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Teze návrhů vyhlášek, kterými se provádějí ustanovení zákona o pojišťovnictví, pro 

potřeby předložení návrhu novely zákona o pojišťovnictví do mezirezortního 

připomínkového řízení 

 

 

Novela zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále také „ZPoj“) je z převážné části 

transpozicí směrnice Solventnost II1 (dále také „směrnice“), která zavádí nový rizikově 

orientovaný regulatorní a dohledový režim pro pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací skupiny. 

Nová úprava spočívá především v zavedení solventnostního a minimálního kapitálového 

požadavku, ve stanovení požadavků na určování použitelného kapitálu, ve změně způsobu 

oceňování technických rezerv, v rozšířených požadavcích na řídicí a kontrolní systém (dále 

jen „ŘKS“) a v zavedení harmonizovaných požadavků vykazování dohledu i uveřejňování 

informací. Solventnost II bude transponována nejen do ZPoj, ale také do vyhlášek České 

národní banky (dále jen „ČNB“). Tato národní legislativa následně bude doplněna přímo 

použitelnými předpisy Evropské unie a dále doporučeními Evropského orgánu pro 

pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), přijatými podle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010.  

 

Vzhledem k rozsahu prováděných změn a změně přístupu k většině uplatňovaných 

obezřetnostních požadavků, kdy novela ZPoj ruší současnou požadovanou, disponibilní a 

upravenou míru solventnosti, limity skladby finančního umístění, technickou úrokovou míru 

atp. a nahrazuje je požadavky novými, není účelné novelizovat stávající vyhlášku č. 434/2009 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, která proto bude zrušena 

a nahrazena vyhláškou novou. Vyhlášku č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a 

náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny, bude nezbytné pozměnit tak, aby byla 

v souladu s očekávanými přímo použitelnými předpisy. Zároveň se předpokládá vydání třetí 

samostatné vyhlášky k úpravě předkládání žádostí podle ZPoj, a to zejména za účelem 

specifikace jejich formy, příloh a způsobu předložení ČNB. 

 

Po nabytí účinnosti novelizovaného znění ZPoj jsou tak předpokládány následující vyhlášky, 

k jejichž vydání je ČNB zmocněna v  oblastech stanovených v § 136 ZPoj: 

 

 1) Návrh vyhlášky o žádostech podle zákona o pojišťovnictví, se týká povolení 

k provozování pojišťovací či zajišťovací činnosti, schvalování změn v činnosti, 

                                                 
1 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) byla dosud novelizována těmito směrnicemi: 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění 

směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad 

finančními subjekty ve finančním konglomerátu (Ficod 1) 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/23/EU ze dne 12. září 2012, kterou se mění směrnice 

2009/138/ES (Solventnost II), pokud jde o den jejího provedení, den její použitelnosti a den zrušení 

některých směrnic 

 Směrnice Rady 2013/23/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské 

republiky upravují některé směrnice v oblasti finančních služeb 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/58/EU ze dne 11. prosince 2013, kterou se mění 

směrnice 2009/138/ES (Solventnost II), pokud jde o den jejího provedení, den její použitelnosti a den 

zrušení některých směrnic (Solventnost I) 

 Směrnice 2014/51/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 

2003/71/ES a 2009/138/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 s 

ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 

zaměstnanecké penzijní pojištění - EIOPA) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 

cenné papíry a trhy - ESMA) (Omnibus II) 
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schvalování změn v kvalifikovaných účastech, schvalování převodu pojistného kmene a 

kmene zajišťovacích smluv a schvalování přeměn společností, 

2) Návrh vyhlášky, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, bude 

upravovat zejména podmínky pro použití interního modelu pro výpočet solventnostního 

kapitálového požadavku, jeho výpočet podle standardního vzorce, úpravu bezrizikové 

výnosové křivky, zprávu o ověření ŘKS auditorem, ověření informací ve zprávě o 

solventnosti a finanční situaci auditorem a uveřejňování informací a 

3) Návrh vyhlášky o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a 

zajišťovny bude upravovat poskytování informací ČNB. 

