
Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., 
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(tisk 414)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona ve 2. čtení nebyl podán.

A. Pozměňovací  návrhy  obsažené  v  usnesení  garančního  rozpočtového  výboru  č.  243 
z 23. schůze konané dne 6. května 2015 (tisk 414/1):

A.1. V části první čl. I bodě 150 v § 81 odst. 1 úvodní části ustanovení slova „z její dohledové 
činnosti podle tohoto zákona“ nahradit slovy „ze zjištěných nedostatků v činnosti pojišťovny 
nebo zajišťovny“.

A.2. V části první čl. I bodě 150 v § 81 odst. 2 úvodní části ustanovení slovo „auditu“ nahradit 
slovem „ověření“.

A.3. V části první čl. I bodě 150 v § 81 odst. 2 písm. b) slovo „auditu“ nahradit slovem „ověření“  
a slovo „přesné“ zrušit.

A.4. V části  první  čl.  I  bodě  150  v  §  81  odst.  3  slova  „přípustné  odvolání“  nahradit  slovy 
„přípustný rozklad“.

A.5. V části  první  čl.  I  bodě  150  v  §  81  odst.  4  za  slovo  „zajišťovna“  vložit  slova  „podle 
odstavce 1“.

A.6. V části první čl. I za bod 173 vložit nový bod 174, který zní:
„174. V § 95 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10)  Česká  národní  banka  může  upustit  od  zahájení  řízení  o  uložení  opatření 
k nápravě,  jestliže  je  vzhledem  k  významu  a  míře  porušení  nebo  ohrožení  chráněného 
zájmu, který je zjištěným nedostatkem dotčen, povaze zjištěného nedostatku, jeho následku, 
okolnostem, za nichž k nedostatku došlo, nebo vzhledem k chování tuzemské pojišťovny 
nebo tuzemské zajišťovny po zjištění nedostatku zřejmé, že účelu, jehož by bylo možno 
dosáhnout  provedením  řízení  o  uložení  opatření  k nápravě,  bylo  dosaženo.  Nezahájí-li 
Česká národní banka řízení o uložení opatření k nápravě, provede o tom záznam do spisu a 
věc odloží. Rozhodnutí o odložení věci se nevydává.“.“.
Ostatní body přečíslovat.

A.7. V části první čl. I za dosavadní bod 285 vložit nový bod 287, který zní:
„287. V § 121 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7)  Před  zahájením  řízení  o  správním  deliktu  Česká  národní  banka  předběžně 
posoudí  čin,  který  zakládá  podezření,  že  byl  spáchán  správní  delikt.  Dospěje-li  Česká 
národní banka k závěru, že konkrétní skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán správní 
delikt a že jej spáchala určitá osoba, zahájí řízení o správním deliktu; od zahájení řízení však 
může upustit, jestliže je vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného 
zájmu, který byl činem dotčen, způsobu provedení činu, jeho následku, okolnostem, za nichž 
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byl čin spáchán, nebo vzhledem k chování pachatele po spáchání činu zřejmé, že účelu, 
jehož  by  bylo  možno  dosáhnout  provedením řízení  o  správním deliktu,  bylo  dosaženo. 
Nezahájí-li Česká národní banka řízení o správním deliktu, provede o tom záznam do spisu 
a věc odloží. Rozhodnutí o odložení věci se nevydává.“.“.
Ostatní body přečíslovat.

A.8. V části první článku I za bod 314 vložit nový bod 315, který zní:
„315. Za § 135 se vkládá nový § 135a, který včetně nadpisu zní:

„§ 135a
Regulace pobídky

(1)  Výše  pobídky  poskytnuté  pojistitelem  za  činnost  nabízení  nebo  činnost 
zprostředkování  životního  pojištění  podle  části  A  přílohy  č.  1  nesmí  přesáhnout 
jedenapůlnásobek  výše  sjednaného  ročního  pojistného  s  tím,  že  v  prvním  roce  trvání 
pojištění  lze  poskytnout  část  pobídky  nejvýše  ve  výši  sjednaného  ročního  pojistného. 
Splatnost zbývající části pobídky musí být rozložena rovnoměrně alespoň do doby čtyř let; 
při  sjednané pojistné  době  kratší  než  pět  let  musí  být  splatnost  zbývající  části  pobídky 
rozložena rovnoměrně do konce sjednané pojistné doby. Pobídkou se rozumí platba, odměna 
nebo jiná peněžitá nebo nepeněžitá výhoda.

