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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 

Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění 
 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 21. března 2017, s termínem dodání stanovisek do 10. dubna 2017. 
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následujících tabulkách: 
 
a) vypořádání připomínek vznesených povinnými připomínkovými místy 
b) vypořádání připomínek vznesených ostatními připomínkovými místy 
------------------------------------------------------------------------ 

Povinná připomínková místa 

Č. Subjekt Připomínky  Vypořádání  

1.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 1. obecná (přenášení nákladů na distribuci rezervotvorných pojištění na zákazníka) 

Navrhujeme pro rezervotvorná pojištění stanovit, že jakékoliv náklady v souvislosti se sjednávaným pojištěním (včetně 
doplňkových pojištění) nesmí být přenášeny na zákazníka při výpočtu odkupného. 

Odůvodnění: Vedle obecných pravidel odměňování (viz připomínka k § 36 návrhu níže) a požadavku plné transparence 
pobídek (viz připomínka k § 79 návrhu níže) je třeba posílit přijímaná opatření o zákaz přenášení těchto nákladů na 
zákazníky. V této souvislosti lze upozornit také na to, že regulatorní technické standardy k nařízení 1286/2014 (PRIIPS) 
budou požadovat rozklíčování plateb zákazníka na vlastní pojištění rizika a na distribuci produktu s cílem umožnit 
zákazníkovi zvolit podle výše nákladů na trhu produkt podle svého uvážení. Pokud by náklady do výše odkupného 
promítány byly, jako alternativu trváme na zachování stávajících pravidel pro rozložení nákladů do odkupného v prvních 5 
letech tak, jak jsou nastavena v § 71 návrhu. 

Akceptováno. 

Akceptujeme zachování současné úpravy. 
Způsob přenášení distribučních nákladů 
rezervotvorných životních pojištění na 
zákazníka je v současnosti regulován § 21f 
ZPZ a návrh ZDPZ s ním počítá v nezměně-
ném znění (§ 71). Tato úprava je účinná od 
1. 12. 2016 a odráží politické rozhodnutí 
založené na více než ročním hledání 
kompromisního znění jak v rámci vládní 
koalice, tak mezi stranami zastoupenými 
v Poslanecké sněmovně. MF nevnímá jako 
důvodné do této úpravy zasahovat. 

2.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 2. obecná (registrace zprostředkovatelů doplňkového pojištění) 

Také zprostředkovatelé doplňkového pojištění by měli být v souladu s čl. 3 IDD registrováni, a to v registru vedeném ČNB. 
Návrh však s jejich registrací nepočítá. Tu je proto nutno doplnit. Při registraci by měla platit obdobně ustanovení o 
registraci vázaného zástupce (ačkoli o vázaného zástupce definičně nepůjde, okruh oznamovaných skutečností by měl být 
obdobný). 

V návaznosti na to je třeba rozšířit skutkovou podstatu deliktu podle § 98 (odpovědnost pojišťovny za nabízení produktů 
„flotilového pojištění“ v rozporu se zákonem) tak, aby reflektovala nesplnění jejich povinnosti v souvislosti s využitím i 
zprostředkovatelů doplňkového pojištění. 

Akceptováno. 

Návrh zákona s registrací zprostředkovatelů 
doplňkového pojištění počítá, avšak pouze 
s těmi, kteří nespadají do výjimky 
z působnosti směrnice IDD. Výklad, že by 
měli být registrováni všichni doplňkoví 
zprostředkovatelé, vnímáme jako minoritní. 
S rozšířením odpovědnosti souhlasíme.  

3.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 3. obecná (absence pořádkové pokuty) 

Návrh neobsahuje sankční opatření pro případy, kdy ze strany osob podléhajících dohledu dojde ke ztížení výkonu dohledu 
či nesoučinnosti (k níž jsou povinny podle navrženého ustanovení § 85 odst. 2). Navrhujeme zakotvení obdobného 
ustanovení, které je ve stávající právní úpravě, konkrétně v ustanovení § 22a ZPZ (tzv. s výší pokuty až do 5 mil. Kč, 
přičemž ji lze ukládat i opakovaně). 

Akceptováno jinak. 

Doplněno do ustanovení o přestupcích - 
takto je to upraveno i v ZSÚ. 

4.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 4. obecná (absence povinnosti mlčenlivosti pojišťovacího zprostředkovatele) 

Postrádáme v návrhu ustanovení o tom, že pojišťovací zprostředkovatel je povinen zachovávat mlčenlivost podle zvláštního 
právního předpisu upravujícího pojišťovnictví o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem své 

Akceptováno. 

Doplněno. 
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činnosti, a nesmí je zneužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiného (současný § 21 odst. 4 ZPZ). Navrhujeme ji doplnit. 

5.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 5. obecná (vztažení pravidel jednání na zahraničního zprostředkovatele) 

I když návrh v § 87 odst. 1 vypočítává správně ustanovení, nad jejich dodržováním vykonává ČNB dohled, není nikde 
upravena primární povinnost zahraničního zprostředkovatele je dodržovat. Plyne to z terminologického posunu oproti 
zákonu č. 38/2004 Sb. (kde byl zahraniční pojišťovací zprostředkovatel stále pojišťovacím zprostředkovatelem, což byla 
obecná kategorie, pro kterou byly dále stanoveny povinnosti), kdy v návrhu § 2 písm. i) je sice zahraniční zprostředkovatel 
definován jako pojišťovací zprostředkovatel, ale řada z povinností v části šesté návrhu je uvedena nikoli pro „pojišťovacího 
zprostředkovatele“, ale pro „samostatného zprostředkovatele“, což je kategorie (i jinde v návrhu uváděná jako) souřadná k 
zahraničnímu zprostředkovateli. Je tedy třeba uložením povinností zahraničním zprostředkovatelům vytvořit podmínky pro 
dodržení čl. 7 (2) IDD, které vyžaduje, aby dohled nad zahraničními zprostředkovateli provozujícími činnost v ČR 
prostřednictvím usazení (nikoli svobody poskytovat služby) prováděla ČNB. 

Akceptováno. 

Relevantní působnost příslušných 
ustanovení pro zahraniční zprostředkovatele 
MF analyzovalo a na patřičných místech 
dopad i na zahraničního zprostředkovatele 
doplnilo. 

 

6.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 6. obecná (absence přechodných ustanovení k zahájeným sankčním řízením) 

V návrhu zákona absentují přechodná ustanovení týkající se zahájených a ke dni nabytí účinnosti zákona neukončených 
správních řízení o správním deliktu / přestupku, resp. správních řízení o uložení opatření k nápravě. Požadujeme 
přechodná ustanovení doplnit, např. v následující podobě: 

Řízení o uložení opatření k nápravě, o odejmutí povolení nebo řízení o správním deliktu nebo přestupku, zahájená a  
neukončená přede dnem účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 

Akceptováno jinak. 

Obecný princip je upraven v § 40 odst. 6 
Listiny, proces je v zákoně o přestupcích - 
tato obecná pravidla nechce MF nijak 
narušovat. Z hlediska funkce opatření 
k nápravě je naopak žádoucí, aby se 
ukládala podle právní úpravy účinné 
v okamžiku vydání rozhodnutí.  

7.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 7. obecná (roční výkaz činnosti) 

V návrhu zákona není obsažena povinnost zprostředkovatele vypracovávat roční výkaz činnosti (viz § 22 stávajícího zákona 
38/2004 Sb.). Požadujeme tuto úpravu do zákona doplnit. 

Vysvětleno. 

Pro tyto účely lze využít ustanovení § 41 
zákona o ČNB.  

8.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 8. K § 2 (chybějící definice) 

Návrh neobsahuje definici trvalého nosiče dat, kterou navrhujeme doplnit po vzoru zákona o spotřebitelském úvěru. Tuto 
definici upravuje mj. také čl. 1 (1) bod 18 IDD a používá ji. 

Navrhované znění nového písm. t) v § 2: 

t) trvalým nosičem dat jakýkoli nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly 
být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné 
podobě, 

Akceptováno. 

Doplněno do § 2. 

9.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 9. K § 2 písm. c) bodu 4, písm. d) bodu 4, písm. e) bodu 4 a písm. f) bodu 4 (konzistentní zohlednění jednání 

směřující k zániku pojištění v definicích) 

Navrhujeme do definice poskytování a zprostředkování pojištění a zajištění zahrnout též případy, kdy je nabízen 
(doporučen) zánik pojištění, konzistentně s dalšími body, kterými se vymezují tyto pojmy.  

Navrhované znění § 2 písm. c) bodu 4 a písm. e) bodu 4: 

4. uzavření pojistné smlouvy nebo změně či zániku pojištění, 

Navrhované znění § 2 písm. d) bodu 4 a f) bodu 4: 

4. uzavření zajistné smlouvy nebo změně či zániku zajištění, 

Vysvětleno. 

Vlastní zánik pojištění nevnímáme jako 
součást poskytování či zprostředkování. 
Zánik pojištění je právní událost, tj. 
skutečností odlišnou od právního jednání, 
kterou je v příslušných bodech buď akt 
„uzavření“ či „změny“ pojištění. Navrhujeme 
proto použít pojem „ukončení“ (analogicky 
k bodu 1 v písm. c) až f) a v pravidlech 
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jednání. 

10.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 10. K § 2 písm. e) (definice zprostředkování) 

Požadujeme omezit definici zprostředkování podle navrhovaného zákona jen na zprostředkování pojištění u pojišťoven (vč. 
zahraničních), nikoliv pojistitelů ostatních (např. vzájemných pojišťoven nevyžadujících povolení, nepodnikatelského 
ojedinělého pojištění).  

Odůvodnění: Smyslem návrhu zákona je upravit profesionální distribuci profesionálního pojištění a zajištění. Upravovat v 
rámci toho i případy zprostředkování neregulovaného pojištění je zavádějící a nežádoucím způsobem směšuje dohlížený a 
nedohlížený sektor. V opačném případě vzniká výkladový problém podobný jako v ZSÚ, což není žádoucí. 

Akceptováno. 

Definice zprostředkování popisuje 
soukromoprávní podstatu (třístranného) 
vztahu týkajícího se pojištění. Použití 
soukromoprávního pojmu „pojistitel“ proto 
považujeme za správné. Vyloučení 
působnosti regulace vůči pojistitelům-
„nepodnikatelům“ je nyní zajištěno 
ustanovením § 3 odst. 1 písm. c), to bude 
rozšířeno o pojistitele-vzájemné pojišťovny a 
zprostředkovatele těchto pojišťoven. 

11.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 11. K § 2 písm. e) (definice zprostředkování) 

Navrhujeme, aby definice zprostředkovatele uváděla výslovně, že jde o osoby odlišné od pojistitele  

Odůvodnění: Ačkoli to vyplývá z pojmu zprostředkování, mělo by se výslovně stanovit, že popsané činnosti představují 
zprostředkování jen, pokud je provádí osoba odlišná od pojistitele. Součástí pospaných činností je např. nabízení možnosti 
uzavřít pojistnou smlouvu, předkládání návrhu na její uzavření atd., což jsou činnosti, které v praxi vykonává i pojišťovna. 

Akceptováno. 

Záměrem je, aby v systematice distributorů 
bylo odlišitelné, kdy pojišťovna jedná 
v pozici pojistitele a kdy v pozici 
zprostředkovatele. Není však důvodné ani 
žádoucí, aby se univerzální pojem 
„zprostředkování“ relativizoval v závislosti 
na tom, která osoba tuto činnost právě 
vykonává. Návrh úpravy viz připomínka č. 
15 (věcně odpovídá navrženému řešení).  

12.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 12. K § 2 písm. e) (definice zprostředkování) 

Navrhujeme, aby součástí definice zprostředkování bylo jako dosud, že se jedná pouze o odbornou činnost.  

Odůvodnění: Oproti stávajícímu zákonu je vypuštěna podmínka „odbornosti“. Přípravné práce sice možné jsou, ale bylo by 
třeba vyjasnit, co se jimi rozumí – i tipař může v tomto smyslu konat přípravné práce, a za stávající právní úpravy se nebude 
jednat o zprostředkování pojištění, pokud nepůjde o osobní a odbornou (odbornost vyžadující) činnost. Není také 
vyloučeno, že by se příslušníci některých jiných profesí, např. advokáti, museli stát pojišťovacími zprostředkovateli, pokud 
by hodlali zastupovat klienty při uzavírání pojistných smluv či jejich změně. 

Vysvětleno. 

Návrh zákona je zapotřebí vnímat jako 
novou normu a tu porovnávat zejména 
s nově vznikajícími předpisy upravujícími 
distribuci na finančním trhu (ZSÚ), nežli pak 
s právním předpisem, který má nahradit. 
Navrhované doplnění navíc nepřináší 
žádnou přidanou hodnotu, požadavek 
odbornosti vyplývá z příslušných ustanovení 
o profesní způsobilosti při distribuci 
pojištění. 

13.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 13. K § 2 písm. e) (definice zprostředkování) 

Navrhujeme vložit mezi činnosti, které představují zprostředkování a vyžadují registraci, také pomoc při správě pojištění.  

Odůvodnění: Není zřejmé, zda některý z bodů písm. e) pokryje také pomoc při správě pojištění. Ta dosud součástí 
zprostředkovatelské činnosti je, a bylo by nevhodné ji za tuto činnost nepovažovat (rizika a z toho plynoucí ochrana 
zákazníka jsou stejná). Rovněž v čl. 2(1) bodu 1 IDD je pomoc při správě výslovně uvedena a měla by tam spadat v celé 
šíři. Pokud nepůjde o změnu ani o ukončení, zřejmě nebude pojmově zahrnuta pod zprostředkovatelskou činnost. Je nutno 
ji proto doplnit, např. do bodu 3. 

Akceptováno. 

Doplněno jako bod 5 do písm. e) v § 2 – 
„pomoci při správě pojištění uplatňování 
práv z pojištění“. 
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14.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 14. K § 2 písm. e) (definice zprostředkování) 

Navrhujeme vypustit bod 4., podle kterého je součástí zprostředkování i „uzavření pojistné smlouvy nebo změna pojištění“. 

Odůvodnění: Bod 4. je nejasný, zejm. jak může zprostředkovatelská činnost spočívat v uzavírání pojistné smlouvy, a to 
jinak, než jako nabízení možnosti uzavřít pojistnou smlouvu. Má se tím na mysli uzavření smlouvy zprostředkovatelem, 
přičemž se to děje jménem a na účet zastoupeného zákazníka? Pak ale smlouvu uzavírá sám zákazník, a jedná se 
pojmově o činnost podle bodu 1. nebo 2. Pokud by ji uzavíral zprostředkovatel, dostával by se do pozice pojistníka, a tedy 
tzv. „flotiláře“, který není ve znění návrhu zprostředkovatelem. 

Vysvětleno. 

Uvedená činnost spočívá ve vlastním 
uzavření pojistné smlouvy, bez ohledu na to 
čím jménem a na čí účet, vnímáme jako akt, 
který se může odehrávat v jiném časovém 
kontextu, než jako prvotní mapování 
pojistných potřeb klienta, které ústí v různé 
nabídky, jak tyto potřeby pokrýt. Analogicky 
k tomuto MF přistupovalo i v ZSÚ. 

15.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 15. K § 2 písm. e) (definice zprostředkování) 

Závěrem upozorňujeme na definici kruhem – zprostředkováním je činnost zprostředkovatele a ten je v písm. h) definován 
jako ten, kdo podnikatelsky zprostředkovává pojištění.  

Navrhované znění § 2 písm. e) návětí a bodu 3: 

e) zprostředkováním pojištění odborná činnost pojišťovacího zprostředkovatele osoby odlišné od pojistitele jednajícího 
jménem a na účet pojistitele pojišťovny nebo zákazníka, která spočívá v 

... 

3. provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistné smlouvy nebo ke změně nebo zániku pojištění, včetně 
pomoci při správě pojištění a poskytování doporučení vedoucího k uzavření pojistné smlouvy nebo ke změně nebo 
zániku pojištění, nebo 

Akceptováno. 

Nová textace písm. e): „zprostředkováním 
pojištění činnost osoby jednající jménem a 
na účet pojistitele nebo zákazníka, která 
není poskytováním pojištění a která spočívá 
v …“. V přívlastku „odborná“ však nevidíme 
přidanou definiční hodnotu. Doplnění 
„pomoci při správě pojištění“ akceptováno. 

16.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 16. K § 2 písm. e) bodu 2 a 3 a § 71 odst. 2 písm. a) (přípravné práce v definici zprostředkování) 

Navrhujeme vložit před slova „přípravných prací“ slovo „jiných“. 

Odůvodnění: V § 71 odst. 2 písm. a) se předkládání smluv považuje také za přípravné práce a vzniká tak diskrepance s § 2 
písm. e) bodem 3, kde jsou vypočteny samostatně. Je proto vhodné dodržet na obou místech zákona stejnou koncepci – i 
předkládání smluv je přípravnou prací. 

Navrhované znění § 2 písm. e) bodu 3: 

3. provádění jiných přípravných prací směřujících… 

Akceptováno.  

Doplněno do definic v písm. c), d), e) a f). 

 

17.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 17. K § 2 písm. h) (chybějící výjimka pro doplňkově zprostředkovaná pojištění) 

Jestliže je podle § 2 písm. h) pojišťovacím zprostředkovatelem ten, kdo jako podnikatel zprostředkovává pojištění nebo 
zajištění, spadal by pod tento pojem také § 3 odst. 2 písm. a) a b), byť hovoří o „osobě, která zprostředkovává pojištění“, a 
ne o pojišťovacím zprostředkovateli. O pojišťovacího zprostředkovatele ve smyslu čl. 2 (1) bod 1 IDD v tomto případě jít 
nemá, a je tedy třeba v definici § 2 písm. h) doplnit slova, „nejedná-li se o zprostředkování podle § 3 odst. 2 písm. a) a b)“. 

Navrhované znění § 2 písm. h): 

h) pojišťovacím zprostředkovatelem ten, kdo jako podnikatel zprostředkovává pojištění nebo zajištění, nejedná –li se o 
zprostředkování podle § 3 odst. 2 písm. a) a b) 

Vysvětleno. 

Institut doplňkového zprostředkování, resp. 
zprostředkovatele byl kompletně 
přepracován. 

18.  Česká národní 
banka 

Zásadní - 18. K § 2 písm. m) (skupiny odbornosti) 

Požadujeme zahrnout havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti motorových vozidel do všech skupin odborností 
neživotního pojištění, a to tak, že se v § 2 písm. m) bodu 4 nahradí slova „bodech 3 nebo“ slovem „bodě“ a v § 2 písm. m) 
bodu 5 vypustí slova „, s výjimkou činností uvedených v bodu 3“. 

Akceptováno. 
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Odůvodnění: Havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti motorových vozidel by měly obsahovat všechny skupiny 
odbornosti neživotního pojištění, tj. i podnikatelská rizika a velká rizika a zajištění. Dá se totiž očekávat, že v rámci 
pojišťování podnikatelských rizik a velkých rizik a zajištění bude sjednáváno havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti 
motorových vozidel (klasicky pojištění motorových vozidel určených k podnikání, někdy i ve velkém rozsahu). Nebylo by pak 
praktické, aby odborná zkouška u podnikatelských rizik a velkých rizik a zajištění neprokazovala odborné znalosti a 
dovednosti i v oblasti havarijního pojištění a pojištění odpovědnosti motorových vozidel a za ně se musela odborná zkouška 
skládat zvlášť. 

Tento návrh současně umožní notifikovat přeshraniční pohyb pojišťovacích zprostředkovatelů v souladu se standardy 
EIOPA (tzv. Lucemburský protokol). 

19.  Česká národní 
banka 

Zásadní - 19. K § 3 odst. 2 obecně a k písm. c) (doplňkové pojištění) 

Požadujeme 

- upřesnit okruh pojištění, která nesmějí být v rámci výjimky zprostředkována; 

- doplnit, že prostřednictvím osob podle § 3 odst. 2 může pojištění distribuovat pouze pojišťovna (nikoli samostatný 
zprostředkovatel) a že se osoba § 3 odst. 2 registruje obdobně jako vázaný zástupce. 

Odůvodnění: Transpozice čl. 2(1)(4)(c) IDD je nepřesná. Výjimka pro doplňkové pojištění je definována tak, že mj. dotčené 
pojistné produkty nepokrývají životní pojištění ani mimosmluvní odpovědnost za škodu, ledaže je toto krytí doplňkovou 
službou ke zboží či službě nabízeným zprostředkovatelem pojištění v rámci jeho hlavní profesní činnosti. Ani okruh 
pojistných produktů, které mohou být takto sjednávány, není stanoven odpovídajícím způsobem. Např. pojištění spojené s 
cestováním by mohlo mít povahu životního pojištění, ačkoliv pokud by se jednalo o životní pojištění, musí být splněny 
dodatečné podmínky, které návrh zákona neobsahuje.  

Registraci osoby zprostředkovávající doplňkové pojištění vyžaduje IDD. Je třeba upravit způsob, jakým se to děje. 

Navrhované znění § 3 odst. 2: 

c) pojištění je doplňkovou službou k dodávanému zboží nebo poskytované službě a dotčené pojistné produkty 
nepokrývají životní pojištění ani mimosmluvní odpovědnost za škodu, ledaže je toto krytí doplňkovou službou ke 
zboží či službě nabízeným zprostředkovatelem pojištění v rámci jeho hlavní profesní činnosti 

... 