 

Podrobnější popis obsahu jednotlivých vyhlášek je uveden níže. Tyto teze nejsou v rámci 

meziresortního připomínkového řízení předkládány k připomínkám, ale k ověření kompletní 

transpozice směrnice a rozsahu zmocnění ZPoj. 

 

 

1) Návrh vyhlášky o žádostech podle zákona o pojišťovnictví, bude pokrývat: 

 Náležitosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek ZPoj, formu a způsob 

zaslání žádosti o udělení povolení k provozování 

1. pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou (§ 13 odst. 5), 

2. pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu (§ 32 odst. 4), 

3. zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou, (§ 36 odst. 5) a 

4. zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího státu (§ 47 odst. 2), 

 Náležitosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek ZPoj, formu a způsob 

zaslání žádosti o schválení změny v rozsahu 

1. pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou (§ 19 odst. 3), 

2. pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu (§ 34a odst. 3), 

3. zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou, (§ 40 odst. 1) a 

4. zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího státu (§ 47 odst. 2), 

 Náležitosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek ZPoj, formu a způsob 

zaslání žádosti o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti 

1. v tuzemské pojišťovně (§ 24 odst. 3) a 

2. v tuzemské zajišťovně (§ 42 odst. 3), 

 Náležitosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek ZPoj a přímo 

použitelného předpisu EU, formu a způsob zaslání žádosti o povolení zajišťovací 

činnosti zajišťovací účelovou osobou, a to v rozsahu, v jakém nejsou upraveny 

přímo použitelným předpisem (§ 50a odst. 2), 

 Formu a způsob zaslání návrhu převodu a žádosti o schválení převodu pojistného 

kmene nebo jeho části včetně náležitostí týkající se příloh osvědčujících splnění 

podmínek ZPoj 

1. při převodu pojistného kmene (§ 104 odst. 6) a 

2. při převodu kmene zajišťovacích smluv (§ 107 odst. 6), 

 Náležitosti žádosti, včetně příloh, formu a způsob zaslání žádosti o schválení 

přeměny tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny (§ 122 odst. 2). 

 

V případě žádostí o udělení povolení, žádostí o změnu v rozsahu provozované činnosti a 

žádostí o nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti zákon detailně upravuje podmínky, které 

musí být žadatelem splněny, nicméně až na výjimky nestanoví dokumenty, resp. přílohy 

žádosti, na základě kterých je splnění stanovených podmínek posuzováno. Vyhláška tak bude 

obsahovat, s ohledem na podmínky pro vydání povolení stanovených v ZPoj, dokumentaci, 

kterou žadatel za účelem prokázání jejich splnění k žádosti přiloží. Obdobně vyhláška 
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specifikuje přílohy potřebné k prokázání splnění podmínek stanovených ZPoj pro převod 

pojistného kmene nebo kmene zajišťovacích smluv.  

 

Žádost o souhlas s přeměnou bude obsahovat mj. údaje o osobách zúčastněných na přeměně, 

jejich finanční výkazy, seznam členů orgánů společností zúčastněných na přeměně, údaje o 

skladbě aktiv, která budou dotčena přeměnou, předpokládaný vývoj solventnostního a 

minimálního kapitálového požadavku a informace o kapitálu určenému k jejich krytí. Dále se 

k žádosti přiloží návrhy příslušných smluv, společné zprávy o přeměně, informace o 

záměrech žadatele a změnách obchodního plánu a popis skupiny.  

 

U žádosti o povolení zajišťovací účelové osoby se předpokládá vydání přímo použitelných 

předpisů Evropské unie, které stanoví podmínky schvalování a zároveň také seznam příloh 

předkládaných spolu se žádostí. V závislosti na konečné podobě těchto předpisů, které zatím 

stále nebyly vydány, se tak předpokládá, že by vyhláška upravila oblasti neupravené přímo 

použitelnými předpisy, jako např. formu a způsob zasílání. 