(2) V případě zániku pojištění v prvních pěti letech jeho trvání z jiného důvodu než 
v důsledku  pojistné  události  náleží  pojišťovacímu  zprostředkovateli  část  pobídky  podle 
odstavce 1 nejvýše v takové výši, jaký je poměr počtu ukončených kalendářních měsíců 
trvání pojištění k šedesáti kalendářním měsícům.

(3) Pojistitel je oprávněn zohlednit ve výpočtu odkupného pobídku podle odstavce 1 
pouze tak, aby v žádném roce trvání pojištění nepřesáhla část zohledněné pobídky 20 % 
z celkové výše pobídky podle odstavce 1; při sjednané pojistné době kratší než pět let je 
pojistitel oprávněn zohlednit ve výpočtu odkupného pobídku podle odstavce 1 v rovnoměrné 
výši po celou pojistnou dobu.

(4)  Pojistitel  není  povinen postupovat  podle  odstavců 1  až  3,  pokud je  sjednáno 
jednorázové pojistné nebo je pobídka v rovnoměrné výši nepřesahující 20 % sjednaného 
ročního pojistného poskytována průběžně po celou dobu trvání pojištění.

(5)  K  ujednáním,  která  jsou  v  rozporu  s  ustanovením  odstavce  1  až  4,  se 
nepřihlíží.“.“.
Ostatní body přečíslovat.

A.9. V části první článku II za bod 27 doplnit bod 28, který zní:
„28.  Ustanovení  §  135a  se  vztahuje  na  pobídky  za  činnost  nabízení  nebo  činnost 
zprostředkování pojištění v souvislosti s pojistnými smlouvami uzavřenými po dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona.“.

Legislativně technické úpravy:

1. V části první čl. I bodě 2 za slova „V § 1“ vložit slova „odst. 1“.

2

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=114936)



2. V části první čl. I bodě 17 za slova „§ 94 odst. 5 a 6,“ vložit slova „§ 112 odst. 3,“.

3. V části první čl. I bodě 30 na konci textu doplnit slova „ , a to včetně odkazu na poznámku 
pod čarou“.

4. V části první čl. I bod 57 zní:
„57. V § 13 odst. 7 se slova „povolení k provozování pojišťovací činnosti podle pojistných 
odvětví životních pojištění“ nahrazují slovy „povolení k provozování pojišťovací činnosti 
podle pojistných odvětví uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu“.“.

5. V části první čl. I bodě 59 slova „§ 112 odst. 2“ nahradit slovy „§ 112 odst. 3“.

6. V části první čl. I bodě 77 za slova „§ 30 odst. 1 písm. a)“ vložit slova „ , § 35 odst. 1 písm.  
b)“, za slova „§ 35 odst. 2“ vložit slova „a 3“ a slova „§ 110 odst. 3 a 4“ nahradit slovy  
„§ 110 odst. 2 a 3“.

7. V části první čl. I bodě 93 slova „ , § 30 odst. 2 a v § 134 odst. 1“ nahradit slovy „a  v § 30 
odst. 2“.
Dosavadní body 312 a 313 znějí:
„312.  V nadpisu  pod  §  134  se  slova  „Komisi  evropských  společenství“nahrazují  slovy 
„Evropské  komisi“,  v  odstavci  1  se  slova  „sděluje  Komisi  Evropských  společenství“ 
nahrazují  slovy  „poskytuje  Evropské  komisi“  a slova  „právních  předpisů  Evropských 
společenství“ se nahrazují slovy „předpisů Evropské unie“.
313. V § 134 odst. 2 se slova „Komisi Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské 
komisi“.“.

8. V části první čl. I bodě 109 slova „ , § 109 odst. 1“ zrušit.
V dosavadním bodě 226 na konci textu doplnit slova „a v závěrečné části ustanovení se 
slova „příslušné orgány“ nahrazují slovem „orgány“.

9. V části první čl. I za dosavadní bod 120 vložit nový bod 121, který zní:
„121. V § 40 odst. 2 písm. b) se slova „odst. 3“ zrušují.“.
Ostatní body přečíslovat.

10. V části první čl. I dosavadním bodě 151 v § 92n odst. 3 na začátku věty druhé vložit slovo 
„Ustanovení“.

11. V části první čl. I dosavadní bod 210 zní:
„210. V § 104 odst. 1 větě druhé se slova „schválení převodu pojistného kmene nebo jeho 
části“ nahrazují slovy „schválení návrhu převodu podle § 103 odst. 2 nebo žádosti podle 
§ 103 odst. 3“.“.