(Pozn. doplnění registrace vyžaduje více změn na více místech zákona). 

Akceptováno. 

Viz vypořádání u obecné připomínky č. 2. 

20.  Česká národní 
banka 

Zásadní - 20. K § 3 odst. 3 (flotilová pojištění) 

Je nezbytné, aby činnost přístupu k pojistné smlouvě (tzv. flotilová pojištění) byla považována za distribuci pojištění.  

Odůvodnění: Distribucí pojištění by se měly rozumět všechny činnosti při zprostředkování pojistné ochrany v širším slova 
smyslu, přičemž zákazníkem je každý, kdo má nárok na plnění ze smlouvy, a to i když není její smluvní stranou. Mj. je podle 
definice v čl. 2(1)(1) IDD za distribuci pojištění považována již pouhá informační činnost, pokud je na jejím základě zákazník 
i nepřímo schopen uzavřít pojistnou smlouvu. V souvislosti s tím je podstatné, aby se též pojišťovna dozvěděla a měla 
přehled o tom, kdo jsou pojištěné osoby z konkrétní smlouvy. To bude možné splnit bez problémů tehdy, bude-li se na „třetí 
osobu nabízející účast na pojištění“ vztahovat obdobně regulace, která se týká pojišťovacího zprostředkovatele. Nemělo by 
totiž pouhým formalizovaným přesunutím okamžiku uzavření smlouvy na jinou osobu docházet k nežádoucímu obcházení 
zákona. Skutečnost, že klient není pojistníkem, tj. stranou smlouvy s pojistitelem, může naopak oslabovat jeho postavení př i 
uplatňování práv z pojištění (nemůže sám jednat vůči pojišťovně aj.). 

Proto je nutno, aby se na tuto činnost vztahovaly veškeré povinnosti jako při zprostředkování pojištění, např. také pro zákaz 
vstupních plateb a odměn (§ 37). Tento přístup je odůvodněn tím, že se v případě tzv. flotilových pojištění materiálně jedná 
o stejnou činnost. Vzhledem k tomu, že dojde ke změně pojištění (kterou návrh považuje za výkon zprostředkovatelské 

Akceptováno. 

Flotilová pojištění se nově považují za 
zprostředkování pojištění a jsou upravena v 
§ 4.  
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činnosti), by se mohlo jednat i pojmově o zprostředkování pojištění (přičemž nejspíše jako přípravné práce vedoucí ke 
změně pojištění), nicméně speciálním ustanovením § 3 odst. 3 se toto deroguje.  

Navrhujeme proto tuto derogaci zrušit vypuštěním § 3 odst. 3 a doplněním definice zprostředkováním v § 2 písm. e) tak, aby 
se nejednalo jen o nabízení možnosti uzavřít pojistnou smlovou, ale o nabízení možnosti získat pojistnou ochranu. Ostatně 
v § 2 písm. e) se jako zprostředkování vymezuje mj. nabízení možnosti uzavřít pojistnou smlouvu, ale také nabízení 
možnosti „změnit nebo ukončit pojištění“, tj. nikoliv jen pojistnou smlouvu. 

21.  Česká národní 
banka 

Zásadní - 21. K § 5 odst. 2 písm. b) (forma smlouvy makléře se zákazníkem) 

Navrhujeme, aby smlouva se zákazníkem měla povinně písemnou formu (stejně jako se to požaduje u smlouvy agenta s 
pojišťovnou), příp. aby měl makléř povinnost smlouvu vyhotovit písemně (obdobně povinnosti zaměstnavatele u pracovní 
smlouvy). 

Akceptováno jinak. 

Povinnost písemné formy smlouvy vnímá 
MF jako nadbytečnou, akceptujeme však 
alternativně povinnost předat klientovi 
příslušné informace na trvalém nosiči. 

22.  Česká národní 
banka 

Zásadní - 22. K § 6 odst. 1 písm. c) (posouzení osoby přímo se podílející či odpovědné za distribuci) pojištění  

Navrhujeme nahradit slova „podílí“ a „je odpovědný“ za „má podílet“ a „má být odpovědný“. 

Odůvodnění: V řízení o povolení k činnosti nelze prokazovat, že se dotyčná osoba „přímo podílí na distribuci pojištění nebo 
zajištění nebo je za tuto činnost zodpovědná“, protože jde o činnost, kterou zatím nesmí vykonávat. Posuzovat lze pouze 
záměr takové činnosti do budoucna (na základě návrhu vnitřních předpisů a prohlášení žadatele).  

Navrhované znění § 6 odst. 3 písm. c) 

Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele žadateli, jestliže… 

c) je odborně způsobilý; je-li žadatelem právnická osoba, odbornou způsobilost prokazuje člen statutárního orgánu nebo 
správní rady nebo jiná osoba s řídicí pravomocí, pokud se má přímo podílet podílí na distribuci pojištění nebo zajištění 
nebo má být je za tuto činnost zodpovědný, 

Akceptováno. 

 

 

 

23.  Česká národní 
banka 

Zásadní - 23. K § 6 odst. 1 písm. f) (zákaz kumulace funkcí) 

Navrhujeme zakotvit širší a podrobnější zákaz kumulace funkcí. Ten by měl zahrnovat i neslučitelnost funkcí samostatného 
zprostředkovatele a (i) pracovníka jiného samostatného zprostředkovatele, (ii) pracovníka vázaného zástupce a (iii) 
pracovníka pojišťovny/zajišťovny. 

Odůvodnění: V praxi nebývá jasné při kumulaci funkcí, v jaké roli dotyčná osoba vystupuje. Na kapitálovém trhu je obdobný 
zákaz stanoven v § 30 odst. 4 písm. g) ZPKT. 

Navrhované znění § 6 odst. 1 písm. f) 

f) není podle tohoto zákona samostatným zprostředkovatelem nebo vázaným zástupcem a pokud jeho 
zprostředkovatelské činnosti nebrání její profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, zejména činnost u 
osoby s obdobným předmětem podnikání. 

Neakceptováno. 

Ustanovení § 6 má spíš technicko-evidenční 
účel. Smyslem je říct, že kdo si žádá o 
vydání oprávnění, nesmí již nějaké 
z oprávnění SZ/VZ mít. V novele ZPKT již 
takové ustanovení není. Z pravidla 
soukromého práva obecně vyplývá, že musí 
být zjevné, za koho jedná, jinak se 
odpovědnost přičítá jemu, nikoli 
zastoupenému. 

 

24.  Česká národní 
banka 

Zásadní - 24. K § 6 odst. 3 a 5, § 7 odst. 4 (automatické uznání důvěryhodnosti dříve posouzených osob) 

Navrhujeme upravit uznávání důvěryhodnosti již jednou posouzených osob, zejm. pokud jde o osoby tvořící skupinu, 
případně jejich statutární orgány, v návaznosti na kritéria § 59 a 60. 

Odůvodnění: Požadavek na prověřování osob již podléhajících dohledu považujeme za nadbytečný a nepřiměřeně 
zatěžující žadatele i orgán dohledu. V tomto ohledu není vhodné ustanovení § 6 odst. 3, které z povinností prokazovat 
důvěryhodnost vyjímá pojišťovnu, a nikoli např. žadatele, který je bankou, obchodníkem s cennými papíry apod. Také je 
nutné vyjasnit, za jakých předpokladů je možné prokazovat důvěryhodnost potvrzením zahraničního orgánu dohledu ve 

Vysvětleno. 

Doporučujeme spíš upravit až v horizontální 
úpravě distribuce pro celý finanční trh. 
Následky lze navíc dovodit ze správního 
řádu. Institut posouzení důvěryhodnosti je 
po úpravě nově plně na správním uvážení 
ČNB. 
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smyslu § 60 odst. 3 (k tomu viz další připomínka, kterou navrhujeme omezit tato potvrzení na orgány dohledu EHP). 
Upuštění by bylo možné, jestliže se jedná o regulovanou osobu, která již byla z hlediska důvěryhodnosti prověřena ČNB 
nebo jiným orgánem dohledu členského státu s obdobně přísnými požadavky na důvěryhodnost (např. podle CRD IV). 
Totéž platí ve vztahu k osobě ovládající regulovanou osobu a členy jejího statutárního nebo dozorčího orgánu, jejichž 
důvěryhodnost byla již ČNB nebo jiným orgánem dohledu členského státu prověřena. 

 

25.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 25. K § 6 odst. 4 (oznamování změn údajů) 

Navrhujeme přesunout zde upravenou oznamovací povinnost do § 34, a to např. do nových odstavců 1 a 2 (ostatní 
odstavce v návaznosti na to je třeba přečíslovat). Zároveň navrhujeme upravit formulaci tak, aby mířila ne na změnu 
skutečností jako takových (potom by muselo dojít k zániku oprávnění), ale na změny ve skutečnostech, které zakládají 
plnění podmínek podle odstavce 1. 

Akceptováno částečně. 

Přesun do § 34 není vhodný, jedná se o 
licenční požadavek, v registru se 
důvěryhodnost neeviduje. Upraveno nově v 
§ 10. Doplněno příslušné ustanovení týkající 
se odnětí oprávnění k činnosti. 

26.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 26. K § 6 odst. 4 (oznamování změn údajů) 

Je nutné doplnit požadavek na to, aby byly nepřetržitě (i po oznámení změn) plněny podmínky provozování činnosti 
samostatného zprostředkovatele stanovené tímto zákonem. Bez následného ověřování, zda jsou plněny podmínky pro 
udělení licence, by bylo možné bezprostředně po udělení povolení vyměnit posuzované osoby. 

Akceptováno. 

Viz vypořádání připomínky č. 25. 

27.  Česká národní 
banka 

Zásadní - 27. K § 6 odst. 5 (náležitosti oznámení změny předpokladů pro povolení) 

Požadujeme upravit odstavec 5 takto:  

(5) Oznámení podle odstavce 4 se podává elektronicky. Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených 
správním řádem, údaje a doklady související se změnou údajů. Výčet údajů a dokladů stanoví prováděcí právní předpis. 

Odůvodnění: Zmocnění pro vyhlášku není potřebné, protože rozsah skutečností, které mohou být předmětem oznámení, 
upravuje zákon a doklady se budou připojovat podle povahy změny. Obdobná úprava v § 30 odst. 4 novely zákona o 
podnikání na kapitálovém trhu (ST 869) též neobsahuje zmocnění pro vyhlášku. 

Akceptováno. 

28.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 28. K § 9 odst. 1 (nejasná pravidla pro povinné pojištění) 

Je nutno vyjasnit, jak postupovat v případě, že limit pojistného plnění bude v daném roce překročen. 

Odůvodnění: Návrh umožňuje situaci, kdy bude každý následující poškozený po vyčerpání limitu na svých právech krácen, 
přičemž samostatný zprostředkovatel bude po zbytek roku podnikat dál bez příslušného pojistného krytí. Vzhledem k 
dlouhodobému charakteru závazku z pojistné smlouvy je klíčové, aby povinné pojištění krylo škody, které z viny povinně 
pojištěného nastanou i poté, co již ukončil své podnikání v oboru, a i po jeho smrti, a aby se poškozený mohl svého nároku 
domoci přímo. Navíc také pojišťovna má ohledně svého zástupce v rámci řízení distribuční sítě jisté povinnosti a měla by 
tedy nést odpovědnost za pochybení v rámci své distribuční sítě. 

Není rovněž vymezen vzájemných vztah částek uvedených v § 9 a zmocnění EIOPA provádět přezkum těchto částek, resp. 
vypracovávat každých 5 let návrhy regulačních technických norem. Navrhujeme vložit provazbu na akt EU, který vyloučí 
nutnost formálních aktualizací zákona (formulací „nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie jinak“). 

Vysvětleno. 

Povinných pojištění je celá řada, přičemž 
následky překročení limitů se neřeší. Pokud 
pojišťovna nepečlivě vybrala nebo 
nedostatečně SZ dohlížela, ručí za 
povinnost náhrady škody ona. SZ má navíc 
vlastní kapitál.  

 

29.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 29. K § 10 odst. 2, § 17 odst. 1 písm. c) a d) a § 54 odst. 2 (okamžik zániku podnikatelského oprávnění) 

Navrhujeme, aby oprávnění zanikalo vždy oznámením o ukončení, nikoli dnem, který si zprostředkovatel nebo akreditovaná 
osoba určí a i v případě, že podává oznámení vázaný zástupce, by mělo probíhat prostřednictvím elektronické aplikace.  

Odůvodnění: Návrh směřuje k odstranění stavu, kdy by v registru byly evidovány osoby, které přitom nejsou oprávněny 
odpovídající služby poskytovat a nepodléhají dohledu, a též zajišťuje automatizaci souvisejících procesů. 

Akceptováno, vysvětleno.  

Nové znění ustanovení: „c) oznámením o 
ukončení činnosti nebo pozdějším dnem, 
který je v tomto oznámení uveden jako den 
ukončení činnosti,“. Promítnuto i do § 54. 
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Navrhované znění § 10 odst. 2 

(2) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se podává elektronicky. Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených 
správním řádem, datum, ke kterému byla nebo bude činnost ukončena. 

Navrhované znění § 17 odst. 1 písm. c) a d) a odst. 3 

c) oznámením o ukončení činnosti, … 

3) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se podává zastoupený pouze prostřednictvím elektronické aplikace České národní 
banky pro registraci subjektů. 

Navrhované znění § 54 odst. 2 

(2) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se podává elektronicky. Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených 
správním řádem, datum, ke kterému byla nebo bude činnost ukončena. 

 

 

Vysvětleno. Nevidíme logiku, VZ ten systém 
nezná, s ČNB běžně nekomunikuje, není 
vhodné ho do využívání tohoto systému 
nutit. Není obsaženo ani v ZSÚ a ZPKT. 
Souhlasíme však s elektronickým způsobem 
zasílání. 

 

 

30.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 30. K § 12 odst. 2 (forma smlouva s vázaným zástupcem) 

Navrhujeme povinně písemnou formu smlouvy zastoupeného s vázaným zástupcem, z důvodu prokazování konkrétních 
práv a povinností ve vztahu zastoupeného a vázaného zástupce. 

Akceptováno. 

 

 

31.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 31. K § 13 odst. 1 písm. b) (neslučitelnost činnosti vázaného zástupce s dalšími činnostmi) 

Je třeba stanovit neslučitelnost funkcí vázaného zástupce a vedoucí osoby nebo zaměstnance samostatného 
zprostředkovatele nebo pojistitele/zajišťovny, vedoucí osoby nebo zaměstnance jiného vázaného zástupce, společníka 
samostatného zprostředkovatele. Obdobná ustanovení obsahuje např. § 32b odst. 5 ZPKT a bez nich bude v praxi nejasné, 
v jaké roli určitá osoba vystupovala a komu má být její jednání přičítáno. 

Navrhované znění § 13 odst. 1 písm. b) 

b) ten, kdo hodlá provozovat činnost vázaného zástupce, není podle tohoto zákona samostatným zprostředkovatelem, jeho 
pracovníkem, společníkem ani členem, pracovníkem pojišťovny, nebo ani vázaným zástupcem nebo jeho 
pracovníkem. 

Neakceptováno. 

Vypořádání viz připomínka č. 23. 

32.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 32. K § 14 a § 21 (zahraniční vázaný zástupce) 

Požadujeme vyjasnit status zahraničních vázaných zástupců. 

Odůvodnění: Vázaný zástupce je osobou, která je oprávněna zprostředkovávat pojištění (§ 12), takže splňuje definici 
zprostředkovatele. Nemůže však poskytovat služby přeshraničně, takže je nutno jej z definice vyjmout. Z rozdílové tabulky 
však vyplývá, že jde o směrnicovou kategorii, ustanovení je označeno jako transpoziční. Pak není jasné, jestli vázaný 
zástupce zastoupeného z jiného členského státu postupuje podle ustanovení o oznámení (§ 14) anebo podle ustanovení § 
21 násl. o notifikaci přeshraničního poskytování služeb. Není jasné, zda se považuje např. za pobočku resp. usazení 
zastoupeného či nikoli (jako v případě vázaných zástupců v ZPKT). Pokud ne, pak musí každý vázaný zástupce být zapsán, 
ale ustanovení návrhu zákona jsou psána pro českého zastoupeného (např. zánik oprávnění atd.) a není pamatováno na to, 
že zastoupeným může být také zahraniční samostatný zprostředkovatel, případně pojišťovna. To právně komplikuje 
možnost těchto subjektů poskytovat v ČR služby prostřednictvím vázaného zástupce. Potud je také třeba v § 2 písm. j) za 
zastoupeného považovat také pojišťovnu a (samostatného) zprostředkovatele z jiného členského státu. 

Vysvětleno.  

Zahraniční pojišťovna je definována v rámci 
pojmu „pojišťovna“. V případě zahraničních 
zprostředkovatelů nelze předjímat jejich 
statut (kategorii) a uvažovat, že by se na 
takové osoby vázali tuzemští VZ.  

 

33.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 33. K § 14 odst. 3 (náležitosti oznámení vázaného zástupce) 

Navrhujeme doplnění textu „a prohlášení zastoupeného, že vázaný zástupce splňuje podmínky pro výkon činnosti podle 
tohoto zákona“ na konec věty. 

Odůvodnění: Z hlediska povinností zastoupeného dohlížet na svého vázaného zástupce tím zastoupený prohlašuje, že 

Akceptováno. 
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splnil své zákonné povinnosti. Ustanovení obdobného obsahu navíc obsahuje stávající § 13 odst. 6 ZPZ. 

Navrhované znění § 14 odst. 3 : 

(3) Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, též identifikační údaje toho, kdo hodlá 
provozovat činnost vázaného zástupce a prohlášení zastoupeného, že vázaný zástupce splňuje podmínky pro výkon 
činnosti podle tohoto zákona. 

34.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 34. K § 14 odst. 4 (formát oznámení vázaných zástupců) 

Požadujeme vypustit odstavec 4 obsahující zmocnění pro prováděcí předpis. 

(4) Formáty oznámení a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. 

Odůvodnění: Zmocnění pro vyhlášku není potřebné, protože oznámení se podle zákona podává prostřednictvím 
elektronické aplikace ČNB (REGIS), což pokrývá formáty a technické náležitosti. Obdobná úprava v § 32d odst. 3 novely 
zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ST 869) též neobsahuje zmocnění pro vyhlášku. 

Akceptováno. 

 

35.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 35. K § 15 odst. 4 a 5 (vznik a trvání oprávnění k činnosti vázaných zástupců) 

Požadujeme upravit text odstavce 4 a vypustit odstavec 5 obsahující zmocnění pro prováděcí předpis. 

(4) Způsob zaplacení správního poplatku uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Zastoupený současně se zaplacením správního poplatku oznámí České národní bance elektronicky, kterým osobám se má 
oprávnění na základě zaplaceného správního poplatku prodloužit. 

(5) Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. 

Odůvodnění: Je potřebné, aby zastoupený pomocí elektronické aplikace ČNB nejprve oznámil záměr provést prodloužení 
oprávnění k činnosti vázaných zástupců. Systém pak provede kontrolu těchto osob (správnost údajů) a vygeneruje platební 
instrukci, zejména variabilní symbol, a až na základě toho zastoupený provede platbu. Bez této automatizace se náklady 
vedení registru vázaných zástupců zásadně zvyšují. 

Jedná se o metodický postup, který již funguje pro obnovu oprávnění vázaných zástupců v případě penzijních produktů. 
Úprava této metodiky vyhláškou je zcela nevhodná. Obdobná úprava v § 30b odst. 3 novely zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu (ST 869) též neobsahuje zmocnění pro vyhlášku. 

Vysvětleno. 

Navrhovaná úprava by zakládala rozdíl 
oproti ZSÚ a ZPKT. Není jasné, jakou 
právní relevanci by takové oznámení mělo. 

36.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 36. K § 16 odst. 3 (způsob oznámení o skončení činnosti vázaného zástupce) 

Je třeba doplnit způsob oznámení skutečnosti, např. vložením textu. 

Navrhované znění § 16 odst. 3 

3) Zastoupený je povinen oznámit bez zbytečného odkladu České národní bance, že závazek ze smlouvy podle § 12 odst. 
2 zanikl. Oznámení podle odstavce 3 podává zastoupený pouze prostřednictvím elektronické aplikace České 
národní banky pro registraci subjektů. 

Akceptováno. 

 

37.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 37. K § 17 odst. 1 a 3 (oznámení výhradně prostřednictvím REGIS) 

Navrhujeme upravit výslovně, že pokud vázaný zástupce činí oznámení o ukončení činnosti (což může samostatně v 
případě nesoučinnosti zastoupeného), činil tak vždy jen prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro 
registraci subjektů. 

Odůvodnění: V odst. 3 je nutné nahradit slova „podává zastoupený“ slovy „se podává“, aby takové oznámení mohlo být 
činěno pouze prostřednictvím elektronické aplikace ČNB pro registraci subjektů. Je zcela proti smyslu automatizace, aby 
ČNB zpracovávala oznámení jednotlivých vázaných zástupců manuálně. V praxi přitom nemusí jít o ojedinělé případy a 
může se jednat o velmi vysoký počet oznámení (při nesoučinnosti větší sítě). 

Akceptováno jinak. 