U všech žádostí vyhláška stanoví formu a způsob zasílání žádosti, případně s výjimkou 

žádosti zajišťovací účelové osoby, pokud by přímo použitelný předpis specifikoval i tyto 

oblasti. Žádosti včetně požadovaných příloh stanovených vyhláškou by měly být předloženy 

ČNB v elektronické podobě. V souladu s požadavkem § 136 odst. 3 ZPoj budou vzory 

formulářů žádostí uveřejněny na internetové stránce ČNB. 

 

2) Návrh vyhlášky, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, bude 

obsahovat: 

 Podmínky, pravidla a četnost vyhodnocování citlivosti technických rezerv a 

použitelného kapitálu na předpoklady pro bezrizikovou výnosovou křivku (§ 7b 

odst. 6).  

 Podmínky, za kterých lze použít vyrovnávací úpravu příslušné bezrizikové 

výnosové křivky pro výpočet hodnoty nejlepšího odhadu portfolia závazků nebo 

dluhů z životního pojištění nebo zajištění nebo z rent z neživotního pojištění nebo 

zajištění, a to v souladu s právní úpravou Evropské unie. (§ 54b odst. 1). 

 Postup pro výpočet vyrovnávací úpravy pro každou měnu, ve které je vyjádřen 

závazek, dluh nebo renta, a to v souladu s právní úpravou Evropské unie 

(§ 54b odst. 4).  

 Metodu výpočtu solventnostního kapitálového požadavku, není-li stanovena přímo 

použitelným předpisem Evropské unie (§ 76 odst. 2). 

 Požadavky na úplný nebo částečný interní model pro udělení souhlasu s výpočtem 

solventnostního kapitálového požadavku prostřednictvím úplného nebo částečného 

interního modelu a jeho změnou, pokud nejsou stanoveny přímo použitelným 

předpisem Evropské unie (§ 77 odst. 4). 

 Test užití, standardy statistické kvality, standardy kalibrace, standardy pro 

ověřování platnosti a dokumentační standardy požadované při výpočtu 

solventnostního kapitálového požadavku prostřednictvím úplného nebo částečného 

interního modelu (§ 78 odst. 2). 

 Rozsah ověření informací uveřejňovaných ve zprávě o solventnosti a finanční 

situaci, pokud není stanoven přímo použitelným předpisem Evropské unie (§ 81 

odst. 1 písm. b). Obsah, strukturu a lhůtu pro předložení zprávy o ověření řídicího 

a kontrolního systému a ověření uveřejňovaných informací ve zprávě o 

solventnosti a finanční situaci (§ 81 odst. 4). 
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 Rozsah, způsob a termíny uveřejňování informací o sobě, o složení akcionářů a o 

struktuře skupiny, jejíž je tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna, pojišťovna 

z třetího státu nebo zajišťovna z třetího státu součástí (§ 82 odst. 2). 

 Obsah, formu, četnost, lhůty a způsob poskytování informací 

 o posouzení citlivosti technických rezerv a použitelného kapitálu vůči 

předpokladům bezrizikové výnosové křivky a 

 o vlastním posuzování rizik a solventnosti,  

nejsou-li stanoveny přímo použitelným předpisem Evropské unie (§ 83 odst. 1). 

 Pravidla pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku a pravidla pro 

výpočet kapitálu na úrovni skupiny včetně vymezení jeho položek, a to v souladu 

s příslušným předpisem Evropské unie (§ 89c odst. 6). 

 Výše odměny nuceného správce a jeho zástupce (§ 100 odst. 3). 

 Výše odměny likvidátora (§ 123 odst. 3). 

 Transpozici následujících přechodných ustanovení směrnice Solventnost II 

 Čl. 308b odst. 12 – o dočasné úpravě klasifikace rizikovosti vybraných 

expozic vedoucí k úpravě parametrů pro výpočet kapitálového požadavku k 

riziku koncentrace a riziku spreadu podle standardního vzorce pro výpočet 

solventnostního kapitálového požadavku, 

 Čl. 308b odst. 13 – o přechodné úpravě parametrů pro výpočet 

kapitálového požadavku k akciovému riziku. 