12. V části první čl. I dosavadní bod 211 zní:
„211. V § 104 odst. 2 a 4 a v § 107 odst. 2 a 4 úvodních částech ustanovení a v § 106 odst. 2 
se slovo „postupu“ nahrazuje slovem „převodu“.“.

13. V části první čl. I dosavadním bodě 227 za slova „§ 109“ vložit slova „odst. 1“.

14. V části  první  čl.  I  dosavadním bodě  240  slova  „a  ve  větě  druhé  se  slovo  „majetkem“ 
nahrazuje slovem „aktivy““ zrušit.

3

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=114936)



15. V dosavadním bodě 248 slova „se číslo „97,“ nahradit slovy „se slova „a 3“ nahrazují slovy 
„a 4“, číslo „97,“se“.

16. V části první čl. I dosavadním bodě 265 slovo „její“ nahradit slovy „že její“.

17. V části první čl. I dosavadních bodech 270 a 271 v § 119 odst. 1 písm. g) a v § 119 odst. 1  
novém písmenu h) slovo „jako“ na začátku textu zrušit.

18. V části první čl. I dosavadním bodě 272 § 119 odst. 1 písm. k) za slova „písm. k) se“ vložit 
slova „slova „jako člen“ nahrazují slovem „člen“ a“.

19. V části první čl. I dosavadním bodě 316 v § 136 odst. 1 slova „§ 7b odst. 6“ nahradit slovy 
„§ 7b odst. 7“.

20. V části první čl. I dosavadním bodě 316 v § 136 odst. 2 slova „§ 77 odst. 4,“ zrušit.

21. V části první čl. II (přechodná ustanovení) bodě 17 za slovy „pojišťovny a zajišťovny držící 
účast podle“ slova „§ podle“ zrušit.

22. V části druhé čl. IV slova „ „událostí a odpovědných pojistných matematiků12)“ nahrazují 
slovem „událostí““ nahradit slovy „ „a odpovědných pojistných matematiků12)“ zrušují.“.

23. V části  čtvrté pod čl.  VII v úvodní  větě  (názvu zákona)  slovo „škodu“ nahradit  slovem 
„újmu“, ve výčtu novel za slovy „zákona č. 239/2013 Sb.“ slovo „a“ nahradit čárkou a za 
slova „zákona č. 303/2013 Sb.“ vložit slova „a zákona č. 354/2014 Sb.“.

24. V části čtvrté čl. VII bodě 10 na konci textu doplnit větu „Poznámka pod čarou č. 10 se 
zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.“.

25. V části čtvrté čl. VII bodě 12 na konci textu doplnit větu „Poznámka pod čarou č. 22 se 
zrušuje.“.

26. V části  páté  pod  čl.  VIII  úvodní  věta  (název  zákona  včetně  výčtu  novel)  zní:  „Zákon 
č. 377/2005  Sb.,  o  doplňkovém dohledu  nad  bankami,  spořitelními  a úvěrními  družstvy, 
pojišťovnami  a  obchodníky  s  cennými  papíry  ve  finančních  konglomerátech  a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění zákona č. 57/2006 
Sb.,  zákona  č.  138/2006  Sb.,  zákona  č.  230/2006  Sb.,  zákona  č. 278/2009  Sb.,  zákona 
č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., 
zákona  č.  91/2012  Sb.,  zákona  č. 228/2013  Sb.,  zákona  č. 241/2013  Sb.  a  zákona 
č. 135/2014 Sb., se mění takto:“.

27. V části sedmé čl. X zní:

„Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 
149, pokud jde o § 50a odst. 2, bodu 150, pokud jde o § 54b odst. 1, § 64 odst. 1, § 69 odst.  
2, § 74 odst. 6, § 77 odst. 1 až 3 a bodu 151, pokud jde o § 89d odst. 2, § 89e odst. 2, § 89f 
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odst. 3, § 90a odst. 1, § 87 až 89a, 91a a 91b, § 92d až 92f, § 92n odst. 1 a 2 a § 92o a čl. II 
bodů 16, 18 až 23, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení konaném dne 16. června 2015

B. Poslanec Ladislav Šincl

B.1. Bod č. 8 časti I. usnesení rozpočtového výboru č. 243 ze dne 6. 5. 2015 zní:
„V části první článku I za bod 314 vložit nový bod 315, který zní:
„315. Za § 135 se vkládá nový § 135a, který včetně nadpisu zní:

„§ 135a
Regulace pobídky

(1) Výše pobídky poskytnuté pojišťovnou za uzavření pojistné smlouvy, za změnu 
pojištění  nebo  za  předkládání  návrhů  nebo  provádění  jiných  přípravných  prací  k tomu 
směřujících  nesmí  v případě  životního  pojištění  podle  části  A přílohy  č.  1  přesáhnout 
jedenapůlnásobek  výše  sjednaného  ročního  pojistného  s  tím,  že  v  prvním  roce  trvání 
pojištění  lze  poskytnout  část  pobídky  nejvýše  ve  výši  sjednaného  ročního  pojistného. 
Splatnost  zbývající  části  pobídky  musí  být  rozložena  rovnoměrně  alespoň  do  doby 
4 následujících let; při sjednané pojistné době kratší než 5 let musí být splatnost zbývající 
části  pobídky rozložena  rovnoměrně  do konce  sjednané pojistné  doby.  Pobídkou se pro 
účely tohoto zákona rozumí  platba,  odměna nebo jiná peněžitá  nebo nepeněžitá  výhoda 
a rovněž neobvyklá úplata za poskytovanou službu nebo jakékoli poskytnutí neopodstatněné 
výhody finanční, materiální či nemateriální povahy.

(2) V případě zániku pojištění v prvních 5 letech jeho trvání z jiného důvodu než 
v důsledku  pojistné  události  náleží  pojišťovacímu  zprostředkovateli  část  pobídky  podle 
odstavce 1 nejvýše v takové výši, jaký je poměr počtu ukončených měsíců trvání pojištění 
k 60 měsícům.

(3)  Pojišťovna  je  oprávněna  zohlednit  ve  výpočtu  odkupného  pobídku  podle 
odstavce  1  pouze  tak,  aby  v  žádném  roce  trvání  pojištění  nepřesáhla  část  zohledněné 
pobídky 20 % z celkové výše pobídky podle odstavce 1; při sjednané pojistné době kratší 
než 5 let je pojišťovna oprávněna zohlednit ve výpočtu odkupného pobídku podle odstavce 
1 v rovnoměrné výši po celou pojistnou dobu.

(4) Pojišťovna není povinna postupovat podle odstavců 1 až 3, pokud je pobídka 
v rovnoměrné výši nepřesahující 20 % sjednaného ročního pojistného poskytována průběžně 
po celou dobu trvání  pojištění;  pojišťovna je  v takovém případě oprávněna zohlednit  ve 
výpočtu odkupného pobídku podle odstavce 1 pouze do výše jedenapůlnásobku sjednaného 
ročního pojistného.

(5) K ujednáním, která jsou v rozporu s ustanovením odstavce 1 až 4, se nepřihlíží.

(6) Bylo-li sjednáno jednorázové pojistné, použijí se odstavce 1 až 4 obdobně s tím, 
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že  sjednaným  ročním  pojistným  se  rozumí  částka  vypočtená  jako  podíl  sjednaného 
jednorázového pojistného a délky sjednané pojistné doby vyjádřené v letech.“.“.
Následující body se přečíslují.

B.2. V bodě č. 9 časti I. usnesení rozpočtového výboru č. 243 ze dne 6. 5. 2015 se slova „po dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona“ nahrazují slovy „po dni vyhlášení tohoto zákona“.

B.3. V bodě č. 27 Legislativně-technických úprav v části I. usnesení rozpočtového výboru č. 243 
ze dne 6.5.2015 se v textu „1 až 3 a bodu 151“ vypouští spojka „a“ a nahrazuje se čárkou, za 
text „§ 92o a“ se vkládá text „bodu 315 a“ a za text „18 až 23“ se vkládá text „a 28“.

B.4. V dosavadním bodě 280 vládního návrhu se v § 120 odst. 3 písm. a) za slova „odst. 2“ 
doplňují slova „nebo § 135a“.

C. Poslanec Roman Kubíček

C.1. V části první čl. I bod 294 zní:
„294. V § 123 odst. 6 větě druhé se slova „To platí“ nahrazují slovy „To se použije“.“.

C.2. V části první čl. II bodu 13 se na konci textu písmene a) bodu 2 a písmene b) bodu 1 slovo 
„nebo“ nahrazuje slovem „a“.

V Praze dne 16. června 2015

Ing. Jiří Dolejš, v. r.
zpravodaj garančního rozpočtového výboru
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