Akceptován elektronický způsob oznámení, 
nikoli však prostřednictvím aplikace, kterou 
vázaní zástupci jinak nevyužívají.  Doplněna 
důvodová zpráva. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANWC5R8I)



 

10 

Č. Subjekt Připomínky  Vypořádání  

38.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 38. K § 20 (přičitatelnost) 

V § 20 požadujeme zakotvit vyšší míru odpovědnosti pojišťovny za protiprávní čin, kterého se dopustil vázaný zástupce 
samostatného zprostředkovatele. Kritéria nepečlivého výběru či nedostatečného dohledu ze strany pojišťovny jsou 
nesnadno uchopitelná a mohou být vykládána různě. Vzhledem k vysokému standardu povinností pojišťovny za řízení její 
distribuční sítě požadujeme stanovit solidární odpovědnost pojišťovny za protiprávní čin, a to vždy. 

Navrhované znění § 20 

Protiprávní čin, kterého se vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele dopustil vůči třetí osobě při své činnosti, 
zavazuje samostatného zprostředkovatele, i když vázaný zástupce jednal jménem pojišťovny nebo zajišťovny; pokud však 
pojišťovna nebo zajišťovna samostatného zprostředkovatele nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí 
za splnění jeho povinnosti k náhradě škody. Ustanovení § 2914 občanského zákoníku se nepoužije. 

Vysvětleno. 

Koncept přičitatelnosti v distribučním řetězci 
POJ-SZ-VZ dohodnuto na ad-hoc komisi 
LRV, znění ustanovení převzato ze ZSÚ.  

39.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 39. K § 25 odst. 3 první věta (informace pro zahraniční orgán dohledu) 

Navrhujeme vypustit povinnost uvádět v notifikační informaci, která se týká samostatného zprostředkovatele, údaje dle § 30 
odst. 1 písm. c), tedy údaje o pojišťovně, pro kterou je samostatný zprostředkovatel činný. 

Odůvodnění: Oznámení osoby, pro niž je činnost vykonávána, lze považovat za logické ve vztahu k vázanému zástupci. 
Takto je třeba vykládat také čl. 4(1)(c) IDD ve světle navrhované revize Lucemburského protokolu, který upřesňuje, že jde o 
pojišťovnu, pod jejíž plnou odpovědností zprostředkovatel jedná (who acts under the full responsibility of that insurance 
undertaking). Vázaný zástupce může být totiž činný jen pro jedinou osobu a ta za něj nese odpovědnost. Oproti tomu ve 
vztahu k samostatnému zprostředkovateli, který může vykonávat činnost pro libovolné množství pojišťoven, přičemž nejde o 
jejich plnou odpovědnost, toto tvrzení již neplatí. Ani z praktického hlediska si nelze představit, že by při každé změně 
pojišťovny (uzavření smlouvy s novou, či ukončení smlouvy s dosavadní pojišťovnou) byly informovány příslušné orgány 
dohledu ostatních členských států dle § 27. Kromě toho, že naplnění této povinnosti by bylo organizačně nezvládnutelné 
(někteří samostatní zprostředkovatelé využívají možnosti působit ve všech zemích Evropského hospodářského prostoru a 
nové smlouvy s pojišťovnami i jejich ukončení oznamují i několikrát za měsíc), by dle našeho názoru, byly orgány dohledu 
ostatních členských států zbytečně zatěžovány informacemi, které pro ně nejsou relevantní. Logice oznamování informace 
dle § 30 odst. 1 písm. c) pouze ve vztahu k vázanému zástupci svědčí poslední věta § 25 odst. 3. 

Navrhované znění § 25 odst. 3: 

(3) Česká národní banka do 1 měsíce ode dne, kdy obdržela informaci podle odstavce 1, sdělí tuto informaci příslušnému 
orgánu dohledu jiného členského státu včetně údajů o samostatném zprostředkovateli nebo vázaném zástupci uvedených v 
§ 30 odst. 1 písm. a), b) a j) a) až c) a j) v případě zprostředkování pojištění nebo zajištění prostřednictvím pobočky, nebo v 
§ 30 odst. 1 písm. a, b) a) až c) a písm. j) bodě 1 v případě zprostředkování pojištění nebo zajištění na základě svobody 
dočasně poskytovat služby. Součástí této informace je v případě vázaného zástupce též údaj o zastoupeném a údaj o tom, 
že zastoupený nese odpovědnost za činnost svého vázaného zástupce. 

Akceptováno. 

40.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 40. K § 26 (důsledek nedostatku předpokladů pro poskytování přeshraničních služeb) 

Navrhujeme doplnit důsledek situace, kdy ČNB rozhodne, že zprostředkovatel nemá předpoklady pro přeshraniční činnost, 
tj. zákaz takové činnosti.  

Odůvodnění: Ve vazbě na § 25 odst. 6 návrhu by mohla i osoba, u níž ČNB pravomocně konstatuje nedostatek 
předpokladů a odmítne navazující notifikaci, poskytovat na území jiného členského státu své služby. Je proto třeba upravit 
situaci, kdy ČNB oznámí tuto překážku v rámci dohledové spolupráce podle čl. 13 IDD orgánu dohledu jiného členského 
státu. K transpozici čl. 13 IDD nestačí § 92 odst. 2 návrhu, protože tam uvedená povinnost se realizuje až na žádost orgánu 
dohledu jiného členského státu, zatímco v případě překážky by se měla realizovat z iniciativy domovského státu, tedy ČR / 
ČNB. Zároveň je třeba upravit jako speciální pravidlo do § 26 to, že rozhodnutí o „nesdělení“ je rovněž rozhodnutím, které 

Akceptováno jinak. 

Návrh upravené textace: „Jestliže má Česká 
národní banka vzhledem k plánované 
činnosti samostatného zprostředkovatele 
nebo vázaného zástupce prostřednictvím 
pobočky v jiném členském státě pochybnost 
o přiměřenosti organizační struktury nebo 
finanční situaci samostatného 
zprostředkovatele nebo vázaného zástupce, 
nesdělí informaci podle § 34 odst. 3 a vydá 
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činí činnost na území jiného členského státu z hlediska práva ČR protiprávní, případně též zakotvit sankci. 

To lze např. doplněním druhého odstavce do § 26. 

(1) Jestliže má Česká národní banka vzhledem k plánované činnosti samostatného zprostředkovatele nebo vázaného 
zástupce prostřednictvím pobočky v jiném členském státě pochybnost o přiměřenosti organizační struktury nebo finanční 
situaci samostatného zprostředkovatele nebo vázaného zástupce, nesdělí informaci podle § 25 odst. 3 a vydá o tom 
rozhodnutí; v případě vázaného zástupce tak činí prostřednictvím zastoupeného. Zastoupený předá tuto informaci bez 
zbytečného odkladu svému vázanému zástupci. 

(2) Dnem právní moci rozhodnutí podle odst. 1 je výkon činnosti na území jiného členského státu zakázán. 
Rozhodnutí Česká národní banka sdělí orgánu dohledu jiného členského státu bez zbytečného odkladu poté, co 
nabylo právní moci. 

o tom rozhodnutí, v němž samostatnému 
zprostředkovateli, vázanému zástupci nebo 
doplňkovému pojišťovacímu 
zprostředkovateli výkon činnosti na území 
jiného členského státu zakáže; v případě 
vázaného zástupce nebo doplňkového 
pojišťovacího zprostředkovatele rozhodnutí 
doručí prostřednictvím zastoupeného. 
Zastoupený předá touto informaci 
rozhodnutí bez zbytečného odkladu svému 
vázanému zástupci nebo doplňkovému 
pojišťovacímu zprostředkovateli.“ 

41.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 41. K § 30 odst. 1 písm. e) (osoby zapisované do registru u samostatného zprostředkovatele a vázaného 

zástupce) 

Navrhujeme doplnit okruh osob zapisovaných v případě zprostředkovatelů do registru.  

Odůvodnění: Ze stávajícího textu vyplývá, že se do registru bude zapisovat pouze ten člen statutárního orgánu, který bude 
odpovědný za zprostředkování pojištění nebo bude zprostředkování skutečně řídit. Pokud by nikdo z členů statutárního 
orgánu neřídil zprostředkování, pak by nastala situace, že v registru nebude zapsán nikdo z členů statutárního orgánu. 
Domníváme se, že by se měli zapisovat všichni členové statutárního orgánu bez ohledu na to, zda budou či nebudou řídit 
zprostředkování, a to mj. s ohledem na skutečnost, že všichni členové statutárního orgánu musí splňovat podmínku 
důvěryhodnosti podle § 60 odst. 2 písm. b) a je tedy nutné z hlediska zápisu vědět, o koho se jedná. 

Navrhované znění § 30 odst. 1 písm. e) : 

e) každý člen statutárního orgánu a dále ředitel, prokurista nebo jiná osoba, kteří jsou odpovědni za zprostředkování nebo 
zprostředkování skutečně řídí. 

Vysvětleno. 

Odůvodnění připomínky neodpovídá návrhu. 
Vlastní návrh danou povinnost nijak lépe 
nespecifikuje.  

 

42.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 42. K § 33 odst. 1 (právo na výpisy z registru) 

Navrhujeme ustanovení vypustit.  

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že registr je veřejně přístupný a každý si sám může vytisknout stav registrace k určitému 
datu, postrádají výpisy smysl. Připomínáme, že ani výpisy z obdobných evidencí (např. obchodní rejstřík ve verzi online), 
které je možno průběžně pořizovat (tak jako výpis z informačního systému REGIS), nejsou v zákoně upraveny. 

Pokud by měl být výpis vydáván, je nutno upravit jeho vydávání ohledně vázaného zástupce, neboť i ten bude zapsán v 
registru, a to zejména komu se má vydávat. Stejně tak by bylo nutné řešit zpoplatnění výpisu. Vypuštění ustanovení 
považujeme za efektivnější. 

Akceptováno. 

Slovo „vydá“ nahrazeno slovem „umožní 
získat“. 

43.  Česká národní 
banka 

Zásadní - 43. K § 34 odst. 2 (oznamování změny údajů v registru) 

Požadujeme upravit odstavec 2 takto:  

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává elektronicky prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro 
registraci subjektů. K oznámení se připojí doklady prokazující skutečnosti v něm obsažené. Oznámení obsahuje, 
vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, údaje a doklady související se změnou údajů. Výčet údajů a dokladů 
stanoví prováděcí právní předpis. 

Odůvodnění: Změny údajů má ČNB provést do 5 dnů a je proto nezbytné, aby změny byly oznamovány prostřednictvím 
elektronické aplikace ČNB (REGIS). Zmocnění pro vyhlášku není potřebné, protože rozsah údajů v registru, které mohou 

Akceptováno. 
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být předmětem oznámení upravuje zákon a doklady se budou připojovat podle povahy změny. Obdobná úprava je též v § 
32f novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ST 869). 

44.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 44. K § 35 odst. 1 (zastoupení zprostředkovatelem doplňkového pojištění) 

Navrhujeme doplnit, že pojišťovna může být zastoupena také osobou podle § 3 odst. 2. 

Odůvodnění: Návrh s touto kategorií osob poměrně konzistentně pracuje (např. v § 42), a bylo by tedy vhodné odstranit 
pochybnosti o tom, že tyto osoby mohou pojišťovnu zastupovat (na rozdíl např. od možnosti zastupovat samostatného 
zprostředkovatele). 

Navrhované znění § 35 odst. 1: 

(1) Pojišťovna může být při poskytování pojištění zastoupena pouze pracovníkem, samostatným zprostředkovatelem, 
zahraničním zprostředkovatelem, osobou podle § 3 odst. 2 nebo vázaným zástupcem. 

Akceptováno. 

 

45.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 45. K § 36 (Pravidla kontroly činnosti a střet zájmů - doplnění) 

1. Navrhujeme upravit řídící a kontrolní systém v podrobnostech vyhláškou, obdobně jako v případě investičních 
zprostředkovatelů.  

Alternativně navrhujeme vložit následující písmena do odstavce 1 (k návětí „Pojišťovna, zajišťovna a samostatný 
zprostředkovatel přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti zavede, udržuje a uplatňuje…“) 

f) organizační uspořádání, včetně vnitřních předpisů, které jej upravují, s řádným, průhledným a uceleným vymezením 
činností; v rámci organizačního uspořádání současně vymezí funkce, jejichž výkon je vzájemně neslučitelný, 

g) řádné administrativní postupy,  

h) systém sledování, vyhodnocování a aktualizace vnitřních předpisů, 

i) kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací a 

j) evidenci zprostředkovaných pojistných smluv; pojišťovací zprostředkovatel je pro tento účel oprávněn vést rodná čísla 
zákazníků. 

Za zásadní považujeme zejména povinnost vést evidenci zprostředkovaných pojistných smluv. V případě, že tato povinnost 
nebude zavedena, nebude možné, popř. bude velmi složité, vybrat reprezentativní a objektivní kontrolní vzorek smluvní 
dokumentace. Jde o úpravu, která existuje v § 32 odst. 5 ZPKT. 

Tímto ustanovení není proveden čl. 35 IDD o hlášení porušení zákona, který se týká nikoli primárně mechanismů na straně 
pojišťovny etc., ale mechanismů na straně orgánu dohledu, podobně jako v čl. 73 MiFID II (a § 12i odst. 2 a 3 ZPKT ve 
znění novely transpozice MiFID II). Navrhujeme pro tento systém hlášení ČNB doplnit obdobné ustanovení, jako v novele 
ZPKT, s odchylkami vyplývajícími z odlišného znění MiFID II a IDD. 

Akceptováno. 

Pro pojišťovací zprostředkovatele budou 
povinnosti upraveny v samostatném 
odstavci. Ustanovení k evidenci rodných 
čísel nebude využito (pozn. MF: 
připomínkové místo na této připomínce 
netrvá). 

 

46.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 46. K § 36 odst. 1 písm. d) (vyřizování stížností i na zprostředkovatele) 

1. Měl by být zaveden systém evidence stížností, avšak klient by měl být informován primárně o způsobu vyřizování 
stížností (není pro něj tolik podstatné, jak je jeho stížnost evidována, ale jak je vyřízena). 

2. Navrhujeme stanovit, že pojišťovna, zajišťovna a samostatný zprostředkovatel budou přijímat a vyřizovat i stížnosti na 
svoje vázané zástupce. Dále by vzhledem ke zvýšení odpovědnosti pojišťovny za distribuci jejích produktů měla být 
zakotvena také možnost přijímat stížnosti i na samostatné zprostředkovatele, kteří ji zastupují, a na osoby podle § 3 odst. 3, 
pokud nabízejí možnost využít jejího pojistného produktu. Přestože z obecného principu zastoupení vyplývá, že zastoupený 
nese odpovědnost za jednání, tento konkrétní postup je v zájmu ochrany zákazníka potřebné stanovit výslovně. 

Navrhované znění § 36 odst. 1 písm. d) 

Akceptováno jinak. 

Doplněna důvodová zpráva. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANWC5R8I)



 

13 

Č. Subjekt Připomínky  Vypořádání  

d) systém evidence a vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro informování o postupu evidence a 
vyřizování stížností, který zahrnuje také vyřizování stížností na činnost vázaného zástupce činného pro něj a v 
případě pojišťovny též systém přijímání stížnosti na samostatného zprostředkovatele, který ji zastupuje, a na 
osoby podle § 3 odst. 3, nabízející její pojištění a 

47.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 47. K § 37 odst. 1 (zákaz vstupní platby jako podmínky zapojení do distribuce) 

Požadujeme doplnit zákaz vstupních plateb tak, aby bylo zřejmé, že zahrnuje nejen platby, ale i poskytnutí jiných plnění, 
pokud by byly podmínkou možnosti podílet se na distribuci pojištění. A ve stejném duchu upravit i „sankční“ ustanovení v § 
103 odst. 1 písm. a) návrhu zákona. 

Odůvodnění: Jde o zpřesnění nutné v kontextu dosavadních dohledových zkušeností a sankčních případů vztahujících se k 
tzv. pyramidovým systémům v pojišťovnictví. V důvodové zprávě by pak mělo být k tomuto ustanovení více rozvedeno, že 
se jedná výslovně o reakci na systémy, kde je možnost podílet se na distribuci pojištění vázána na sjednání si pojištění 
prostřednictvím daného pojišťovacího zprostředkovatele nebo pojišťovny.  

Lze případně poukázat i na nedávný rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 6Af 31/2012 ze dne 15. 12. 2016, který 
tento výklad ČNB aproboval, tedy uvedl, že tzv. „vstupním poplatkem“ v intencích § 26 odst. 2 písm. c) zákona 38/2004 Sb. 
může být i povinnost sjednat si prostřednictvím nadřízeného pojišťovacího zprostředkovatele pojistnou smlouvu nebo 
kombinaci pojistných smluv. Pro účastníky trhu však bude srozumitelnější, pokud bude tato situace vyjádřena v textu 
zákona jasněji. 

Kromě toho je určitý terminologický rozdíl ve znění § 37 odst. 1 návrhu zákona (složení vstupní nebo jiné platby) a v § 103 
odst. 1 písm. a) návrhu zákona (složení vstupní nebo jiné obdobné platby). 

Navrhované znění § 37 odst. 1 a § 103 odst. 1 písm. a) 

(1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel nesmí vyžadovat od osoby, která se podílí nebo má podílet na 
distribuci pojištění, složení vstupní platby nebo vyžadovat jiné plnění jako podmínku možnosti podílet se na 
distribuci pojištění.“ 

... 

a) v rozporu s § 37 odst. 1 vyžaduje od osoby, která se podílí nebo má podílet na distribuci, složení vstupní platby nebo 
jiné plnění jako podmínku možnosti podílet se na distribuci pojištění,  

Akceptováno jinak. 

Návrh upravené textace: „(1) Pojišťovna a 
pojišťovací zprostředkovatel nesmí 
vyžadovat od osoby, která se podílí nebo 
má podílet na distribuci pojištění, složení 
vstupní nebo jiné obdobné platby jako 
podmínky výplaty příštích odměn za tuto 
činnost.“ 

48.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 48. K § 39 odst. 1 a § 78 odst. 1 písm. a) (vázaný prodej) 

Navrhujeme slova „jako doplňková služba“ vypustit, aby byl nevhodný vázaný prodej zakázán způsobem, který nebude 
možné obcházet.  

Odůvodnění: Cílem návrhu je využití diskreční pravomoci dané čl. 24 odst. 7 IDD. Ta umožňuje vztáhnout zákaz na 
jakoukoli formu vázaného prodeje, byť by se nejednalo o doplňkovou službu ve smyslu § 3 odst. 2 písm. c) návrhu. Jedná 
se o pojištění sjednávané jako „součást balíčku“ či „jedné smlouvy“. Smyslem je neumožnit obcházení zákazu v případě, 
kdy nebudou dány podmínky doplňkové služby, resp. bude tvrzeno, že nejsou dány a že se proto zákaz na danou praktiku 
nevztahuje. Tím se poskytne ochrana zákazníkům, kteří by mohli takovou praktikou vázaného prodeje být dotčeni, jelikož se 
sníží riziko spočívající v nátlaku na uzavření nevhodné pojistné smlouvy. Odpovídajícím způsobem je pak třeba výjimku 
vztáhnout pouze na pojištění nabízení jako doplňkovou službu. 

Navrhované znění § 39 odst. 1 a 2: 

(1) Vázat koupi zboží nebo služby na uzavření smlouvy, ve které se sjednává pojištění jako doplňková služba, pokud není 
možno koupit zboží nebo službu bez uzavření smlouvy o tomto pojištění, se zakazuje. 

(2) Odstavec 1 se nepoužije, je-li pojištění doplňkovou službou k na 

Akceptováno, vysvětleno. 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 
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a) investiční službuě, 

b) spotřebitelskýému úvěru 

c)platebnímu účetu, na který se vztahují ustanovení zákona upravujícího platební styk týkající se porovnatelnosti služeb 
spojených s platebním účtem. 

Navrhované znění § 78 odst. 1 písm. a) 

a) zda že je možné pojištění a koupi zboží nebo služby sjednat odděleně 

 

 

 

 

Vysvětleno. Jiné sektorové zákony (viz odst. 
2 § 39) vázanost připouštějí. 

49.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 49. K § 41 obecně a zvl. odst. 3 a 4 (oprávnění vázaného zástupce přijímat pojistné) 

Navrhujeme doplnit úpravu povinností v souvislosti s přijímáním pojistného vázaným zástupcem.  

Odůvodnění: Není logické, aby měl stejná oprávnění, ale méně povinností, než samostatný zprostředkovatel. 

Akceptováno. 

Vložen nový odst. 4 pro VZ a DPZ, 
ustanovení odst. 5 rozšířeno na všechny 
pojišťovací zprostředkovatele.  

50.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 50. K § 41 odst. 3 (podmínky pro přijímání pojistného)  

Není jasné, jak se bude prokazovat, že samostatný zprostředkovatel skutečně přijímá pojistné či zprostředkovává výplatu 
pojistného plnění. Je třeba vázat povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu na možnost přijímat tato plnění, nikoliv 
na faktické přijímání, a to i ve vazbě na § 6 odst. 1 písm. d) návrhu (tj. skutečnost, že se oprávnění přijímat tato plnění 
zapisuje do registru). 

Akceptováno. 

 

51.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 51. K § 44 odst. 6 (ukončení platnosti odborné zkoušky pro nečinnost) 

Požadujeme ustanovení přeformulovat tak, aby v případě, že určité osobě odborná zkouška pro nečinnost „propadne“, bylo 
možné získat odbornost jejím novým složením a nešlo o trvalou ztrátu odbornosti. 

