebo provádění jiných 
přípravných prací k tomu směřujících a jiné náklady spojené se zprostředkováním a 
nabízením pojištění, 

b) s přijetím návrhu na uzavření pojistné smlouvy včetně lékařské prohlídky, 

c) s oceněním převzatého pojistného rizika a prvotních evidenčních úkonů a  

d) s tvorbou a nabídkou pojistného produktu.  

§ 26  

Správní delikty právnických osob  

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že  

a) v žádosti o zápis do registru nebo o změnu údajů v registru podle § 13 odst. 4, 5, 7 a 8 
nebo § 15 odst. 4, 5, 7 a 8 uvede nesprávné údaje,  

b) jako pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř uvede v ročním výkazu činnosti podle § 22 
odst. 2 nesprávné údaje, nebo  

c) uvede v písemném prohlášení podle § 13 odst. 6 nesprávné údaje.  

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako pojišťovací zprostředkovatel 
nebo samostatný likvidátor pojistných událostí dopustí správního deliktu tím, že  

a) provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví nebo činnost samostatného 
likvidátora pojistných událostí v rozporu s údaji uvedenými v registru podle § 12,  

b) ve stanovené lhůtě nesplní opatření k nápravě uložené jí Českou národní bankou při 
výkonu dohledu podle § 23,  

c) vyžaduje od osoby, která se má podílet na zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, 
složení vstupního poplatku jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost, nebo  

d) odměny osoby, která se má podílet na zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, 
odvozuje od získání dalších osob pro tuto činnost, které takto získal.  

(3) Pojišťovna se dopustí správního deliktu tím, že jako pojistitel při výpočtu 

odkupného postupuje v rozporu s § 21f.  

(3) (4) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč a za správní 

delikt podle odstavce 2 pokuta do 10 000 000 Kč. Za správní delikt podle odstavce 1 se 

uloží pokuta do 1 000 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 2 nebo 3 se uloží 

pokuta do 10 000 000 Kč.  
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