 

Podmínky a pravidla pro vyhodnocování citlivosti technických rezerv a použitelného kapitálu 

vůči předpokladům extrapolace bezrizikové výnosové křivky a předpokladům pro výpočet 

vyrovnávací úpravy nebo koeficientu volatility podle § 7b odst. 6 upraví přímo použitelný 

předpis. Pokud přímo použitelný předpis vydán nebude, upraví uvedené podmínky a pravidla 

vyhláška. Dále vyhláška stanoví roční frekvenci předkládání těchto vyhodnocení ČNB, a to 

v souladu s příslušným ustanovením směrnice. Podle § 83 odst. 1 vyhláška stanoví i způsob 

poskytování informací o tomto vyhodnocení a také o vlastním posuzování rizik a solventnosti 

podle § 7c, které budou předkládány v elektronické podobě.  

 

Při výpočtu hodnoty technických rezerv se podle ZPoj použije bezriziková výnosová křivka, 

pomocí které je zohledněna časová hodnota peněžních toků. Vyrovnávací úprava představuje 

přirážku k bezrizikové výnosové křivce zohledňující sladění vybraného portfolia aktiv a 

závazků, o kterou je v případě splnění směrnicí stanovených podmínek možné bezrizikovou 

výnosovou křivku navýšit.  V souladu s § 54b odst. 1 pak vyhláška transponuje tyto 

podmínky, jejichž plnění je nezbytné, pokud pojišťovna nebo zajišťovna hodlá použít 

vyrovnávací úpravu bezrizikové výnosové křivky. Pro použití vyrovnávací úpravy musí být 

vyčleněno portfolio aktiv, určené ke krytí závazků, kterých se tato úprava bezrizikové 

výnosové křivky týká. Dále musí být zajištěno sladění peněžních toků plynoucích z aktiv, 

která jsou použita ke krytí příslušných závazků, s peněžními toky z těchto závazků. 

Vyčleněná aktiva a závazky musí být spravovány a řízeny odděleně od ostatních aktiv a 

závazků pojišťovny nebo zajišťovny, a zároveň tato aktiva nemohou být použita ke krytí ztrát 

plynoucích z jiných činností pojišťovny nebo zajišťovny. Vyrovnávací úpravu bezrizikové 

výnosové křivky lze použít pouze na závazky disponující stanovenými charakteristikami a 

vlastnostmi. Podrobný popis těchto charakteristik bude rovněž obsahem vyhlášky. 

Vyrovnávací úprava se počítá zvlášť pro každou měnu závazků, kterých se tato úprava týká, a 

vyhláška stanoví postup výpočtu této úpravy bezrizikové výnosové křivky. Jedná se o 

transpoziční ustanovení. 
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V souladu s § 76 odst. 2 vyhláška upraví strukturu solventnostního kapitálového požadavku, 

který se skládá ze základního solventnostního kapitálového požadavku, kapitálového 

požadavku k operačnímu riziku a položky zohledňující schopnost technických rezerv a 

odložených daní absorbovat ztráty.  

Základní solventnostní kapitálový požadavek pokrývá riziko selhání protistrany, upisovací 

rizika v životním, neživotním a zdravotním pojištění a tržní riziko plynoucí mimo jiné z rizika 

úrokového, měnového a akciového. Pro každé riziko se stanoví dílčí kapitálový požadavek, a 

to prostřednictvím rizikových modulů příslušných jednotlivým rizikům. Vyhláška upraví 

způsob výpočtu dílčích kapitálových požadavků v jednotlivých rizikových modulech a 

následně způsob agregace těchto výsledků za účelem stanovení celkové hodnoty základního 

solventnostního kapitálového požadavku.  

Dále bude upraven způsob výpočtu kapitálového požadavku k operačnímu riziku, který bude 

pokrývat operační rizika, jež nejsou zahrnuta v ostatních rizikových modulech. V oblasti 

životního pojištění, kde investiční riziko nese pojistník, bude kapitálový požadavek 

k operačnímu riziku zohledňovat i náklady vzniklé v souvislosti se správou závazků 

plynoucích z tohoto druhu pojištění. Vyhláška rovněž stanoví způsob výpočtu položky 

zohledňující schopnost technických rezerv a odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty. 