Odůvodnění: Navrhované znění § 44 odst. 6 zakládá více nejasností, zejm. může být interpretováno tak, že při nečinnosti 
po složení odborné zkoušky je zkoušený provždy považován za odborně nezpůsobilého. Pak by nebylo možné následnou 
zkouškou tuto nezpůsobilost zhojit.  

Návrh formulace  

„(6) Osoba Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky osoby, která po složení odborné zkoušky 3 roky 
nepřetržitě nedistribuovala pojištění nebo zajištění nebo se přímo nepodílela na distribuci pojištění nebo zajištění nebo 
nebyla za distribuci pojištění nebo zajištění zodpovědná, se považuje za odborně nezpůsobilou neprokazuje odborné 
znalosti a dovednosti pro distribuci pojištění nebo zajištění podle odstavce 3.“ 

Akceptováno. 

 

52.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 52. K § 44 odst. 4 (dočasný výkon činnosti bez odborné zkoušky) 

Navrhujeme vypustit možnost vykonávat odborné činnosti bez odborné zkoušky (byť jen po určitou dobu, s přiměřenými 
znalostmi a pod dohledem osoby s odpovídající zkouškou).  

Odůvodnění: Důvodem je skutečnost, že tato výjimka bude snadno zneužitelná. Všichni, kdo nebudou splňovat odbornost, 
budou činnost vykonávat pod dohledem zkušené osoby. Není však přitom jasné, co znamená „pod dohledem“, v praxi půjde 
často o „dohledů ryze formální. Jasný není ani počátek lhůty 1 roku pro činnost bez odborné zkoušky, protože zákon váže 
tento počátek na „okamžik prvního zahájení činnosti“, ale těžko se bude prokazovat, kdy osoba poprvé zahájila svoji 
činnost. Tuto výjimku neobsahuje ani ZPKT a ZSÚ. 

Akceptováno. 

 

53.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 53. K § 45 (upřesnění odbornosti pro poskytování rady) 

Požadujeme doplnit text tak, aby již při udělení oprávnění bylo zajištěno, že pojišťovací zprostředkovatel bude způsobilý 
poskytovat radu v plném rozsahu (případně to lze vymezit prováděcím předpisem podle odst. 3). 

Vysvětleno.  

Pro účely skupin odbornosti se u 
pojišťovacího zprostředkovatele nerozlišuje, 
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Odůvodnění: Z odkazů na postup poskytování rady podle § 68 v každém z odstavců by doslova vyplývalo, že je třeba 
zohlednit v odborné způsobilosti způsob poskytování rady, který se liší u agenta a makléře ve smyslu § 68 odst. 2 písm. b) 
podle bodu 1. a bodu 2. (tzn. znalost produktů, které agent může distribuovat vs. znalost všech dostupných produktů na 
trhu). Vzhledem k tomu, že rozlišení agenta a makléře se nebude zapisovat do registru, je to nedostatečné a může 
podněcovat k neplnění požadavku na odbornou způsobilost tam, kde dotyčná osoba bude vystupovat v roli pojišťovacího 
agenta. Navrhujeme proto výslovně stanovit v § 45 u všech odkazů na poskytování odborné rady podle § 68, že jde o radu 
v rozsahu pojišťovacího makléře tak, aby nedocházelo k obcházení požadavku odborné způsobilosti, ale který najisto 
postaví, že se bude vyžadovat stejná úroveň odborné způsobilosti (odborná zkouška) u pojišťovacího agenta i u 
pojišťovacího makléře.  

Navrhované znění § 45 odst. 1) písm. a) bod 8. (a shodně ve všech následujících výskytech) 

8. ... poskytnout radu podle postupu stanoveného v § 68 v rozsahu § 68 odst. 2 písm. b) bodu 2. 

zda jedná jako pojišťovací agent nebo jako 
pojišťovací makléř; ze znění návrhu to ani 
nevyplývá. Radu musí být schopen pro 
účely odborné způsobilosti poskytnout v 
celé šíři, omezen jen skupinami odbornosti 
podle distribuovaných produktů. Bude 
vysvětleno v důvodové zprávě. 

54.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 54. K § 46 odst. 1 

Navrhujeme upravit problematiku přípravy zkušebních otázek slovy „zajišťuje přípravu“. 

Odůvodnění: Tato změna je nezbytná, aby nevyvstávaly pochybnosti o tom, že vypracování otázek samotných lze zadat 
externě, přičemž za konečné znění budou odpovídat ČNB ve spolupráci s MF tak, jak je plánováno dosud. 

Navrhované znění § 46 odst. 1 

(1) Akreditovaná osoba provádí zkoušky na základě souboru zkouškových otázek, který připraví jejichž přípravu zajišťuje 
Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí. 

Akceptováno.  

„Zajistí“ namísto „zajišťuje“. Akceptujeme, 
přestože ze stávajícího znění nelze mít 
pochybnosti o tom, že samotné zpracování 
zkušebních otázek si může ČNB zajistit 
externě. 

 

55.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 55. K § 47 odst. 2 (pravidelná odborná zkouška) 

Navrhujeme stanovit povinnost vykonat odbornou zkoušku alespoň jednou za 5 let. 

Odůvodnění: Podle čl. 10 (2) IDD členské státy mohou vyžadovat, aby bylo úspěšné splnění požadavků týkajících se 
odborné přípravy a rozvoje doloženo získáním osvědčení a bod 29 preambule v tomto směru vyžaduje, aby členské státy 
zavedly systém následného vzdělávání. Zákon obsahuje jen minimální povinnost absolvovat 15 hodin odborné přípravy 
ročně a máme za to, že pouze odborná zkouška umožní zajistit, že znalosti zprostředkovatele odpovídají požadované 
odbornosti resp. potřebám vykonávané činnosti. 

Navrhované znění nového § 47 odst. 3: 

(3) Samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce, který je fyzickou osobou, jejich pracovník, a pracovník 
pojišťovny, který distribuuje pojištění, musí vykonat odbornou zkoušku také v roce, kdy uplyne 5 let od 
předchozího složení odborné zkoušky. 

Vysvětleno. 

S ohledem na institut povinného následného 
vzdělávání a pojetí odbornosti v ostatních 
sektorech finančního trhu považujeme za 
nepřiměřené opakovat obsahově stejnou 
zkoušku. Stejný závěr vznikl i v debatě na 
úrovni EU. Lze však diskutovat v rámci 
přípravy budoucího horizontálního zákona.  

 

56.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 56. K § 49 odst. 1 (akreditace pojišťoven) 

Udělení akreditace je zbytečné u pojišťoven. 

Odůvodnění: Pojišťovny běžně provádějí školicí činnost na trhu a jsou k tomu odborně vybaveny; jejich předpoklady pro 
činnost se posuzují už podle zákona o pojišťovnictví. 

Navrhované znění § 49 odst. 1: 

 (1) Akreditovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí ten, komu byla Českou národní bankou udělena akreditace. 
Za akreditovanou osobu se považují též pojišťovny. 

Vysvětleno. 

Navrhovaná úprava by zakládala 
nejednotnost ve vztahu k úpravě bank 
v sektoru spotřebitelských úvěrů, resp. OCP 
na kapitálovém trhu. Věcně pro tuto úpravu 
není důvod – splňuje-li pojišťovna 
předpoklady již nyní, je pak proces 
akreditace omezen v zásadě jen na kladné 
vyřízení žádosti. Návrh by rovněž bylo 
možné považovat za distribučně 
diskriminační.  
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57.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 57. K § 53 odst. 2 (oznámení změny podmínek pro povolení akreditované osoby) 

Požadujeme vypustit odstavec 2 obsahující zmocnění pro prováděcí předpis. 

(2) Náležitosti oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. 

Odůvodnění: Zmocnění pro vyhlášku není potřebné, protože rozsah skutečností, které mohou být předmětem oznámení 
upravuje zákon. Obdobná úprava v § 14c odst. 7 novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ST 869) též neobsahuje 
zmocnění pro vyhlášku. 

Akceptováno. 

 

58.  Česká národní 
banka 

Zásadní - 58. K § 59 odst. 2 písm. d) a § 60 odst. 2 písm. c) (důvod nedůvěryhodnosti právnických osob) 

Navrhujeme v kontextu důvěryhodnosti sjednotit okruh důvodů, pro něž bylo odňato povolení, u fyzických i právnických 
osob. 

Odůvodnění: Pro fyzické osoby se správně stanoví, že důvodem nedůvěryhodnosti je sankční odnětí jakéhokoli povolení v 
oblasti služeb finančního trhu v předchozích 5 letech. Pro právnické osoby však v textu zůstala neodůvodněná výjimka. 

Navrhované znění § 60 odst. 2 písm. c) 

c) které bylo v posledních 5 letech před rozhodným dnem odňato oprávnění k činnosti pro porušení podmínek stanovených 
tímto zákonem udělené Českou národní bankou z důvodu porušení právní povinnosti 

(Pozn. k této připomínce srov. také samostatnou připomínku k vymezení rozhodného dne, která by se měla promítnout i do 
formulace důvěryhodnosti.) 

Akceptováno jinak. 

Odst. 2 a 3 vypuštěn. 

59.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 59. K § 59 odst. 2 písm. c) a d) (vyjasnění podmínek dopadu úpadku na důvěryhodnost) 

Navrhujeme specifikovat, v jakém časovém intervalu došlo k úpadku, resp. zrušení konkursu tak, aby byla dána příčinná 
souvislost mezi funkcí dané osoby a těmito skutečnostmi. 

Dále je nutno zajistit, aby slova „kdykoli poté“ v § 59 odst. 2 písm. c) a d) nezakládala trvalou překážku, ale pouze překážku 
na 5 let, jak je zamýšleno. To lze jednoznačně učinit například úpravou rozhodného dne navrženou níže a vypuštěním slova 
„kdykoli poté“ s tím, že pojem „rozhodný den“ se definuje funkčně a pro každé posuzování se určuje zvlášť. 

Navrhované znění § 59 odst. 2 písm. c) 

c) která byla v posledních 5 letech před rozhodným dnem členem statutárního nebo dozorčího orgánu nebo správní rady 
nebo jiného obdobného orgánu právnické osoby, 

 1. ohledně jejíhož majetku bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo 

 2. byl-li konkurs na její majetek zrušen proto, že majetek právnické osoby je zcela nepostačující pro uspokojení 
 věřitelů,  

nedošlo-li k těmto skutečnostem více než 1 rok poté, co přestala být členem těchto orgánů, nebo 

Akceptováno jinak.  

Odst. 2 a 3 vypuštěn. 

60.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 60. K § 59 odst. 3 (výjimka z dopadu úpadku na důvěryhodnost pro osoby, které do úpadce nastoupili v zájmu 

odvrácení hrozícího úpadku)  

Navrhujeme vyjasnit situaci „hrozícího úpadku právnické osoby“.  

Odůvodnění: Pokud je hrozícím úpadkem myšleno něco jiného než zahájení insolvenčního řízení, pak ČNB nemá v praxi 
žádné nástroje, jak zjistit, že taková situace nastala a kdy trvala. Zahájení insolvenčního řízení může ČNB v praxi ověřovat 
v insolvenčním rejstříku. 

Navrhované znění § 59 odst. 3: 

(3) Odstavec 2 písm. c) se nepoužije, jestliže fyzická osoba byla zvolena do funkce již za úpadku nebo hrozícího úpadku 

Akceptováno jinak. 

Odst. 2 a 3 vypuštěn. 
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právnické osoby po zahájení insolvenčního řízení s právnickou osobou. 

61.  Česká národní 
banka 

Zásadní - 61. K § 60 odst. 3 (potvrzení zahraničního regulátora jako doklad o důvěryhodnosti právnické osoby) 

Požadujeme stanovit, že „příslušným orgánem dohledu“, jehož potvrzení zakládá fikci splnění podmínky důvěryhodnosti 
právnické osoby, je pouze orgán dohledu členského státu EU/EHP. 

Odůvodnění: Státy mimo EU/EHP se neúčastní vnitřního trhu a není tedy třeba pro ně stanovit možnost prokazování 
důvěryhodnosti dokumentem vydaným jejich orgánem dohledu. Takový dokument by navíc neměl nutně u všech států 
reálnou důkazní hodnotu. 

Navrhované znění § 60 odst. 3: 

(3) Jde-li o právnickou osobu se sídlem na území jiného státu než České republiky, je dokladem o splnění podmínek 
důvěryhodnosti potvrzení příslušného orgánu dohledu členského státu sídla právnické osoby. 

Akceptováno jinak. 

Viz vypořádání připomínky č. 24. 

62.  Česká národní 
banka 

Zásadní - 62. K § 61 (vymezení rozhodného dne pro posuzování důvěryhodnosti) 

Ustanovení je třeba upravit tak, aby odráželo spektrum situací, v nichž se důvěryhodnost posuzuje, a v nich adekvátně 
umožnilo posouzení.  

Odůvodnění: Podle § 61 odst. 2 návrhu by nebylo možné posuzovat pracovníka či vázaného zástupce osoby, která již 
získala oprávnění k činnosti na finančním trhu. To je ale v rozporu s požadavkem čl. 10 (3) IDD, která požaduje minimální 
test důvěryhodnosti v podobě absence insolvence, ledaže byly posuzované osoby rehabilitovány v souladu s vnitrostátním 
právem. Tuto rehabilitaci lze chápat jako nastavení hranice počítané v čase zpět, jež přísluší vnitrostátnímu právu. Ta je v 
návrhu nastavena na 5 let zpět. 

Rozhodný den je třeba chápat jako a) den, kdy je posuzována žádost o udělení oprávnění či den, kdy je podáno oznámení 
změny vázaného zástupce či jiné osoby podle § 6 odst. 4 podle tohoto zákona (nikoli tedy podle jiného předpisu), a b) den 
posuzování (např. při kontrole ČNB na místě, ale i posuzování ze strany interního auditora pojišťovny aj.) v případě, že se 
změna nezapisuje. 

Věcně vhodnější může být opustit koncept rozhodného dne a vymezit, že určité důvody nedůvěryhodnosti – např. účast na 
úpadkové situaci – se po určité době neuplatní. 

Akceptováno jinak. 

Viz vypořádání připomínky č. 59. 

63.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 63. K § 64 odst. 2 (transparence při nabízení flotilového pojištění) 

Navrhujeme doplnit i osoby podle § 3 odst. 3, tj. ty, kdo nabízejí pojistnou ochranu v rámci flotilového pojištění. 

Odůvodnění: Cílem je, aby si zákazník byl vědom toho, že v daném vztahu nevystupuje jako pojistník, ale že je mu 
nabízena pojistné ochrana v rámci smlouvy jiného pojistníka. 

Akceptováno. 

Ustanovení § 64 odst. 2 (s ohledem na šíři 
různých možností distribuce) zobecněno na 
„aby bylo zřejmé, v jaké pozici jedná“ – 
současně upřesněno v důvodové zprávě. 
Souběžně upraveno i u příslušné informační 
povinnosti (v kontextu nového pojetí 
flotilového způsobu distribuce). Zvláštní 
povinnosti pro flotilovou distribuci upraveny 
nově v § 91. 

64.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 64. K § 67 (zákaz současné odměny od zákazníka i zastoupeného) 

Navrhujeme zakotvit výslovný zákaz současného pobírání odměny od zákazníka i zastoupeného zprostředkovatele či 
pojišťovny. Návrh sice zakazuje souběh rolí agenta a makléře, ale nevylučuje, aby zprostředkovatel v roli makléře přijímal 
odměnu i od pojišťovny nebo naopak, ani aby tuto dvojí odměnu přijímal vázaný zástupce. Stejně tak je nežádoucí a 
matoucí, pokud by byl makléř placen pojišťovnou, protože pak není reálné, že bude hájit výhradně zájmy zákazníka. V 

Vysvětleno. 

První věta akceptována (doplnění 
zahraničního zprostředkovatele). Zákaz 
souběžného odměňování nepovažujeme 
nutně za ochranu spotřebitele. Je běžné, že 
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návaznosti na to je třeba upravit i § 79 odst. 1 písm. i). 

Zároveň požadujeme – v návaznosti na obecnou připomínku k zahraničnímu zprostředkovateli – vztáhnout veškerá pravidla 
§ 67 i na zahraničního zprostředkovatele. 

Navrhované znění § 67: 

Samostatný zprostředkovatel a zahraniční zprostředkovatel nesmí zprostředkovávat jednotlivé pojištění zároveň jako 
pojišťovací agent a pojišťovací makléř. Samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce nesmí současně pobírat 
odměnu od zákazníka a od pojišťovny nebo zastoupeného. Pojišťovací makléř nesmí v souvislosti s pojištením, 
které zprostředkovávává jako pojišťovací makléř, pobírat odměnu od pojišťovny. 

Navrhované znění § 79 odst. 1 písm. i) 

i) zda je v daném pojištění odměňován zákazníkem, nebo pojišťovnou, nebo zároveň zákazníkem a pojišťovnou 

nastavená výše souběžné odměny může být 
buď pro klienta nákladově výhodnější, 
respektive může být objektivně důvodná 
(např. platba za „cestovné“ 
zprostředkovatel, který přijede „na zavolání“ 
klienta). Ke způsobu odměňování navíc 
existuje příslušná informační povinnost. 
Poslední věta návrhu doplnění je nelogická.   

65.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 65. K § 68 a 69 (obecně k testu požadavků a potřeb zákazníka) 

IDD (bod preambule 44, čl. 20 odst. 1, čl. 30 odst. 1 aj.) vyžaduje, aby prodej pojistných produktů byl vždy doprovázen 
posouzením požadavků a potřeb na základě informací získaných od zákazníka za účelem zabránění případům prodeje 
nevhodného pojištění. Návrh ZDP upravuje test požadavků a potřeb pouze částečně, když stanoví, že v určitých případech 
se vyhotovuje záznam z jednání s klientem (§ 69 návrhu), který v dosavadní praxi znamenal pouhé formální naplňování 
zákona, pokud vůbec byl záznam vyhotovován. Při tom těžiště posouzení požadavků a potřeb spočívá v získání 
relevantních informací od klienta a jejich následném vyhodnocení. Hranice mezi běžnou distribucí produktů a poradenstvím 
by měla tvořit právě úroveň detailu, na které se provádí test požadavků a potřeb a být v souladu s požadavky na dohled nad 
produktem a jeho řízením (čl. 25 IDD). V řadě zemí jdou požadavky minimální harmonizace dále a například se stanoví 
povinný tzv. demands and needs statement (UK) nebo úroveň detailu posouzení informací se rovná téměř posouzení 
vhodnosti v kapitálovém trhu (FR). S tím souvisí také absence vymezení vzájemného vztahu mezi testem vhodnosti / 
přiměřenosti (čl. 30 IDD) a testem požadavků potřeb tak, aby se získávání informací nemuselo provádět vícekrát. Z hlediska 
odborné péče není podstatné, že distributor o určitém jednání provedl záznam a klientovi sdělil všechny zákonem 
vyžadované informace (formální požadavky), ale především to, že v daném případě věděl a uměl získané informace použít 
odborným způsobem. 

Přitom není jasný ani rozdíl mezi poskytnutím rady podle § 68 a mezi uvedením „doporučení a důvodů“ podle § 69. Tato 
ustanovení stojí vedle sebe, přičemž se částečně překrývají a je třeba je vzájemně provázat. Klíčové není povinné 
poradenství pro co největší množství produktů, ale povinnost zjištění potřeb klienta platná pro všechny produkty s 
navazující povinností provést detailnější analýzu a poskytnout radu u produktů náročnějších z hlediska zákazníka. Z tohoto 
důvodu je navrhovaná úprava § 69 níže. V tomto smyslu požadujeme také doplnit důvodovou zprávu, aby bylo zřejmé, že 
jde svou povahou o obdobný proces s různou úrovní detailu. 

Akceptováno. 

Poradenství dle IDD je nově transponováno 
do úpravy „rady“ a nově „doporučení“ 
zákazníkovi. Doporučení – spojené s užším 
okruhem pravidel jednání – bude 
představovat (základní) poradenství pro 
nerezervotvorná pojištění vycházející 
z informací zákazníka o jeho požadavcích, 
cílech a potřebách. Rada pak bude (širším) 
poradenstvím povinným při sjednávání 
rezervotvorných životních pojištění a 
spojeným s širší analýzou potřeb, cílů, rizik 
a finanční situace zákazníka a souvisejících 
(substitučních) produktů, které má již 
sjednány. Podrobně transpozice 
odůvodněna v důvodové zprávě. 

 

Institut záznamu z jednání – bude-li jeho 
užití náležitě dohlíženo – může plnit funkci 
evidence potřeb zákazníka zcela 
dostatečně. Upozorňujeme, že se má 
vyhotovovat nikoli jen „v určitých případech“, 
ale fakticky vždy. 

66.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 66  K § 68 odst. 1 – definice rady 

Navrhujeme upravit definici rady tak, aby obsahovala prvek osobní vazby na potřeby zájemce o pojištění, tj. nahradit 
„zvláštní doporučení“ za „osobní doporučení“. 

Odůvodnění: Podle čl. 2 (1) bodu 15 IDD je radou “poskytování osobních doporučení zákazníkovi“. To se však slovem 
„zvláštní“ nevyjadřuje. Ustanovení je proto třeba i za účelem úplné transpozice zpřesnit. 

Navrhované znění § 68 odst. 1 

(1) Před uzavřením pojistné smlouvy, podstatnou změnou nebo zánikem pojištění poskytne pojišťovna nebo pojišťovací 
zprostředkovatel zákazníkovi radu, která je zvláštním osobním doporučením týkajícím se vhodnosti těchto právních jednání 

Vysvětleno.  