Tato položka bude v případě technických rezerv zohledňovat zejména budoucí nezaručené 

podíly na zisku z pojistných smluv. Všechna ustanovení k výpočtu a struktuře solventnostního 

kapitálového požadavku mají transpoziční povahu. 

Tuzemská pojišťovna nebo zajišťovna pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku 

použije tzv. standardní vzorec upravený vyhláškou a přímo použitelnými předpisy Evropské 

unie nebo může po předchozím souhlasu ČNB použít pro výpočet úplný nebo částečný interní 

model. Vyhláška transponuje požadavky směrnice na úplný nebo částečný interní model, 

které musí model splňovat, aby ČNB udělila souhlas s jeho použitím. Tyto požadavky jsou 

dále doplněny přímo použitelnými předpisy Evropské unie.  

Tuzemská pojišťovna nebo zajišťovna je podle § 78 dále povinna při výpočtu solventnostního 

kapitálového požadavku prostřednictvím interního modelu dodržovat tzv. test užití, standardy 

statistické kvality, standardy kalibrace, standardy pro ověřování platnosti a dokumentační 

standardy požadované směrnicí a transponované do prováděcí vyhlášky. V rámci testu užití 

pojišťovna nebo zajišťovna prokáže, že interní model je významnou součástí jejího systému 

řízení rizik. V rámci standardů statistické kvality na výpočet předpokládaného rozdělení 

pravděpodobnosti, z něhož interní model vychází, budou popsány požadavky na metody 

používané k výpočtu rozdělení pravděpodobnosti, předpoklady, které jsou základem pro 

interní model, data použitá pro interní model, vlastnosti a schopnosti modelu hodnotit rizika, 

přístup pojišťovny nebo zajišťovny k budoucím manažerským rozhodnutím v rámci 

modelování aj. Vyhláška stanoví standardy ověřování platnosti interního modelu a součásti 

procesu ověřování platnosti interního modelu. Dokumentační standardy stanoví požadavky, 

které jsou kladeny na dokumentaci, již je pojišťovna nebo zajišťovna povinna vést, a která 

prokazuje soulad s veškerými výše uvedenými požadavky standardů, vč. dokumentace změn.  

Vyhláška stanoví požadavky na použití částečného interního modelu k výpočtu 

solventnostního kapitálového požadavku. Částečný interní model lze použít pro výpočet 

jednoho nebo více rizikových modulů nebo podmodulů základního solventnostního 

kapitálového požadavku, pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku anebo pro 

výpočet kapitálového požadavku k úpravě o schopnost technických rezerv a odložené daňové 

povinnosti absorbovat ztráty. V případě všech ustanovení k úplným nebo částečným interním 

modelům se jedná o transpoziční ustanovení. 
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Podle § 81 odst. 4 stanoví vyhláška obsah, strukturu a lhůtu pro předložení zprávy o ověření 

ŘKS. V rámci obsahu a struktury vyhláška upraví způsob, jakým bude prezentován výsledek 

ověření. Kromě popisu ověřovaných oblastí ŘKS, organizační struktury a rozdělení 

pravomocí a odpovědností bude zpráva o ověření ŘKS obsahovat popis, zda je ŘKS funkční a 

efektivní, zda je v souladu s právními předpisy a s příslušnými standardy, jak funguje systém 

vnitřní kontroly, a zda byly zjištěny nedostatky spolu s uvedením jejich vlivu na finanční 

situaci pojišťovny nebo zajišťovny. Vyhláška dále stanoví požadovaný rozsah informací 

obsažených ve zprávě o solventnosti a finanční situaci, které mají být ověřeny. Tím se rozumí 

základní kvalitativní a kvantitativní informace, tj. zejména informace o solventnostním 

kapitálovém požadavku, kapitálu, technických rezervách a aktivech oceněných v souladu 

s novelou ZPoj. 

 

V souladu se zmocněním podle § 82 odst. 2 vyhláška stanoví, že tuzemské pojišťovny a 

zajišťovny budou čtvrtletně uveřejňovat informace o sobě a o své činnosti, tj. o údajích 

v obchodním rejstříku, o základním kapitálu a jeho změnách, o emitovaných akciích, dále 

informace o vzájemných vztazích s jinými osobami ve skupině, rozvahu a výkaz zisku a ztrát 

a některé ekonomické poměrové ukazatele. 

 

Vyhláška upraví základní postupy pro výpočet skupinové solventnosti podle dvou povolených 

metod – metody účetní konsolidace a metody odpočtu agregovaných dat. Při použití výchozí 

metody účetní konsolidace se skupinová solventnost posuzuje porovnáním kapitálu určeného 

z konsolidovaných účtů a solventnostního kapitálového požadavku na úrovni skupiny 

vypočteného buďto pomocí standardního vzorce nebo skupinového interního modelu. 

V případě metody odpočtu agregovaných dat je pak skupinová solventnost posuzována 

porovnáním součtu použitelného kapitálu všech pojišťoven a zajišťoven ve skupině (přičemž 

je vyloučeno vícenásobné použití kapitálu ve skupině) a součtu solventnostních kapitálových 

požadavků těchto pojišťoven. Jedná se o transpoziční ustanovení směrnice a další, vyhláškou 

nepokryté technické detaily výpočtu jsou pak upraveny přímo použitelným předpisem 

Evropské unie. 

 

Vyhláška také stanoví výši odměny nuceného správce, jeho zástupce a likvidátora podle § 100 

odst. 3 a § 123 odst. 3 ZPoj, a to v obdobném rozsahu, jak je běžné v sektoru kapitálového 

trhu podle vyhlášky č. 474/2013 Sb., o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního 

správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových 

výdajů. 

 

Vyhláška bude transponovat dvě přechodná ustanovení směrnice k dočasné úpravě klasifikace 

expozic vůči centrálním vládám nebo centrálním bankám členských států, které jsou 

denominovány a financovány v měně těchto států a k dočasné úpravě parametrů používaných 

pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku v rámci podmodulu akciového rizika. 

Tato přechodná ustanovení po dočasnou dobu upravují přístupy k oblastem, které nejsou 

upraveny na úrovni ZPoj, ale až prováděcí vyhláškou, jelikož jde o ryze technickou úpravu, a 

proto byla zvolena podoba vyhlášky. 

 

 

3) Návrh vyhlášky o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a 

zajišťovny bude obsahovat: 

 Obsah, formu, četnost, lhůty a způsob poskytování informací 

o o sobě, své finanční situaci, uplatňovaných obezřetnostních pravidlech a 

své činnosti, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9U2JGBSG)



 7 

o o činnosti provozované na základě práva zřizovat pobočky a činnosti 

provozované na základě svobody dočasně poskytovat služby, 

nejsou-li stanoveny přímo použitelným  předpisem  Evropské unie (§ 83 odst. 1 - 2). 

 Obsah, formu, četnost, lhůty a způsob poskytování informací tuzemskou 

pojišťovnou a tuzemskou zajišťovnou, která podléhá dohledu nad skupinou, 

nejsou-li stanoveny přímo použitelným předpisem Evropské unie (§ 92k odst. 1). 

 

Vyjma výše uvedeného zmocnění v návrhu novely ZPoj je ČNB oprávněna vyžadovat 

potřebné informace a podklady ve formě výkazů na základě zákona 6/1993 Sb., o České 

národní bance. Podle § 41 odst. 3 tohoto zákona jsou vykazující osoby povinny vypracovat a 

předkládat ČNB výkazy, jejichž obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání 

stanoví ČNB vyhláškou. 

 

ČNB předpokládá v oblasti výkaznictví dva typy výkazů, co do jejich původu, a to evropské 

harmonizované výkazy a dále národní výkazy vyplývající z národní legislativy a z dalších 

požadavků jejich uživatelů a mezinárodních organizací. Z tohoto pohledu se tak nejedná o 

vyhlášku transpoziční, avšak stávající vyhlášku č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, 

formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny, ve znění pozdějších předpisů, je třeba 

upravit tak, aby nebyla v rozporu s přímo použitelnými evropskými předpisy.  