Osobitost (=individuálnost) doporučení, 
která jsou předmětem regulace, je obsažena 
již v definicích pojmů poskytování a 
zprostředkování pojištění a zajištění (§ 2) , 
resp. v § 3 k působnosti. Osobitost dále 
vyplývá z toho, že rada je definována vůči 
konkrétnímu zákazníkovi. K transpozici 
poradenství dle IDD podrobněji viz 
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pro zákazníka. U rezervotvorného pojištění se rada poskytuje v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské 
unie. 

vypořádání připomínky č. 66.  

Způsob odkazu na jiné předpisy, včetně L2, 
bude doplněn v další fázi legislativního 
procesu, MF v tuto chvíli ani nezná jejich 
návrh. 

67.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 67  K § 68 odst. 1 – definice rady 

Navrhujeme pro lepší srozumitelnost provázat s připravovaným delegovaným aktem Komise ve smyslu čl. 30 (6) IDD. 

Odůvodnění: Upozorňujeme, že otázka hodnocení vhodnosti a přiměřenosti produktu pro zákazníka a souvisejících 
povinností distributora bude upravena v delegovaném aktu Komise, který se teprve začíná tvořit. 

Vysvětleno. 

Dtto. V danou chvíli nelze předjímat, co 
bude obsahem L2 předpisu, MF jej nezná.. 

68.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 68. K § 68 odst. 2 (povinnost vyžádat si informace a důsledky jejich neposkytnutí) 

Navrhujeme stanovit výslovně, že pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel jsou povinni si vyžádat informace od 
zákazníka informace potřebné ke splnění povinnosti podle odst. 1, a to v rozsahu, který umožní řádné poskytnutí rady. Dále 
navrhujeme upravit důsledky nesoučinnosti zákazníka. 

Odůvodnění: Je odpovědností distributora, aby si od zákazníka zajistil potřebné informace, což formulace stávajícího odst. 
2 nevyjadřuje. Pokud zákazník informace neposkytne, nelze službu řádně poskytnout a sjednání pojistné ochrany by mělo 
být odmítnuto (obdobně v ZPKT u služeb s poradenským prvkem). 

Návrh znění dovětku § 68 odst. 2 

Za účelem provedení analýzy a výběru si pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel od zákazníka vyžádá potřebné 
informace. Pokud zákazník informace poskytnout odmítne a radu nelze poskytnout, právní jednání podle odst. 1 nesmí být 
zprostředkováno a pojišťovna nesmí se zákazníkem sjednat pojištění.  

(Případně by mělo být vztaženo i na změny a v některých případech i skončení pojistné ochrany.) 

Akceptováno, vysvětleno. 

Akceptujeme zapracování povinnosti 
poskytovat poradenství na základě 
informací získaných od zákazníka. 

Návrh na zákaz sjednání pojištění vnímáme 
jako přeregulaci. Má-li být rada adekvátně 
poskytnuta, není představitelné, že by se tak 
mělo dít jinak než na základě adekvátní 
informace od klienta. Představa odmítnutí 
klienta v rámci sjednávání pojištění při 
nedostatečném rozsahu či kvalitě jím 
poskytnutých informací, odporuje realitě a 
nevnímáme jako užitečné s ní pracovat. 

69.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 69. K § 68 odst. 4 (výjimky z povinnosti poskytnout radu) 

Navrhujeme omezit výjimku z poskytování rady jen na neživotní pojištění, a u nich pouze na jednoduché, případně 
podnikatelské produkty. 

Navrhujeme rovněž návětí přeformulovat ustanovení tak, aby nevylučovalo použití všech odstavců pro uvedené skupiny 
pojištění (vč. pravidel pro kvalifikovanou radu, pokud se poskytuje), ale jen odst. 1, který stanoví povinnost poskytovat radu.  

Odůvodnění: Jednoduchý pojistný produkt nezahrnuje jakékoli životní pojištění, byť by se nejednalo o rezervotvorné 
pojištění. Rovněž ne všechna neživotní pojištění jsou srozumitelná pro zákazníka natolik, aby bylo odůvodněno 
neposkytnout mu radu. Na místě je definovat je v souladu s kritérii IDD částkami, které již v návrhu jsou obsaženy. 

Pokud jde o návětí, není třeba vylučovat použití ustanovená upravujících způsob poskytnutí rady pro ty případy, kdy k 
jejímu poskytnutí dojde dobrovolně, resp. je v zákazníkovi vyvoláván dojem, že je mu poskytována. 

Návrh znění § 68 odst. 4 

4) Odstavce 1 až 3 se nepoužijí, jestliže  

a) se jedná se o neživotní pojištění, u kterého výše pojistného pro jednu pojistnou smlouvu nepřesahuje 

 1. na poměrném ročním základě částku 600 EUR, nebo 

 2. částku 200 EUR, jestliže trvání takového pojištění, včetně jeho prodloužení, nepřesahuje dobu 3 měsíců, nebo 

b) je sjednáváno pojištění podnikatelských rizik.  

Akceptováno jinak. 

Zohledněno v nové úpravě „doporučení“ a 
„rady“, podle níž se doporučení poskytuje 
před sjednáním, změnou nebo ukončením 
všech pojištění a rada před sjednáním, 
změnou nebo ukončením rezervotvorných 
pojištění (viz výše – připomínka č. 65).  
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70.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 70. K § 69 odst. 1 (požadavky a potřeby zákazníka a záznam z jednání) 

Navrhujeme doplnit ustanovení tak, aby byla zakotvena nejen povinnost uvést požadavky a potřeby zákazníka v záznamu z 
jednání, ale především povinnost tyto požadavky a potřeby vymezit při komunikaci se zákazníkem a na základě informací 
získaných od něj a zohlednit při distribuci. 

Odůvodnění: Čl. 20 (1) IDD stanoví povinnost distributora pojištění identifikovat požadavky a potřeby zákazníka. Tuto 
povinnost však návrh neobsahuje; zčásti ji nahrazuje povinnost poskytnout radu podle § 68, ta se ovšem nevztahuje na 
určité typy pojištění. Přitom z kontextu vyplývá, že úprava čl. 20 (1) IDD je obecnou úpravou jednání se zákazníkem. Rozdíl 
spočívá v tom, že to, co obsahuje záznam, nemusí odpovídat přesně tomu, co bylo vyjádřeno v komunikaci se zákazníkem. 
Z hlediska ochrany zákazníka je přitom méně podstatné to, co obsahuje záznam, jako spíše to, jak probíhala komunikace s 
ním. 

Navrhované znění § 69 odst. 1  

§ 69 Požadavky a potřeby zákazníka a záznam z jednání 

(1) Během jednání, které může vést k uzavření pojistné smlouvy, podstatné změně nebo zániku pojištění je pojišťovna, 
popřípadě pojišťovací zprostředkovatel, zejména na základě informací poskytnutých zákazníkem a v závislosti na 
charakteru pojištění, povinen zjistit požadavky, cíle a potřeby zákazníka související s daným pojištěním, sdělit zákazníkovi 
své doporučení pro uzavření pojistné smlouvy, pro podstatnou změnu, trvání nebo zánik daného pojištění a důvody, na 
kterých je zakládá. Pojišťovna, popřípadě pojišťovací zprostředkovatel o tom vyhotoví záznam. Záznam může být 
vyhotoven i jako společný, pokud pojišťovací zprostředkovatel a pojišťovna jednali se zákazníkem společně. 

Akceptováno jinak. 

Bude vyřešeno novým ustanovením 
k pravidlům jednání při poskytování 
„doporučení“ (viz vypořádání připomínky č. 
65 a 69). Do vlastního konceptu záznamu 
z jednání není potřeba zasahovat.  

71.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 71. K § 69 odst. 2 (upřesnění povinnosti poskytovat radu) 

Navrhujeme, aby součástí záznamu, pokud je prováděna analýza podle § 68, byla nejen tato analýza, ale především rada a 
výběr ve smyslu § 68 odst. 1 a odst. 2 písm. b). 

Odůvodnění: Provádí-li se analýza, je nutné do záznamu zahrnout i její výstup, tzn. výběr produktu a návaznou radu. To z 
návrhu úpravy záznamu dosud neplyne. 

Navrhované znění § 69 odst. 2 poslední věty 

Jestliže vzniká povinnost provést analýzu poskytnout radu podle § 68 odst. 21, je součástí záznamu i tato rada, analýza a 
výběr podle § 68 odst. 2 analýza. 

Vysvětleno. 

Rada je jen zvláštní (formalizovaný) typ 
doporučení a s doporučením jako takovým 
záznam z jednání počítá („záznam z jednání 
obsahující…své doporučení a důvody, na 
kterých zakládá svá doporučení…“).  

72.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 72. K § 69 odst. 3 (zjišťování totožnosti zákazníka) 

Navrhujeme, aby se záznam nevyhotovoval jen tehdy, odmítne-li zákazník sdělit svou totožnost (přičemž povinnost zjišťovat 
totožnost zákazníka by měla platit vždy). 

Odůvodnění: Ten, kdo se zákazníkem jedná, by se měl v každém případě na identitu dotázat. Vyplývá to i z povahy 
zprostředkovatelské činnosti, která má směřovat k vzniku, změně nebo zániku určitého pojištění, tzn. k právnímu jednání, k 
němuž je identitu strany třeba znát. Neposkytnutí jména a další identifikace ze strany zákazníka je nutno považovat za 
neposkytnutí informací nezbytných pro výkon zprostředkovatelské (distribuční) činnosti. 

Navrhované znění § 69 odst. 3 

(3) Není-li z komunikace zřejmá totožnost zákazníka Odmítne-li zákazník sdělit svou totožnost, záznam se 
nevyhotovuje. 

Vysvětleno. 

Návrh předkladatele je záměrně obecnější, 
neomezující výjimku jen na aktivní 
odmítnutí, ale i na situace, kdy domáhání se 
takového sdělení nedává žádný smysl. 
Příkladem mohou být dotazy po telefonu či 
anonymní emailová komunikace. 

 

73.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 73. K § 70 odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. c) (povinnost záznamů ze všech jednání se zákazníkem) 

Navrhujeme, aby povinnost pořizovat a uchovávat záznamy dopadala na komunikaci se zákazníkem vždy, nikoliv jen pro 
„záznamy z jiné komunikace mezi pojišťovnou a zákazníkem dokládající poskytování pojištění, byly-li pořízeny.“ 

Vysvětleno. 

Shodně je upraveno i v ZSÚ, legislativním 
procesem prošlo takto bez připomínek i u 
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Odůvodnění: V případě komunikace se zákazníkem je zvýšené riziko, že zákazník nebude moci prokázat, že se např. 
domáhal určitého jednání ze strany pojišťovny. Jde o analogickou povinnost, jaká platí na kapitálovém trhu (§ 17 odst. 1 
písm. b) ZPKT a § 16 vyhlášky č. 303/2010 Sb.) a jde tedy i o součást srovnání podmínek distribuce na finančním trhu. 

Navrhované znění § 70 odst. 2 písm. c) 

c) záznamy z jiné komunikace mezi pojišťovnou a zákazníkem dokládající poskytování pojištění, byly-li pořízeny a je-li z této 
komunikace zřejmá totožnost zákazníka, a 

Navrhované znění § 70 odst. 3 písm. c) 

c) záznamy z jiné komunikace mezi pojišťovacím zprostředkovatelem a zákazníkem dokládající zprostředkování pojištění, 
byly-li pořízeny a je-li z této komunikace zřejmá totožnost zákazníka, a 

předchozích návrhů novely zákona o 
pojišťovacích zprostředkovatelích. 

 

74.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 74. K § 70 odst. 3 (povinnost zprostředkovatele uchovávat zejm. kopie pojistných smluv) 

Navrhujeme, aby byl samostatný zprostředkovatel povinen uchovávat dokumenty podle odstavce 2 vždy, nejen pokud tak 
nečiní pojišťovna, a dále navrhujeme explicitně v písm. a) stanovit, že jde zejména o kopie pojistných smluv nebo návrhů 
změn či ukončení pojistných smluv. 

Odůvodnění: Jak pro pojišťovnu, tak pro zprostředkovatele by měla platit paralelně povinnost uchovávat alespoň záznamy 
týkající se zprostředkování pojištění. Je standardní praxí na trhu, že kopii záznamů týkajících se zprostředkování pojištění 
uchovávají nejen pojišťovny, ale též sami zprostředkovatelé. V rámci kontrol distributorů by to jinak mohlo znamenat, že 
kontrolní pracovníci ČNB budou odkazováni na to, aby si vyžádali informace u pojišťoven, ale především budou chybět 
samotným zprostředkovatelům podklady pro vyřizování stížností a další úkony navazující na zprostředkování. Pokud jde o 
záznamy komunikace, měla by však platit archivační povinnost autonomně - pokud např. komunikuje se zákazníkem jen 
zprostředkovatel, je logické, že archivační povinnost bude mít právě on, nikoliv pojišťovna. 

Tím není dotčena možnost plnit povinnost prostřednictvím jiné osoby (vč. pojišťovny), je-li to smluvně sjednáno a při 
zachování odpovědnosti toho, kdo nese zákonnou povinnost. 

Navrhované znění § 70 odst. 3 písm. a) 

(3) V případě, že tak nečiní pojišťovna podle odstavce 2, uchovává Samostatný zprostředkovatel uchovává při plnění 
povinnosti podle odstavce 1 zejména 

a) smlouvy o zprostředkování pojištění, kopie pojistných smluv nebo návrhů pojistných smluv, návrhů na změnu či 
zánik závazku z pojistné smlouvy 

Akceptováno, vysvětleno.  

(3) Samostatný zprostředkovatel uchovává 
při plnění povinnosti podle odstavce 1 
zejména  

a) vyhotovení smluv o zprostředkování 
pojištění, kopie vyhotovení pojistných smluv 
nebo jejich návrhů a kopie dohod o změně 
nebo zániku pojištění nebo jejich návrhů, na 
jejichž uzavření se on nebo jeho vázaný 
zástupce přímo podílel, 

 

75.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 75. K § 74 písm. f) a § 79 odst. 1 písm. a) (identifikace pracovníka pojišťovny) 

Navrhujeme, aby byla stanovena také povinnost pracovníka pojišťovny jednajícího se zákazníkem uvést své jméno. Z 
hlediska možnosti zákazníka kontrolovat kvalitu jemu poskytnuté služby (a např. podat stížnost) je tento údaj nezbytný. 

Navrhované znění § 74 písm. f) 

f) povahu odměny svých pracovníků v souvislosti se sjednávaným pojištěním a jména pracovníků, kteří se zákazníkem 
přímo jednají. 

Navrhované znění § 79 odst. 1 písm. a) 

a) své jméno, sídlo a skutečnost, že je pojišťovacím zprostředkovatelem a zda provozuje činnost zprostředkování pojištění 
nebo zajištění jako samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo zahraniční zprostředkovatel, a případně též jména 
pracovníků, kteří se zákazníkem přímo jednají, 

Akceptováno. 

76.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 76. K § 75 (transparence výše odměny pracovníka pojišťovny) 

Navrhujeme, aby pojišťovna byla povinna sdělit i konkrétní výši pohyblivé složky odměny pracovníka, která může 

Neakceptováno. 

Informaci o výši odměny nevnímáme pro 
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představovat jeho motivaci na prodeji daného produktu. 

Odůvodnění: IDD v čl. 19(1)(d) vyžaduje sdělení povahy odměny, chybí však jasné vymezení toho, co má informace o 
„povaze odměny“ v případě pracovníků pojišťovny obsahovat. Pojišťovna by měla být vědoma, jakou částku za distribuci 
pojištění platí alespoň průměrně na jednoho zprostředkovatele daného produktu, či je alespoň schopna poskytnout výpočet 
již v okamžiku uzavírání smlouvy. Pokud by pak nevěděla, jaké má s distribucí náklady, mohlo by to být vykládáno jako 
nedostatečné z hlediska obezřetnosti. 

V praxi jsou odměny pracovníků kombinované fixní + pohyblivá složka + bonusy. Nelze vyloučit různé jejich kombinace. K 
naplnění cíle, tj. aby si byl zákazník vědom skutečnosti, jakou mírou je pracovník na uzavření pojistné smlouvy 
zainteresován, dle našeho názoru vede konkrétní princip stanovení odměny pracovníka a její struktura. Fixní částka 
zákazníka nemá pro zákazníka význam, protože pracovník touto částkou není motivován. Navrhuje se tedy, aby byla 
sdělena výše pohyblivé části, případně bonusu. 

Navrhované znění § 75 písm. i), j) a k) 

i) veškerých platbách vyplývajících z pojistné smlouvy a hrazených zákazníkem nad rámec pojistného a 

j) povahu odměny svých pracovníků v souvislosti se sjednávaným pojištěním a údaj o výši odměny, kterou dostane 
přímo v souvislosti s distribucí konkrétního pojištění a na kterou by jinak pracovník neměl nárok, a 

k) době, po kterou zůstávají v platnosti poskytnuté údaje, včetně údaje o ceně. 

spotřebitele jako nutně přínosnou a 
srozumitelnou, tato povinnost nevyplývá ani 
ze směrnice IDD. Klíčovou pro zákazníka je 
informace o nákladech pojištění, které je 
zákazník povinen zaplatit, tj. o výši 
pojistného a jeho struktuře, jde-li o pojištění 
rezervotvorné. Dostačující proto je, že 
zákon v případě rezervotvorných pojištění 
ukládá distributorům informovat zákazníka 
pomocí standardizované tabulky o struktuře 
nákladů pojištění, přičemž jednou z položek 
standardizované tabulky i je i výše odměny 
distributora. 

 

 

77.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 77. K § 76 (definice životního pojištění) 

Ustanovení je transpozicí směrnice Solventnost II a životní pojištění je definováno touto směrnicí, nelze proto odkazovat na 
občanský zákoník. Požadujeme odkázat na zákon o pojišťovnictví. 

Navrhované znění § 76 návětí: 

Před uzavřením pojistné smlouvy týkající se životního pojištění podle zákona o pojišťovnictví občanského zákoníku a 
před podstatnou změnou takového pojištění je pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit také… 

Akceptováno. 

Řešeno legislativní zkratkou „životní 
pojištění“ - viz § 2 písm. n). 

 

78.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 78. K § 79 odst. 1 písm. h) a j) (informování o výši odměny zprostředkovatele) 

Požadujeme, aby informace o odměně pojišťovacího zprostředkovatele obsahovala nejen informaci o povaze odměny, ale 
nad rámec IDD i informaci o celkové výši odměny (nebo, nelze-li ji v době poskytnutí informace vyčíslit, metodu jejího 
výpočtu vč. ilustrativního výpočtu), a to tak, aby bylo zřejmá celková odměna za distribuci i odměna konkrétního pracovníka 
distribuce (zprostředkovatele, vázaného zástupce). Dále požadujeme upřesnění transpozice čl. 19 (2) IDD tak, že jde o 
informaci o úplatě, kterou hradí zákazník (bez ohledu na to, komu, resp. prostřednictvím koho). 

Odůvodnění: Odměnou se ve znění návrhu rozumí také jakákoli úhrada, jiná platba, včetně finanční nebo nefinanční 
výhody, nebo jiná pobídka, které jsou nabízeny nebo poskytovány ve vztahu k zprostředkovanému pojištění. Na místě je v 
tomto ohledu sjednocení s režimem na kapitálovém trhu; v oblasti kapitálového trhu jsou komplexně regulovány pobídky, 
které obchodník s cennými papíry může ve spojení se svou činností dostat, přičemž vyhláška č. 303/2010 Sb., o 
podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb v § 15 odst. 1 písm. b) bod 1. ohledně způsobu 
informování stanoví v návaznosti na předpisy EU mj., že pobídka je přípustná, pokud „zákazník byl před poskytnutím 
…investiční služby jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo 
způsobu jejího výpočtu, pokud ji nelze zjistit předem“ Není zřejmé, proč by neměl být přístup sjednocen, zejména v případě, 
že nejdůležitější je transparentní informování právě u produktů s tzv. investiční složkou.  

Dále, čl. 19 (2) IDD stanoví pravidla pro případ, že odměnu hradí přímo zákazník, nikoli „přímo pojišťovacímu 
zprostředkovateli“. Může nastat situace, kdy odměnu sice hradí zákazník, ale přeúčtovává ji pojišťovna tak, že by se 
následně pojišťovací zprostředkovatel ve znění návrhu vyhnul povinnost sdělit výši této odměny, přestože ji zákazník zjevně 
hradí (je hrazena či odečítána přímo z plateb od něj). To by znamenalo nenaplnění povinností podle IDD. 

Neakceptováno. 

K úpravě písm. h) týkající se sdělení o výši 
odměny viz argumentace č. 76. Dále 
k tomuto (viz též RIA a důvodová zpráva):  

Informace o výši odměny pojišťovacího 
zprostředkovatele z pohledu MF: 

• má sporný behaviorální přínos pro 
spotřebitele - dle poznatků MF se touto 
informací zabývají spotřebitelé jen minoritně 
- reálně ji vyhodnocují jen poškození bonitní 
a vzdělaní zákazníci, 

• není pro zákazníka bezpečným 
rozhodovacím „semaforem“ při sjednávání 
pojištění, hrozí možná zkreslená 
interpretace této informace (vyšší odměna 
může být reálně odrazem vyšší kvality 
služeb, nikoli nutně projevem misselingu; 
nižší odměna naopak může souviset s 
víceúrovňosti distribuční struktury, nikoli 
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Navrhované znění § 79 odst. 1 písm. h) a j) 

h) informace o povaze své odměny poskytnuté mu v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění, a 
to včetně informace o povaze a výši pobídek či jiných výhod a o tom, kým jsou mu poskytovány; není-li to možné, 
metodu výpočtu takové úplaty, 

j) výši úplaty, kterou hradí zákazník přímo pojišťovacímu zprostředkovateli která je hrazena přímo z plateb od zákazníka; 
není-li to možné, metodu výpočtu takové úplaty, 

odrážet menší střet zájmů) 

• jde o informační povinnost vycházející z 
B2B vztahů – fakticky jde o informaci o ceně 
mezistupu poskytované služby v rámci 
koncové ceny pro zákazníka – pro 
zákazníka by měla být klíčovou informací 
výše nákladů na produkt, tj. nákladů které 
nese on sám, resp. které na něj pojišťovna 
přenáší 

• má koncepční implementační úskalí – jak 
zajistit její odpovídající odraz v povinnostech 
pro pojišťovnu sjednávající pojištění 
prostřednictvím přepážkových 
zaměstnanců? 

• není důvodná pro riziková pojištění, u 
kterých nevzniká právo na odkupné (resp. u 
kterých se nevyplácí plnění při dožití) 

• není požadována směrnicí IDD – na úrovni 
členských států se při projednávání 
směrnice na tomto institutu projevovala 
zásadní neshoda 

Standardizovaná informace o nákladech 
rezervotvorného pojištění tak z pohledu MF 
přináší kvalitnější (tj. transparentnější a 
srozumitelnější) informaci, je distribučně 
neutrální (tj. aplikovatelná jak na externí, tak 
interní způsob distribuce pojištění), je 
přiměřená produktovým rizikům (tj. působí 
jen na prodej rezervotvorných pojištění), je 
konsensuální (tj. nezakládá riziko neshod při 
dalším legislativním procesu - připomínky 
zde uplatnila jen ČAP)a odráží behaviorální 
testování. Upozorňujeme také na přítomnost 
dalších regulatorních nástrojů v ZDPZ 
obsažených (regulaci provizí, ŘKS), nebo 
předpokládaných jinými právními předpisy 
(sdělení klíčových informací dle nařízení 
PRIIPs). 

79.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 79. K § 79 odst. 1 písm. k) (informace poskytované zprostředkovatelem před uzavřením pojistné smlouvy) 

Mezi informacemi o výběru z pojišťoven navrhujeme doplnit informaci, zda pojišťovacímu zprostředkovateli vzniká povinnost 
poskytnout radu, analogicky již zakotvené povinnosti pro pojišťovny podle § 74 písm. e). 

Navrhované znění § 79 odst. 1 písm. k) 

k) zda mu vzniká povinnost poskytnout radu podle § 68, ze kterých produktů kterých pojišťoven vychází výběr podle § 

Akceptováno jinak. 

Upraveno „že je povinen poskytnout radu“ (v 
rámci informační povinnosti o 
rezervotvorném pojištění). 
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68 odst. 2 písm. b) a zda pojišťovací zprostředkovatel provádí výběr podle § 68 odst. 2 písm. b) bodu 1, nebo 2 

80.  Česká národní 
banka 

Zásadní - 80. K § 80 (rozsah zprávy o poskytnuté službě) 

Navrhujeme doplnit informační povinnost také pro pojišťovacího zprostředkovatele ve smyslu čl. 30 (5) IDD. 

Odůvodnění: Ve smyslu čl. 30(5) IDD, který má být dle rozdílové tabulky transponován do § 80, je třeba, aby také 
zprostředkovatel pojištění poskytoval zákazníkovi na trvalém nosiči přiměřené zprávy o poskytnuté službě. Tyto zprávy 
zahrnují pravidelná sdělení zákazníkům zohledňující druh a složitost dotčených pojistných produktů s investiční složkou a 
povahu služby poskytované zákazníkovi a uvádějí případné náklady spojené s obchody a službami prováděnými jménem 
zákazníka. Ve smyslu posledního pododstavce téhož ustanovení pak pojišťovací zprostředkovatel, pokud informoval 
zákazníka o tom, že tak bude činit, je povinen posoudit vhodnost a přiměřenost produktu pro zákazníka také periodicky 
během trvání pojištění. V takovém případě musí pravidelná zpráva rovněž obsahovat aktualizované sdělení o tom, jak 
pojistný produkt s investiční složkou odpovídá preferencím, cílům a dalším charakteristikám zákazníka. To lze doplnit např. 
do nového odstavce. 

Navrhované znění nového odstavce § 80: 

(x) Pojišťovací zprostředkovatel je povinen poskytovat zákazníkovi pravidelné zprávy o svých službách v souladu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie a přiměřeně druhu sjednaného pojistného produktu, včetně nákladů spojených s 
poskytováním těchto služeb a s transakcemi prováděnými jménem zákazníka. Informoval-li zákazníka o tom, že bude 
provádět pravidelný přezkum vhodnost produktu, musí pravidelná zpráva obsahovat analýzu a doporučení o vhodnosti 
produktu s ohledem na požadavky, cíle a potřeby zákazníka. 

Akceptováno jinak. 

Kromě pojišťovacích zprostředkovatelů 
bude (v souladu se zásadou distribuční 
neutrality regulace) vztaženo i na 
pojišťovny. 

81.  Česká národní 
banka 

Zásadní - 81. K § 81 odst. 2 (podmínky informování prostřednictvím internetové stránky) 

Navrhujeme doplnit podmínky poskytnutí informace na internetové stránce ve smyslu čl. 23 (5) a (6) IDD.  

Odůvodnění: IDD navíc k tomu, co stanoví návrh zákona, požaduje, aby se při poskytnutí informací prostřednictvím 
internetové stránky jednalo buď o stránku s osobním přístupem anebo je nutno splnit podmínku, že poskytnutí informace na 
internetu je vhodné v kontextu obchodního vztahu mezi distributorem a zákazníkem (přičemž poskytnutí e-mailové adresy 
se považuje za důkaz toho, že poskytnutí informace na internetu je vhodné) a aby informace byla dostupná po tak dlouho, 
jak dlouho se s ní zákazník bude potřebovat seznamovat. Ani jedno není výslovně stanoveno. Dále navrhujeme, aby při 
každé změně informací poskytnutých prostřednictvím internetu měla pojišťovna, případně zprostředkovatel, povinnost na to 
upozornit zákazníka. I tehdy by ale měla být zachována možnost zákazníka uchovat tyto informace tak, aby mohly být 
využívány po dobu přiměřenou jejich účelu, a reprodukovat je v nezměněné podobě. Jedná se o analogii k § 15e písm. b) 
ZPKT. Tím se naplní princip ochrany zákazníka podle IDD, podle něhož má jít primárně o trvalý nosič dat, který 
neumožňuje provádět změny. U internetových stránek by tento princip měl být rovněž respektován. 

(V praxi bude možnost tohoto způsobu poskytování informací limitována také povinností pojišťovny hodnověrně osvědčit 
plnění zákonných požadavků, což je v případě uveřejnění na internetu složitější.)  

Navrhované znění § 81 odst. 2 

(1) Pojišťovna může informace uvedené v odstavci 1 poskytnout na jiném trvalém nosiči dat, jestliže zákazník dostal na 
výběr mezi listinnou podobnou a jiným trvalým nosičem dat a zvolil si jiný trvalý nosič dat. Jestliže je tímto trvalým nosičem 
dat internetová stránka, musí  

 a) se jednat o stránku s osobním přístupem, již pojišťovna zákazníkovi umožní využívat, nebo 

 b) pojišťovna zákazníkovi sdělit adresu internetové stránky a místo na této stránce, kde jsou informace umístěny, 
 musí jít s ohledem na schopnost zákazníka komunikovat elektronickými prostředky o vhodný způsob a musí být 
 zajištěno, že tyto informace zůstanou přístupné po dobu přiměřenou tomu, aby se s nimi zákazník mohl seznámit 
 a uchovat je tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje jejich reprodukci v 

Akceptováno jinak. 

Vyřešeno doplněním „trvalého nosiče dat“ 
do pojmů v § 2. 
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 nezměněné podobě. 

82.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 82. K § 84 (dodatečné povinnosti pro případ flotilového pojištění) 

Navrhujeme upravit další povinnosti specifické pro osoby nabízející možnost stát se pojištěným. Dále navrhujeme zakotvit 
určitou formu odpovědnosti pojišťovny za protiprávní čin v případě, že zanedbala svou povinnost dbát na řádnou distribuci 
svých pojistných produktů. 

Odůvodnění: Tento „flotilový“ typ pojištění je pro klienta velmi rizikový. Rizika, jimž je klient vystaven, jsou výrazně vyšší než 
v případě zprostředkování pojištění. Je nutné si uvědomit, že pokud „flotilář“, poruší některou ze svých povinností 
(nekomunikuje řádně s pojišťovnou, nezaplatí pojistné, smlouvu vypoví či způsobí její vypovězení ze strany pojišťovny), 
klient nebude pojištěn se všemi negativními důsledky, aniž by se tuto skutečnost dozvěděl. Tento model považujeme za 
nežádoucí a požadujeme zvážit jeho eliminaci nebo alespoň zpřísněnou regulaci včetně povinnosti 

a) „flotiláře“ na zmíněná rizika klienty upozornit a 

b) pojišťovny informovat ve výše uvedených případech také přímo pojištěného. 

Ve vztahu k pojišťovně nutnou připomenout, že se jedná de facto o distribuci pojištění, resp. pojistné ochrany, a pojišťovna 
by tak měla nést odpovědnost za protiprávní jednání stejně jako při jiné zprostředkované distribuci. 

Navrhované znění § 84 

Osoba, která podle § 3 odst. 3 nabízí třetí osobě možnost stát se pojištěným, plní povinnosti uvedené v § 63 až 83 
přiměřeně. Je dále povinna upozornit zákazníka na rizika spojená s tím, že se nestává pojistníkem. Pojišťovna je 
povinna oznámit pojištěnému podle § 3 odst. 3 jakoukoli skutečnost, která se týká změny či zániku pojištění. Pokud 
pojišťovna nebo zajišťovna nedostatečně dohlížela na činnost osoby podle § 3 odst. 3, ručí za splnění povinnosti 
osoby podle § 3 odst. 3 k náhradě škody. (Resp. sladit text s textem odpovědnosti za zprostředkovatele, viz výše.) 

Akceptováno jinak. 

Viz nová úprava flotilového pojištění v § 4 
(viz vypořádání připomínky č. 20). Dále byly 
doplněny speciální informační povinnosti 
týkající se tohoto způsobu distribuce v § 91. 

83.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 83. K části sedmé (doplnění možnosti využít pravomoci podle zákona o pojišťovnictví) 

Navrhujeme vložit ustanovení, které subsidiárně při výkonu dohledu umožní uplatnění zákona o pojišťovnictví. Existují 
některé instituty zejména procesní povahy (např. dohled na místě), které návrhem nejsou upraveny. Lze např. rozšířit § 86 
(nyní mířící pouze na dohledovou mlčenlivost). 

Navrhované znění § x 

Nestanoví-li tento zákon něco jiného, použijí se při výkonu dohledu podle této části ustanovení zákona o pojišťovnictví 
obdobně. 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 

Na základě diskusí s připomínkovým 
místem byla identifikována ustanovení 
týkající se dohledu v zákoně o 
pojišťovnictví, která nevyplývají z obecných 
principů, ze správního ani kontrolního řádu a 
která je přesto žádoucí přenést do návrhu 
zákona o distribuci pojištění a zajištění. 
Jedná se o ustanovení charakterizující 
způsob a cíle dohledu (§ 96 odst. 2), 
speciální podmínky pro nařízení 
předběžného opatření (§ 96 odst. 4) a 
možnost uložit opatření k nápravě 
spočívající ve výměně vedoucí osoby (§ 102 
odst. 4).  

84.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 84. K § 87 odst. 1 (dohled nad přeshraniční distribucí „flotilového pojištění“) 

Ve výčtu pravidel, která dohlíží v pozici hostitelského státu ČNB, by měla figurovat také § 84 týkající se poskytování 
flotilového pojištění. I toto pojištění je třeba považovat za pravidlo obecného zájmu (podobně jako např. vnitrostátní pravid la 
pro výpočet odkupného podle § 71), která je třeba vynucovat, resp. chránit klienty i pojišťovny před jejich nedodržováním. 

Navrhované znění § 87 odst. 1: 

Akceptováno. 
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(1) Dohled nad dodržováním povinností podle § 36 odst. 1 písm. a) až c), § 37 až 40, § 63 až 71 a § 73 až 83 84 
zahraničním zprostředkovatelem, který zprostředkovává pojištění nebo zajištění v České republice, vykonává Česká 
národní banka. 

85.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 85. K § 95 odst. 1 (vymezení opatření k nápravě) 

Navrhujeme vypustit, že opatřením k nápravě má být jen opatření „spočívající v povinnosti uvést ve stanovené lhůtě její 
činnosti do souladu se zákonem.“ 

Odůvodnění: Povinnost jednat v souladu se zákonem pramení z povahy právních předpisů, nikoliv z opatření orgánu 
veřejné moci. Je tedy nadbytečné ukládat rozhodnutím opatření, aby jednání povinného bylo uvedeno do souladu se 
zákonem. Pokud jednání povinné osoby v souladu se zákonem není, pak by mělo být souladu dosahovánu primárně 
pokutou, resp. hrozbou pokuty, a dále opatřeními, které konkrétně vymezí, co musí povinná osoba učinit proto, aby se 
nedostatek neopakoval a pokud je přetrvávajícího rázu, aby byl co nejrychleji odstraněn. 

Navrhované znění § 95 odst. 1: 

(1) Jestliže činnost samostatného zprostředkovatele, zahraničního zprostředkovatele nebo akreditované osoby není v 
souladu s tímto zákonem, může Česká národní banka uložit takové osobě opatření k nápravě spočívající v povinnosti uvést 
ve stanovené lhůtě její činnost do souladu se zákonem. 

Vysvětleno. 

Rozhodnutí o opatření k nápravě může 
způsob uvedení činnosti do souladu se 
zákonem konkretizovat, ale meze takové 
konkretizace vždy spočívají v tom, že se 
jedná o uvedení činnosti do souladu se 
zákonem. Vypuštění těchto mezí by 
znamenalo, že ukládání opatření k nápravě 
se stane naprosto bezbřehým, což by bylo 
v rozporu se zásadou zákazu libovůle při 
výkonu veřejné moci. 

86.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 86. K § 96 odst. 1 (zamezení účelových registrací v ČR) 

Za současné písmeno e) tohoto ustanovení navrhujeme vložit nové písm. f) ve znění: „samostatný zprostředkovatel nebo 
vázaný zástupce nevykonává podstatnou část zprostředkovatelské činnosti na území České republiky“  

Odůvodnění: Navrhovaná změna reaguje na poznatky z praxe, kdy registraci pojišťovacího zprostředkovatelé v minulosti 
získali právnické osoby založené cizími státními příslušníky podle tuzemského práva, které ale v ČR vůbec 
zprostředkovatelskou činnost neprovozují, nemají zde skutečné sídlo (resp. žádnou infrastrukturu, zaměstnance, majetek 
nebo kanceláře) a svoji činnost vykonávají výhradně v jiných členských státech EU na základě notifikace (ať už v rámci 
volného pohybu služeb anebo na základě práva usazovat se). Právě v jiných členských státech EU mají uvedené 
společnosti reálné sídlo a veškerou infrastrukturu. Při své činnosti tedy cílí zejména na cizí státní příslušníky, kterým 
nabízejí pojistné resp. pojistně-investiční produkty jiných než v ČR působících pojišťoven (včetně pojišťoven z tzv. 
„daňových rájů“). Cílem navrhované změny je zabránit regulatorní arbitráži – tedy situacím, aby se v ČR jako pojišťovací 
zprostředkovatel registrovala osoba, která nebude na území ČR vykonávat žádnou činnost, ale která zažádá pouze o 
notifikaci pobočky do jiných členských států EU a na základě tohoto oprávnění bude aktivně působit výhradně mimo Českou 
republiku. Takový obchodní model považujeme za zcela nežádoucí, tj. podle našeho názoru by každý registrovaný 
pojišťovací zprostředkovatel měl mít povinnost působit na území ČR, a pokud tomu tak není, měl by zákon umožňovat ČNB 
zrušit v takovém případě registraci. 

Akceptováno. 

Dohodnuta textace „nevykonává významnou 
část své činnosti podle tohoto zákona na 
území České republiky“. 

 

87.  Česká národní 
banka 

Zásadní - 87. K § 100 odst. 1 (delikt při nedodržení pravidel pro výpočet odkupného) 

Návrh postrádá sankci za nedodržení pravidla pro výpočet odkupného. Navrhujeme zakotvení obdobných ustanovení, která 
jsou ve stávající právní úpravě, konkrétně v ustanovení § 26 odst. 3 a 4 ZPZ. 

Navrhované znění § 100 odst. 1 písm. e) až g) 

e) poruší některou z povinností stanovenou v § 36 odst. 1 písm. b) až e), nebo 

f) v rozporu s § 43 nebo § 58 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují podmínku odborné způsobilosti 
nebo důvěryhodnosti, nebo 

g) pojišťovna se dopustí správního deliktu tím, že jako pojistitel při výpočtu odkupného postupuje v rozporu s § 71. 

Akceptováno. 

Upraveno v § 106. 
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88.  Česká národní 
banka 

Zásadní - 88. K § 103 odst. 1 písm. h) (delikt při neposkytnutí rady)  

Navrhujeme doplnit skutkovou podstatu přestupku neposkytnutí rady vůbec, přestože zákon její poskytnutí ukládá.  

Odůvodnění: Navrhuje se sankce za poskytnutí rady v rozporu s § 68, nikoli však za to, že se neposkytne rada vůbec, ač ji 
poskytnout měl. To je nutné doplnit. 

Navrhované znění § 103 odst. 1 písm. h) 

h) poskytne radu v rozporu s § 68 nebo ji v rozporu s § 68 neposkytne vůbec, 

Akceptováno jinak. 

Upraveno v § 112 odst. 1 písm. k):  

„poruší některou z povinností týkajících se 
poskytnutí rady podle § 76,“. 

89.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 89. K § 103 odst. 1 písm. i) (delikt ohledně testu potřeba a požadavků) 

Požadujeme, aby možnost postihu nebyla omezena jen na nepředložení záznamu zákazníkovi. 

Odůvodnění: V návaznosti na dopracování transpozice testu potřeb a požadavků zákazníka podle IDD je třeba 
přeformulovat také delikt. Přestupkem by mělo být nevyžádání si informací, jejich nevyhodnocení, a také nepořízení resp. 
nevyhotovení záznamu z jednání – tedy pokud v záznamu absentuje zaznamenání všech požadovaných aspektů (cíle, 
potřeby, apod.).  

Navrhované znění § 103 odst. 1 písm. i) 

i) nevyžádá si informace o zákazníkových požadavcích a potřebách, nebo tyto informace nevyhodnotí, nevyhotoví 
nebo neposkytne zákazníkovi záznam z jednání podle § 69, 

Akceptováno.  

 

90.  Česká národní 
banka 

Zásadní - 90. K § 105 odst. 1 písm. c) 

Navrhujeme písm. c) v odstavci 1 vypustit. 

Odůvodnění: Nesouhlasíme s tím, že by ČNB měla postihovat přestupek neoprávněného podnikání, což by znamenalo 
provádět také v určitém rozsahu dohled nad tím, zda a kdo podniká neoprávněně, a nepřiměřeně by tak rozšiřovalo okruh 
dohlížených osob. 

Navrhované znění § 105 odst. 1 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) jako žadatel o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uvede v žádosti zavádějící nebo neúplný 
údaj, 

b) jako žadatel o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uvede v žádosti nepravdivý údaj nebo zatají 
některou skutečnost., nebo 

c) v rozporu s § 4 neoprávněně zprostředkovává pojištění nebo zajištění. 

Neakceptováno. 

Postih neoprávněného podnikání v oblasti 
distribuce pojištění a zajištění ze strany 
ČNB je zásadním prvkem pro kultivaci 
tohoto segmentu finančního trhu. Postih ze 
strany živnostenských úřadů nebo postih za 
trestný čin neoprávněného podnikání ze 
strany orgánů činných v trestním řízení není 
dostatečně efektivní z důvodu nižší 
odbornosti těchto orgánů, pokud jde o 
specializované otázky distribuce finančních 
produktů. Pojišťovnictví je navíc posledním 
sektorem finančního trhu, kde ČNB 
neoprávněné podnikání nepostihuje. 
Připomínáme, že o obdobné otázce 
rozhodovala nedávno Poslanecká 
sněmovna v souvislosti s přijetím zákona 
o spotřebitelském úvěru, přičemž výraznou 
většinou podpořila rozšíření dohledu ČNB 
v oblasti spotřebitelského úvěru i na 
neoprávněné podnikání. Není důvod, proč 
by v oblasti distribuce pojištění a zajištění 
mělo být zvoleno jiné řešení. 

91.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 91. K § 106 obecně (pravidla pro uveřejňování sankčních rozhodnutí)  

Požadujeme doplnit pevnou lhůtu, po kterou lze v rozhodnutí uveřejnit osobní údaje. 