 

1) Evropské harmonizované výkazy 

Zákon o pojišťovnictví bude doplněn přímo použitelnými předpisy Evropské unie, které 

stanoví obsah, náležitosti a termíny předkládání harmonizovaných výkazů pojišťoven, 

zajišťoven i pojišťovacích skupin, které pokrývají finanční i další informace, jež evropský 

zákonodárce považuje za nezbytné z pohledu výkonu dohledu. Součástí vyhlášky bude pouze 

odkaz na tyto přímo použitelné evropské předpisy, jednotlivé výkazy nebudou v této vyhlášce 

uváděny. Metodika pro vyplnění těchto výkazů, která bude obsažena v přímo použitelných 

předpisech Evropské unie, bude převzata a doplněna technickými parametry v rámci 

informačního systému ČNB pro sběr dat. 

Směrnice Solventnost II nicméně ponechává na národních orgánech dohledu, aby určily 

formát a způsob předkládání těchto harmonizovaných výkazů (kde přímo použitelné předpisy 

požadují pouze elektronické předložení bez bližšího určení), což upraví právě tato vyhláška. 

Vyhláška bude stejně jako dosud umožňovat výběr mezi třemi možnostmi elektronického 

předkládání výkazů různého stupně náročnosti a nákladů ve vazbě na velikost a technickou 

vybavenost vykazující osoby. 

Tyto výkazy budou vyplňovat všechny tuzemské pojišťovny a zajišťovny, subjekty 

odpovědné za vykazování informací na úrovni pojišťovací skupiny a pobočky pojišťovny 

nebo zajišťovny z třetího státu za činnost vykonávanou na území ČR.  

 

2) Národní výkazy 

Některé informace nutné pro zajištění kompetencí ČNB nejsou obsaženy v jednotném 

reportovacím rámci Solventnosti II, který však umožňuje, aby informace, které nevyplývají z 

harmonizovaných výkazů, byly vyžadovány národní právní úpravou, jako národní specifikum, 

např. pro účely sestavení statistiky pojistného trhu nebo pro účely finanční stability. Kromě 

toho ČNB zajišťuje i sběr dat pro potřeby národních účtů, platební bilance apod. Zejména se 

bude jednat, v zásadě stejně jako dosud, o informace týkající se pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem vozidla, zprostředkovatelskou činnost, specifických informací 

za odvětví životního pojištění týkající se délky lidského života, informace potřebné pro 

národní účty a platební bilanci (zejména vybrané položky z rozvahy a výkaz zisku a ztráty) 

apod. 
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Vyhláška bude pro jednotlivé typy vykazujících osob (tuzemská pojišťovna, tuzemská 

zajišťovna, pojišťovna z třetího státu, zajišťovna z třetího státu, pojišťovna nebo zajišťovna 

z jiného členského státu) určovat okruh národních výkazů vč. termínu předkládání. Základní 

popis jednotlivých výkazů bude popsán v příloze, detailní metodika vč. technických 

náležitostí je součástí informačních systémů pro sběr dat a je k dispozici přímo v systému 

nebo na internetových stránkách ČNB. Forma a způsob předkládání těchto výkazů bude 

shodná s formou a způsobem předkládání výkazů podle bodu 1. 

 

3) Metodické a technické souvislosti  

Výkazy tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny budou předkládány včetně činnosti 

provozované jejich pobočkami v zahraničí a činnosti provozované na základě svobody 

dočasně poskytovat služby.  

Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna a pojišťovna nebo zajišťovna z jiného členského 

státu budou postupovat při sestavování předkládaných výkazů přiměřeně k jejich povaze, 

v souladu s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky 

nebo s mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropské unie, pokud není v 

metodice výkazu stanoveno jinak. 

Vyhláška upraví také provádění změn a oprav ve všech předložených výkazech. Pro 

zjednodušení a zrychlení kontaktu mezi vykazující osobou a ČNB sdělí vykazující osoba 

ČNB kontaktního pracovníka odpovědného za realizaci výkaznictví vůči ČNB a garanta 

výkazu odpovědného za vyplňování dat prostřednictvím aplikace pro sběr dat. 
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