Akceptováno. 

Pro uveřejňování osobních údajů se aplikuje 
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Odůvodnění: Návrh uvádí, že osobní údaje mohou být zveřejněny jen po „nezbytně nutnou dobu v souladu se zákonem 
upravujícím ochranu osobních údajů“ – tento zákon ale žádnou konkrétní dobu nestanoví a chybí jakékoliv vodítko pro 
posuzování „nezbytně nutné“ doby uveřejnění těchto údajů. Technicky je navíc neakceptovatelné, aby byly z uveřejněných 
rozhodnutí vymazávány osobní údaje podle individuálního posouzení jednotlivých případů. Lhůta musí být nastavena 
zákonem. Požadujeme zvolit stejnou textaci, jaká je v § 14 odst. 4 a 5 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti 
kapitálového trhu, v platném znění. 

lhůta „nejdéle 5 let“ (podle ZDKT). 

92.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 92. K § 108 a § 30 odst. 1 písm. b) 

Požadujeme doplnit zmocňovací ustanovení k vydání prováděcího předpisu umožňujícího identifikovat skupiny odbornosti u 
nyní registrovaných osob. 

Odůvodnění: Bez ohledu na to, zda dojde k přeregistraci, není řešen způsob převodu současných povolených činností na 
skupiny odbornosti. Tento převod, tzn. jednoznačné mapování současných činností podle skupin odbornosti, musí být řešen 
minimálně na úrovni prováděcího předpisu. 

Vysvětleno. 

Zmocňovací ustanovení nepovažujeme za 
potřebné, jestliže dotyčné osoby mají projít 
novou registrací (viz připomínku č. 94). Pak 
si skupiny odbornosti zaregistrují podle 
svého rozhodnutí v rámci žádosti o vydání 
nového oprávnění, resp. v rámci nového 
zápisu do registru.  

93.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 93. K přechodným ustanovením obecně (důsledky zrušení úpravy likvidátora) 

Požadujeme doplnit úpravu týkající se zániku činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí. Z návrhu nevyplývá, 
zda a jak bude ukončena jejich registrace apod. 

Akceptováno. 

Doplněno částečně jako nové přechodné 
ustanovení a částečně do přechodných 
ustanovení změnového zákona k části 
novelizující živnostenský zákon.  

94.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 94. K § 108 (přechodné ustanovení pro zprostředkovatele) 

Navrhujeme zachování registrace pojišťovacích zprostředkovatelů podle stávajícího zákona a jejich automatické převedení 
do režimu nového zákona.  

Mimo to poukazujeme na problematické přechodné ustanovení o zániku oprávnění zápisem do seznamu vázaných 
zástupců, k čemuž může dojít i bez vědomí dotyčné osoby. 

Odůvodnění: Nesouhlasíme s tím, aby osoby, které byly oprávněny provozovat zprostředkovatelskou činnost v 
pojišťovnictví podle dosavadní právní úpravy, musely být přeregistrovány, a to navíc v nepřiměřeně krátké lhůtě 6 měsíců. 
Takové řešení považujeme za zcela neefektivní, neboť registrovaných PZ jsou desetitisíce, přeregistrování všech je 
nadbytečné. Oproti podmínkám podle ZPZ dochází totiž nově pouze k přeformulování požadavků na důvěryhodnost, 
zvýšení nároků na povinné pojištění a u zprostředkovatelů oprávněných přijímat pojistné ke zvýšení minimální jistiny. U 
vázaných zástupců jde pouze o mechanické „znovuzapsání do registru“. 

Přidaná hodnota mimořádně náročného procesu aplikovaného vůči již působícím subjektům se s ohledem na přínos jeví 
jako zanedbatelná a domníváme se, že výrazně efektivněji by se realizovala v rámci výkonu následného dohledu, kde by 
navíc bylo možné využít řadu nových nástrojů návrhu (ucelená úprava deliktů, obnovovací poplatky aj.). Řešení spočívající 
v přeregistraci všech dále považujeme z organizačního hlediska za nesystematické, neboť k přeregistrování všech doposud 
registrovaných subjektů by v zásadě mohlo docházet při jakékoli změně sektorové úpravy. Navrhujeme proto níže řešení, 
kterým 

(a) otázka důvěryhodnosti samostatného zprostředkovatele bude přesunuta do sféry distributora (§ 6 odst. 4 ve vazbě na § 
99 odst. 1); 

(b) otázka podmínek samostatného zprostředkovatele podle § 6 odst. 1 písm. d) bude řešena předkládáním relevantního 
dokumentu pod sankcí zániku povolení a jeho případným následným zkoumáním v rámci dohledu; 

Neakceptováno.  

Koncept zvolený v návrhu MF vnímáme jako 
efektivnější z hlediska plnění cílů zákona 
(pročištění registru) a současně nikterak 
vážně zatěžující pro ČNB - správní řízení se 
povedou jen se SZ.  
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(c) otázka VZ bude řešena „automatizovaně“, neboť povaha věci to umožňuje a 

(d) vůči všem bude možné použití efektivnějších sankčních mechanismů.  

Navrhované znění § 108 : 

(1) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat zprostředkovatelskou činnost v 
pojišťovnictví podle dosavadních právních předpisů jako pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř, se dnem účinnosti 
tohoto zákona stává samostatným zprostředkovatelem podle tohoto zákona. Tento den se považuje za den, kdy byl jako 
samostatný zprostředkovatel zapsán do registru. A l t e r n a t i v n ě  l z e   d o p l n i t : Osoba uvedená v první větě je 
povinna nejpozději do 3 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona předložit doklad prokazující splnění podmínky podle § 6 
odst. 1 písm. d). Marným uplynutím této lhůty oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele zaniká. 

(2) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat zprostředkovatelskou činnost v 
pojišťovnictví podle dosavadních předpisů jako výhradní pojišťovací agent, vázaný pojišťovací zprostředkovatel jednající 
jménem a na účet jedné pojišťovny nebo podřízený pojišťovací zprostředkovatel spolupracující s jedním pojišťovacím 
agentem nebo s jedním výhradním pojišťovacím agentem nebo s jedním pojišťovacím makléřem, a není přitom osobou 
uvedenou v odstavci 1, se dnem účinnosti tohoto zákona stává vázaným zástupcem podle tohoto zákona. Tento den se 
považuje za den zápisu vázaného zástupce do registru. 

(3) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat zprostředkovatelskou činnost v 
pojišťovnictví podle dosavadních předpisů jako vázaný pojišťovací zprostředkovatel jednající jménem a na účet více 
pojišťoven nebo podřízený pojišťovací zprostředkovatel spolupracující s více pojišťovacími agenty, výhradními pojišťovacími 
agenty nebo pojišťovacími makléři, a není přitom osobou uvedenou v odstavci 1, plní ode dne účinnosti tohoto zákona 
povinnosti obdobně jako vázaný zástupce podle tohoto zákona a spolupracující osoby plní obdobně povinnosti 
zastoupených.  

(4) Za osobu uvedenou v odstavci 3 musí být učiněno oznámení podle § 14, a to do 3 měsíců ode dne účinnosti tohoto 
zákona. Marným uplynutím této lhůty oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle odstavce 3 zaniká. Ustanovení § 15 
odst. 1 platí obdobně. 

95.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 95. K § 110 (Prokazování odborné způsobilosti) 

Z navrhovaného ustanovení není patrné, zda k prokázání odborných znalostí a dovedností pro distribuci pojištění postačí 
např. pro samostatného zprostředkovatele odborná způsobilost na úrovni základního kvalifikačního stupně. Dále není 
uvedena lhůta, do které bude samostatný zprostředkovatel povinen doplnit si všeobecné znalosti (maturitní zkoušku, jelikož 
nyní postačí jen středoškolské vzdělání, tzn. i vyučení), pokud nesplní podmínky § 110 odst. 3. Tu je nutno doplnit. 

Vysvětleno. 

Přechodné ustanovení mezi jednotlivými 
kvalifikačními stupni dosavadního zákona 
nerozlišuje. Lhůta pro nabytí všeobecného 
vzdělání je uvedena v odst. 2. 

96.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 96. K § 110 odst. 1 (Prokazování odborné způsobilosti) 

Požadujeme prodloužení termínu, do kdy lze prokazovat odborné znalosti a dovednosti jinak než osvědčením o úspěšném 
vykonání odborné zkoušky dle § 55, alespoň o rok. Navrhujeme proto číslovku „2019“ nahradit číslovkou „2020“. 
Navrhujeme rovněž vypustit možnost prokázat odbornou způsobilost jen čestným prohlášením samotné osoby, jíž se 
prohlášení týká. 

Odůvodnění: Nesouhlasíme s tím, aby po 23. 2. 2019 (§ 110) bylo možné odborné znalosti a dovednosti prokazovat již jen 
osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky dle § 55. Osvědčení se vydává na základě úspěšného vykonání 
odborné zkoušky, která se provádí na základě souboru zkouškových otázek připravených ČNB ve spolupráci s MF. Není 
technicky možné připravit tyto otázky v takovém termínu, aby osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky mohla být 
vydávána již od 23. 2. 2019. Dále považujeme za nedůvodné prokazovat odborné znalosti čestným prohlášením o sobě 
samotném, což nezakládá žádnou garanci skutečné odborné způsobilosti, když osoba, která prohlášení činí, ani nemusí mít 
představu, jaká je odpovídající odbornost, čestné prohlášení může učinit v dobré víře, ale zcela neinformovaně. 

Vysvětleno.  

Lhůta 23. 2. 2019 je požadavkem směrnice 
IDD. 
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Navrhované znění § 110 odst. 1 

1) Do 23. února 20192020 lze odborné znalosti a dovednosti pro distribuci pojištění nebo zajištění prokázat dokladem o 
odborné znalosti podle § 18 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo čestným prohlášením osoby 
oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění. Čestné prohlášení se může týkat pouze pracovníků osoby oprávněné 
distribuovat pojištění nebo zajištění nebo jejích vázaných zástupců. Osoba oprávněná distribuovat pojištění nebo zajištění, 
která je fyzickou osobou, může učinit čestné prohlášení sama o sobě. 

97.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 97. K § 110 odst. 3 

Požadujeme vysvětlit smysl uvedeného ustanovení. To zakládá možnost prokázat všeobecné znalosti provždy jen tím, že 
dotyčná osoba prováděla 3 roky zprostředkovatelskou činnost, aniž by bylo nutné si je doplňovat. Pokud je smyslem 
umožnit takto prokázat znalosti osobám, které vykonávaly činnost např. před nabytím účinnosti ZPZ (2004), navrhujeme 
dobu prodloužit z 3 let např. na 10 let. 

Vysvětleno. 

Odpovídá přechodným ustanovením u ZSÚ. 

98.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 98. K § 113 (zmocnění k vydání vyhlášek ČNB) 

V návaznosti na připomínky uvedené výše požadujeme upravit zmocnění takto: 

Česká národní banka vydá vyhlášku podle § 6 odst. 5, § 7 odst. 4, § 14 odst. 4, § 15 odst. 5, § 34 odst. 2, § 36 odst. 3, § 45 
odst. 3, § 46 odst. 5, § 50 odst. 3, § 51 odst. 4, § 52 odst. 4 a § 53 odst. 2 a § 85 odst. 3. 

Odůvodnění: V návaznosti na připomínky je nutné opravit zmocnění k vydání vyhlášky. 

Akceptováno. 

S výjimkou doplnění zmocnění k § 85 odst. 
3, které se týká doporučující připomínky, 
které byla akceptována pouze částečně, 
resp. byla vysvětlena. 

99.  Česká národní 
banka 

Zásadní – 99. K §115 (účinnost zákona) 

S ohledem na technické zajištění přechodu navrhujeme přeformulovat den účinnosti zákona. 

Zákon předpokládá účinnost dnem 23. února 2018.  

Odůvodnění: Aby ČNB mohla efektivně vést licenční řízení, budou nutné úpravy IS REGIS. Vzhledem ke zkušenostem s 
realizací vyplývající z podobných zákonů (např. zákon o spotřebitelském úvěru) je doba na realizaci v délce 10 měsíců 
přiměřená (analýza, vytvoření systému, testování). Vzhledem k tomu, že v říjnu 2017 proběhnou volby do PS, je zahájení 
prací dříve, než zákon bude schválen prezidentem, velmi problematické, protože v případě neschválení zákona Senátem či 
prezidentem by asi (z důvodu časového) nebyl zákon schválen a celý legislativní proces by se musel opakovat od začátku a 
tudíž případné vynaložené práce na rozšíření IS REGIS by nebylo možné časově efektivně koordinovat. Samozřejmě v 
době před schválením zákona mohou probíhat práce na podnětu a předběžné studii. Flexibilní datum účinnosti zákona 
umožňuje dostatečnou legisvakanci k přípravě informačního systému. 

Navrhované znění § 115 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem desátého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.  

Alternativně lze účinnost zachovat, ale upravit odpovídající přechodná ustanovení se stejným výsledkem. 

Vysvětleno. 

Účinnost 23. 2. 2018 je požadavkem 
směrnice IDD. Úprava účinnosti bude 
specifikována v návaznosti na další průběh 
legislativního procesu. 

100.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 2 písm. f)  

Doporučujeme slovo „zajistitele nebo zákazníka“ nahradit slovy „pojistitele nebo zajistitele“. 

Neakceptováno. 

101.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 2 písm. g) bod 1 – identifikační údaje fyzické osoby  

Navrhujeme nahradit slova „adresa místa pobytu“ slovy „adresa jejího bydliště“.  

Odůvodnění: Adresa místa pobytu jako identifikační údaj fyzické osoby je nepřijatelná. Rovněž dle § 3 odst. 1 písm. g) ZSÚ 
je identifikačním údajem adresa bydliště a nikoli místo pobytu. 

Akceptováno. 
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Navrhované znění § 2 písm. g) bod 1 : 

1. V případě fyzické osoby jméno, popřípadě obchodní firma, adresa místa pobytu adresa jejího bydliště, datum narození 
a identifikační číslo osoby… 

102.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 2 písm. l) (nevhodné použití pojmu „zajistník“) 

Navrhujeme přizpůsobit terminologii zákonu č. 277/2009 Sb. Z jeho § 3 odst. 1 písm. l) vyplývá, že při zajištění uzavírá se 
zajišťovnou smlouvu pouze pojistitel (ovšem v roli pojistníka). 

Navrhované znění § 2 písm. l) 

l) zákazníkem zájemce o pojištění nebo zajištění, pojistník nebo zajistníkpojistitel, jde-li o zajištění, 

Neakceptováno. 

103.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 2 písm. m) bodu 5 - skupiny odbornosti – zajištění 

Doporučujeme při vymezení skupiny odbornosti zajištění zahrnovat kromě zprostředkování též poskytování zajištění jako je 
tomu u pojištění (obdobně též i v § 45 odst. 1 písm. e)). 

Odůvodnění: Požadavky na odbornou způsobilost při distribuci se podle § 43 vztahují i na poskytování zajištění (viz též § 2 
písm. b). 

Akceptováno. 

104.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 2 písm. n) – definice domovského členského státu 

Navrhujeme za slovo „sídlo“ vložit text „nebo bydliště“ tak, aby byla definice v souladu s čl. 2 (10) IDD pro fyzické osoby. 

Navrhované znění § 2 písm. n) : 

n) Domovským členským státem členský stát, ve kterém má pojišťovací zprostředkovatel své sídlo nebo bydliště. 

Akceptováno. 

105.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 2 písm. o)  

Požadujeme vypustit slovo „jinak“ a uvést „…na základě svobody dočasně poskytovat služby“. 

Navrhované znění § 2 písm. o) 

o) hostitelským členským státem členský stát odlišný od domovského členského státu, ve kterém má pojišťovací 
zprostředkovatel pobočku, nebo ve kterém dočasně jinak zprostředkovává pojištění nebo zajištění na základě svobody 
dočasně poskytovat služby, a 

Akceptováno. 

106.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 3 odst. 1 písm. b) 

Slovo „informacích“ je třeba nahradit slovem „informací“. 

Akceptováno. 

107.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 3 odst. 1 obecně a zejm. k písm. c), případně k § 2 písm. c) 

Je nutno vymezit vztah k výjimce podle § 2 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb. Z působnosti zákona o pojišťovnictví jsou vyňaty 
některé činnosti (resp. subjekty), které by mohly spadat pod definici § 2 písm. c) (poskytování pojištění). Bylo-li míněno 
vztáhnout pravidla navrženého zákona pouze na pojišťovny, které se řídí zákonem o pojišťovnictví, je třeba ještě ustanovení 
dopracovat, přičemž se nabízí zejména dopracování ustanovení o výjimkách. 

Akceptováno. 

108.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 3 odst. 2 obecně 

Text uvozovací věty je nesrozumitelný. Požadujeme doplnit (obdobně jako je ve směrnici) za slovo „jestliže“ text: „splní 
všechny tyto podmínky“. Dále požadujeme spojení „pojistná událost“ nahradit spojením „pojistné nebezpečí“ (viz definice 
uvedené v občanském zákoníku). 

Akceptováno jinak. 

Upraveno – jak pojistná událost, tak pojistné 
nebezpečí. Pojistnou událostí je výskyt 
škody (mokré zdi, shnilé parkety), pojistným 
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nebezpečím příčina této škody (povodeň), 
rizikem míra pravděpodobnosti výskytu 
pojistného nebezpečí. 

109.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 3 odst. 2 písm. d) 

Je třeba vyjasnit, jakým kurzem budou přepočítávány částky na české koruny. To lze upravit např. způsobem podle § 129c 
zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 

Neakceptováno. 

110.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 5 odst. 2 písm. a) 

Navrhujeme doplnit za slovo „pojišťovnami“ slovo „zajišťovnami“, neboť tak to odpovídá návětí. 

Navrhované znění § 5 odst. 2 písm. a) 

smlouvy uzavřené v písemné formě s jednou nebo více pojišťovnami nebo zajišťovnami (dále jen „pojišťovací agent“), 
nebo 

Akceptováno jinak.  

V návětí odst. 2 vypuštěno „nebo zajištění“. 
definujeme pojišťovacího, nikoli 
zajišťovacího agenta. 

111.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 6 odst. 1 písm. a) – sídlo a bydliště samostatného zprostředkovatele  

Navrhujeme za slovo „sídlo“ vložit slova „nebo bydliště“, neboť samostatným zprostředkovatelem může být i fyzická osoba, 
pro niž je Česká republika domovským státem. 

Navrhované znění § 6 odst. 1 písm. a) : 

má sídlo nebo bydliště na území České republiky  

(3) Odstavec 1 písm. a) až e) se nepoužije, je-li žadatelem pojišťovna. Ustanovení zákona o pojišťovnictví týkající se 
činností přímo vyplývajících z pojišťovací činnosti nejsou dotčena. 

Vysvětleno. 

Podle NOZ mají podnikající FO též sídlo. 

112.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 6 odst. 1 písm. f)  

Není jasný smysl sdělení, že „Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele žadateli, 
jestliže není podle tohoto zákona samostatným zprostředkovatelem“. Požadavek, aby žadatel o povolení k činnosti 
samostatného zprostředkovatele nebyl samostatným zprostředkovatelem, není potřebný, oproti činnosti VZ, kde existuje 
vazba na více zastoupených, zde není praktická potřeba žádat dvakrát o totéž povolení. Navíc by tato podmínka nemohla 
být trvale plněna jakožto předpoklad pro udělení licence. Doporučujeme slova „samostatného zprostředkovatele“ vypustit. 
Doporučujeme obdobně upravit také § 13 odst. 1 písm. b), tzn. vypustit slova „vázaným zástupcem“. 

Akceptováno jinak. 

„již není k okamžiku udělení oprávnění k 
činnosti podle tohoto zákona samostatným 
zprostředkovatelem, vázaným zástupcem, 
doplňkovým pojišťovacím zprostředko-
vatelem nebo zahraničním zprostředko-
vatelem,“ 

113.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 14 odst. 1 – sídlo a bydliště vázaného zástupce  

Navrhujeme za slovo „sídlo“ vložit slova „nebo bydliště“. Vázaným zástupcem s domovským státem ČR může být i fyzická 
osoba. 

Navrhované znění § 14 odst. 1 : 

(1) Zastoupený může oznámit pouze takového vázaného zástupce, který má sídlo nebo bydliště na území České 
republiky…. 

Vysvětleno.  

I podnikající FO má sídlo. 

114.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 15 odst. 4 

Oznámení je nutné učinit pouze prostřednictvím elektronické aplikace ČNB pro registraci subjektů. 

Navrhované znění § 15 odst. 4: 

(4) Zastoupený současně se zaplacením správního poplatku oznámí České národní bance elektronicky prostřednictvím 

Akceptováno. 
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elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů, kterým osobám se má oprávnění na základě 
zaplaceného správního poplatku prodloužit. 

115.  Česká národní 
banka 

Doporučující – § 17 odst. 3 – oznámení o ukončení činnosti 

Navrhujeme doplnění věty „Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, datum ukončení 
činnosti.“ Dále je třeba do návrhu doplnit, kdo ČNB oznámí informace týkající se zániku činnosti v ostatních případech nikoli 
pouze v případě zániku ukončením činnosti. 

Odůvodnění: Uvedení do souladu s obdobným požadavkem podle § 10 odst. 2. 

Navrhované znění § 17 odst. 3 : 

(3) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) podává zastoupený pouze prostřednictvím elektronické aplikace České národní 
banky pro registraci subjektů. Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, datum 
ukončení činnosti. 

Akceptováno částečně. 

Akceptováno ve smyslu § 10 odst. 2. 

116.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K §14 odst. 3  

Tento odstavec definuje náležitosti podání. V náležitostech však chybí informace o požadovaných skupinách odbornosti. 
Odstavec 4, sice hovoří o tom, že další technické náležitosti stanoví prováděcí předpis, ale v případě skupin odbornosti se 
jistě o technickou náležitost nejedná. 

V případě samostatného zprostředkovatele je tato situace řešena v §7 odst. 4, kde se kromě technických náležitostí stanoví 
v prováděcím předpise i podrobnosti náležitostí žádosti. 

Akceptováno. 

117.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 15 odst. 4 

Požadujeme slovo „osobám“ nahradit slovy „vázaným zástupcům“. Dle návrhu zákona zastoupený hradí správní poplatek 
pouze za své vázané zástupce, není tedy důvodu nepoužít tuto terminologii. 

Navrhované znění § 15 odst. 4: 

(4) Zastoupený současně se zaplacením správního poplatku oznámí České národní bance elektronicky, kterým 
osobámvázaným zástupcům se má oprávnění na základě zaplaceného správního poplatku prodloužit. 

Akceptováno. 

118.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 25 odst. 3 první věta – informace příslušnému orgánu dohledu 

Navrhujeme doplnit též sdělení informace dle § 30 odst. 1 písm. j) bod 2. 

Odůvodnění: Vyplývá z požadavků EIOPA resp. Lucemburského protokolu. 

Navrhované znění § 25 odst. 3: 

(3) Česká národní banka do 1 měsíce ode dne, kdy obdržela informaci podle odstavce 1, sdělí tuto informaci příslušnému 
orgánu dohledu jiného členského státu včetně údajů o samostatném zprostředkovateli nebo vázaném zástupci uvedených v 
§ 30 odst. 1 písm. a) až c) a j) v případě zprostředkování pojištění nebo zajištění prostřednictvím pobočky, nebo v § 30 odst. 
1 písm. a) až c) a písm. j) bodě 1 a 2 v případě zprostředkování pojištění nebo zajištění na základě svobody dočasně 
poskytovat služby. Součástí této informace je v případě vázaného zástupce též údaj o zastoupeném a údaj o tom, že 
zastoupený nese odpovědnost za činnost svého vázaného zástupce. 

Akceptováno. 

119.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 25 odst. 6 

Navrhujeme doplnit, o jakou lhůtu se jedná. 

Odůvodnění: Jedná se o lhůtu jednoho měsíce od okamžiku, kdy příslušný orgán dohledu jiného hostitelského státu obdržel 
informaci podle odstavce 1, ovšem tato lhůta je pro jiný členský stát dány směrnici (čl. 6 (2) IDD) a transpozičními předpisy 

Akceptováno. 
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tohoto jiného státu. Pro tuto situaci český zákon lhůtu nestanoví a ani stanovit nemůže. Přesto je třeba lhůtu popsat, aby 
bylo zřejmé, od kdy může pojišťovací zprostředkovatel zahájit svoji činnost na území tohoto státu. 

Navrhované znění § 25 odst. 6: 

(6) Samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce je oprávněn zahájit svoji činnost na území jiného členského státu poté, 
co obdrží informace podle odstavce 5. Jestliže samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce tyto informace neobdrží, 
může zahájit svou činnost po uplynutí jednoho měsíce od okamžiku přijetí informace podle odstavce 4. 

120.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 30 odst. 2 písmeno h) 

Není zřejmé, co je myšleno údajem „ukončení činnosti“. U subjektů s domovským státem ČR se uvádí datum a důvod 
zániku oprávnění k činnosti. Zde by měla být použita stejná formulace. Doporučujeme sjednotit podle český subjektů (tzn. 
slovy datum zániku oprávnění k činnosti a jeho důvod“). 

Akceptováno. 

121.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 30 odst. 2 písm. e) – údaj zapisovaný do registru – adresa pobočky 

Navrhujeme doplnit slova „za předpokladu, že je činnost provozována prostřednictvím pobočky“. 

Navrhované znění § 30 odst. 2 písm. e) : 

e) adresa pobočky v České republice, za předpokladu, že je činnost provozována prostřednictvím pobočky, 

Vysvětleno.  

Když neprovozuje prostřednictvím pobočky, 
tak tento údaj nemůže být zapsán. 

122.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 40 odst. 4 

Navrhujeme vložit slovo „pojišťovacímu“ za slovo „poskytne“, v souladu s terminologií zákona. 

Akceptováno. 

123.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 40 odst. 5 

Není dále stanoveno, co se získanými informacemi má SZ dělat. Pravděpodobně je má předat zastoupené pojišťovně 
(výrobci pojištění), ovšem to z návrhu neplyne. Navrhujeme doplnit. 

Vzato na vědomí. 

Očekáváme, že vyplyne z L2 předpisu. 

124.  Česká národní 
banka 

Doporučující – § 41 odst. 1 – oprávnění přijímat pojistné 

Je třeba vyjasnit, co znamená „zprostředkovávat výplatu“ – mělo by se tím rozumět pouze předávání peněžních prostředků, 
nikoliv např. zastoupení při jednání s pojišťovnou o výplatě, která pak proběhne přímo na účet zákazníka. 

Neakceptováno. 

125.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 43  

Navrhujeme upravit formulaci § 43 odst. 1 a 2 tak, aby vhodněji vyjadřovala povinnosti. Např. takto: 

(1) Pojišťovna, zajišťovna a samostatný zprostředkovatel jsou povinni při distribuci pojištění nebo zajištění zajistit, že je jich 
pracovník, jejich vázaný zástupce a jeho pracovník trvale splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 44. 

(2) Samostatný zprostředkovatel, je-li fyzickou osobou, je povinen při zprostředkování pojištění nebo zajištění trvale 
splňovat podmínky odborné způsobilosti podle § 44. 

Formulaci § 58 doporučujeme upravit analogicky s úpravou § 43. 

Neakceptováno. 

126.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 44 odst. 3 posl. věta – písemnost odborné zkoušky 

Požadujeme vyjasnit poslední větu „Odborná zkouška může být také jen písemná.“ Poslední věta je v kontextu předchozích 
vět nejasná. Vzbuzuje pochybnosti, zda odborná zkouška může být jen písemná nebo také písemná (tedy nejen písemná). 
Eventuálně navrhujeme vypustit slovo „také“. 

Neakceptováno. 

Tato formulace byla řešena v rámci ZSU a 
přesně vyjadřuje záměr předkladatele, tedy 
že stačí, když zkouška je pouze písemná. 
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127.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 47 odst. 1 - následné vzdělávání 

Na konci odstavce 1 navrhujeme vložit slova: „přičemž je zaměřené na odborné znalosti a dovednosti podle skupiny 
odbornosti, které osoba uvedená v § 43 prokázala v odborné zkoušce.“ 

Odůvodnění: Dosavadní znění § 47 odst. 1 nijak neuvádí, co by mělo být obsahem následného vzdělávání. Navrhované 
doplnění vychází z čl. 10 odst. 2(2) IDD, kde se výslovně požaduje, aby se přiblížil obsah dotyčného vzdělávání. 

Akceptováno jinak. 

„1) Rozsah následného vzdělávání činí 
alespoň 15 hodin v každém kalendářním 
roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na 
prohlubování odborných znalostí a 
dovedností podle skupiny odbornosti 
daného pojišťovacího zprostředkovatele.“ 

128.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 63 

Nutno vyjasnit, zda tuto povinnost má také zajišťovna při distribuci zajištění. 

Vysvětleno.  

Pravidla se zjevně vztahují jen na distribuci 
pojištění. Zajištění je vztahem B2B. 

129.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 70 odst. 2 písm. b) a 3 písm. b)  

Navrhujeme vypustit slova „byly-li pořízeny“ – jednak se to rozumí samo sebou (nepořízené záznamy nelze uchovávat), 
jednak je ne neobsahuje např. ZPKT. 

Neakceptováno. 

130.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 70 odst. 2 písm. d) 

Navrhujeme nahradit slovo „jeho“ v prvním výskytu slovem „jejím“ (jde o pojišťovnu) a slovo „jeho“ v druhém výskytu 
vypustit. 

Akceptováno částečně. 

Je nelogické, aby pojišťovna musela 
uchovávat dokumenty, pokud jejím jménem 
jednal VZ-SZ (SZ jedná jménem a na účet 
pojistitele nebo zákazníka). VZ jedná tak, 
jak jedná SZ. 

131.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 74 písm. c) a § 79 odst. 1 písm. c) 

Doporučujeme doplnit odkaz i na ČOI, která řeší spory z neživotního pojištění, případně s ohledem na možné budoucí 
změny obecně upravit slovy „způsob a subjekt mimosoudního řešení sporů“, případně s poznámkou podčarou odkazující na 
zákon o ochraně spotřebitele. 

Akceptováno jinak. 

Do textu zákona: „informace o způsobech 
vyřizování stížností zákazníků, pojištěných 
nebo jiných oprávněných osob, včetně 
možnosti obrátit se na Českou národní 
banku, a o mimosoudním řešení sporů 
prostřednictvím finančního arbitra nebo 
jiným způsobem“, 

Do důvodové zprávy: „Informační povinnosti 
se plní vůči všem zákazníkům bez ohledu 
na to, zda jednají v roli spotřebitele či nikoli. 
To se týká i mimosoudního řešení sporů, 
které je dle IDD povinně přístupné i 
zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli.“ 

132.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 75 písm. b) 

Požadujeme ve spojení „…je pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit informace o … výčtu pojistných událostí, které jsou 
pojištěním kryty…“ nahradit slovo „událostí“ slovem „nebezpečí“. Dále navrhujeme doplnit informování o limitech těchto 
krytí.  

Odůvodnění: Jde o informace před uzavřením pojistné smlouvy, kdy nelze hovořit o pojistných událostech, ty dosud 

Akceptováno. 
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nemohly nastat, a v praxi se používá pojem nebezpečí, které jé pojištěním kryto. Doplnění informace o limitech představuje 
zpřesnění k odstranění pochybností. Za slova „pojištěním kryty“ navrhujeme vložit slova „limity tohoto krytí“. 

Navrhované znění § 75 písm. b) 

a) výčtu pojistných nebezpečí událostí, které jsou pojištěním kryty, limity tohoto krytí a informace o výlukách z pojištění, 

133.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 77 písm. b) 

Navrhujeme spojení „pojistné riziko“ nahradit spojením „investiční riziko“, jde o zjevnou chybu textu, jelikož pojistník nenese 
pojistné riziko. 

Navrhované znění § 77 písm. b) 

a) podkladovém aktivu a definici podílu, na který je vázáno pojistné plnění, jedná-li se o pojištění, kde pojistné investiční 
riziko nese pojistník, 

Akceptováno. 

134.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 79 odst. 1 písm. b) 

Navrhujeme vložit za slova „označení registru“ slova „, v němž je zapsán“. V navrženém znění je ustanovení nejasné. 

Akceptováno. 

135.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 79 odst. 2 

V § 74, na který ustanovení odkazuje, se upravují informace o pojišťovně, které se netýkají pojišťovacího zprostředkovatele, 
není tedy jasné, kterých povinností je zprostředkovatel zproštěn. Navrhujeme vyjasnit (zřejmě jde o § 75, nikoli § 74).  

Rovněž z § 3 odst. 2 vyplývá, že na zprostředkování pojištění u doplňkové činnosti se nevztahuje informační povinnost 
uvedená v § 79, zatímco z § 79 odst. 2 nepřímo vyplývá, že se dané ustanovení na tyto osoby částečně vztahuje. Jde o 
zmatečnou úpravu, kterou je třeba vyjasnit. 

Akceptováno jinak. 

 

136.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 80 odst. 2 

Není zřejmý smysl tohoto ustanovení: má se sdělit informace „u každé takové platby“. Pokud tato platba vyplývá jako plnění 
ze smlouvy, před jejímž uzavřením byly zákazníkovi informace poskytnuty, nedává již smysl mu znovu sdělovat totéž. 
Pokud je míněna platba nad rámec smluvního plnění, je třeba to takto v zákoně vyjádřit. 

Vysvětleno. 

Transpozice čl. 19 odst. 5 IDD. 

 

137.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 81 odst. 1 návětí 

Některé z informací tam uvedených neposkytuje pojišťovna, ale pojišťovací zprostředkovatel, tedy je formálně nesprávné 
uvádět jako subjekt návětí ji a ne jeho. Navrhujeme upravit. 

Navrhované znění § 81 odst. 1 návětí: 

Není-li dále stanoveno jinak, informace uvedené v § 74 až 80 a záznam z jednání podle § 69 je pojišťovna povinna 
poskytnout se poskytují zákazníkovi 

Akceptováno jinak. 

§ N90 

(4) Je-li pojištění zprostředkováno 
pojišťovacím zprostředkovatelem, je 
pojišťovací zprostředkovatel povinen 
poskytnout zákazníkovi informace stejně, 
jako je k tomu povinna pojišťovna. Tím 
nejsou dotčeny povinnosti pojišťovny.  

(5) Splní-li povinnost poskytnout informace 
pojišťovací zprostředkovatel, platí, že tuto 
povinnost splnila i pojišťovna. Splní-li 
povinnost poskytnout informace pojišťovna, 
platí, že tuto povinnost splnil i pojišťovací 
zprostředkovatel. 
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138.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 81 odst. 1 písm. b) 

Navrhujeme nahradit slova „úředním jazyce“ slovy „v českém jazyce“. Jde o srozumitelnost záznamu z jednání pro 
zákazníka, proto se navrhuje stanovit povinně český jazyk. 

Vysvětleno.  

Riziko se může nacházet v zahraničí, 
pojišťuju-li v Praze zahraniční nemovitost, 
pak se dohodnu na jazyce. 

139.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 81 odst. 5 

Ustanovení je nepřesné, neboť například informace podle § 79 je povinen vždy poskytnout pojišťovací zprostředkovatel. 
Doporučujeme přeformulovat. 

Vysvětleno. 

Upraveno v kontextu vypořádání 
doporučující připomínky č. 135. 

140.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 81 odst. 3 

Navrhujeme plně transponovat čl. 23 (7) IDD, pokud jde o telefonické sdělení informací. Pro vyloučení pochybnosti, zda 
zvláštní právní úprava v navrhovaném zákoně nevyloučí použití ustanovení občanského zákoníku na ochranu spotřebitele, 
však navrhujeme výslovně na jejich použití odkázat. 

Navrhované znění § 81 odst. 3: 

(3) V případě, že byly zákazníkovi informace sděleny způsobem podle odstavce 2, je pojišťovna povinna vydat zákazníkovi 
tyto informace také v listinné podobě, jestliže o to zákazník požádá. Informace lze poskytnout také telefonicky, § 1845 
občanského zákoníku platí obdobně. 

Neakceptováno. 

Nemáme pochybnosti, že úprava platí.  

141.  Česká národní 
banka 

omyl – neexistující položka  

142.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 82 (informace o neživotním pojištění) 

Navrhujeme provázat ustanovení s připravovaným nařízením upravujícím implementační technické standardy pro 
standardizovaný informační dokument ve smyslu čl. 20 (5) IDD. Dle současných prací na návrhu těchto implementačních 
standardů bude samo nařízení obsahovat podrobný popis podoby standardizovaného informačního dokumentu, včetně 
závazného vzoru v příloze. Je proto vhodné odkázat na další podmínky, které bude upravovat přímo použitelné nařízení 
EU. 

Vysvětleno. 

MF nemá od ČNB informace o aktuálním 
stavu nařízení, provazba bude případně 
doplněna v další fázi legislativního procesu.  

143.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 83 odst. 3 

Nejen pojišťovna, ale také pojišťovací zprostředkovatel je povinen poskytnout záznam z jednání. Navrhujeme slova „je 
pojišťovna povinna poskytnout“ nahradit slovy „se poskytuje“. 

Akceptováno. 

144.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 85 - k povinnosti příslušných orgánů sledovat trh s pojištěním 

Navrhujeme vložit zmocňovací ustanovení pro ČNB k vydání vyhlášky k monitoringu trhu. 

Odůvodnění: IDD stanoví povinnost příslušným orgánům sledovat trh s pojištěním (čl. 1 odst. 5, obdobně čl. 15 nařízení 
PRIIPs) a to na ty produkty, které jsou uváděny na trh v členském státě nebo z jejich členského státu. Aby výkon tohoto 
dohledu mohl být efektivně naplňován (jeden z cílů návrhu ZDP), je nezbytné k tomu stanovit odpovídající pravomoci ČNB 
týkající se monitoringu. 

Navrhované znění § 85 odst. 3: 

3) Česká národní banka vydat může vydat prováděcí předpis upravující plošný sběr informací za účelem sledování trhu s 
pojistnými produkty nabízenými v České republice nebo z území České republiky. 

Alternativně lze v transpoziční tabulce a v důvodové zprávě odkázat na pravomoc ČNB vyžadovat informace pro plnění 

Akceptováno částečně. 

Domníváme se, že ČNB může vyžadovat 
informace podle zákona o ČNB vždy, pokud 
je to nezbytné pro plnění jejich úkolů. Bude 
uvedeno v transpoziční tabulce.  
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svých úkolů podle zákona o ČNB. 

145.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 85 odst. 1, § 95 odst. 1 a § 103 odst. 1 (doplnění odkazů na nařízení EU) 

Navrhujeme za slova „stanovených tímto zákonem“ vložit slova „, nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie v 
oblasti distribuce pojištění“. Navrhujeme rovněž doplnit skutkové podstaty deliktů, spočívajících v porušení povinností 
stanovených přímo použitelnými předpisy EU, např. po vzoru ZPKT (např. ve znění x) nesplní povinnost nebo poruší zákaz 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího distribuci pojištění). 

Odůvodnění: IDD předpokládá vydání řady delegovaných aktů Komise, v nichž budou stanoveny povinnosti, které bude 
nutno rovněž vynucovat. 

Navrhované znění § 85 odst. 1 

(1) Dohled nad dodržováním povinností pojišťovny, zajišťovny, pojišťovacího zprostředkovatele, osoby, která 
zprostředkovává pojištění podle § 3 odst. 2, osoby, která podle § 3 odst. 3 nabízí třetí osobě možnost stát se pojištěným, a 
akreditované osoby stanovených tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti 
distribuce pojištění vykonává Česká národní banka. 

Navrhované znění § 95 odst. 1 

(1) Jestliže činnost samostatného zprostředkovatele, zahraničního zprostředkovatele nebo akreditované osoby není v 
souladu s tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, může 
Česká národní banka uložit takové osobě opatření k nápravě spočívající v povinnosti uvést ve stanovené lhůtě její činnost 
do souladu se zákonem. 

Navrhované znění § 103 odst. 1 písm. k) až m) 

k) v rozporu s § 73 požaduje po zákazníkovi úplatu za poskytnutí informací, nebo 

l) nesplní některou z povinností týkajících se poskytnutí informací podle § 74 až 83, nebo 

m) nesplní povinnost nebo poruší zákaz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího distribuci 
pojištění. 

Vysvětleno. 

MF nemá od ČNB informace o aktuálním 
stavu návrhu prováděcího předpisu, 
provazba bude případně doplněna v další 
fázi legislativního procesu.  

146.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 95 

Z textu ustanovení by měla jednoznačně vyplynout jeho povaha. Užití slovesa „může“ vede k dvojímu výkladu a není jasné, 
zda se jedná o vyjádření kompetence ČNB nebo diskrece při ukládání opatření k nápravě. Vzhledem k obecné zásadě 
proporcionality a nutnosti při výkonu dohledu zaujmout rizikově-orientovaný přístup, kdy většina pracovních kapacit by měla 
být soustředěna na oblasti, které jsou více významné z pohledu ochrany zákazníka, požadujeme tento dvojí výklad upřesnit 
(např. výslovně uvést v důvodové zprávě). 

Vysvětleno. 

Ustanovení vyplývá z dříve vznesených 
požadavků ČNB v souvislosti 
s projednáváním návrhů novel zákona č. 
38/2004 a ZSÚ. 

147.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 97 odst. 1 (postih neoprávněného podnikání) 

Navrhujeme upravit deliktní odpovědnost osob neoprávněně podnikajících i pro nepodnikající fyzické osoby. 

Odůvodnění: Pro neoprávněné zprostředkování není podle návrhu možné stíhat fyzické osoby, které žádným oprávněním k 
podnikání nedisponují. Vzhledem k § 4 a § 105 máme za to, že se jedná o opomenutí. 

Navrhované znění § 97 odst. 1 písm. b) a c) 

b) uvede nepravdivý údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona, 
nebo 

c) v rozporu s § 4 neoprávněně zprostředkovává pojištění nebo zajištění. 

Vysvětleno. 

Postiženo má být ilegální podnikání v oboru 
zprostředkování, nikoli nepodnikatelské 
zprostředkování.  
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148.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 98  

V návaznosti na zahrnutí osob podle § 3 odst. 2 je třeba zakotvit skutkovou podstatu deliktu pojišťovny, která neoznámí tuto 
osobu. 

Odůvodnění: Deliktní odpovědnost pojišťovny resp. přičitatelnost jednání je sice vymezena obecně v § 42 odst. 1 návrhu 
zákona, ale skutková podstata deliktu pro pojišťovny v těchto situacích chybí (analogicky – i u opatření k nápravě – viz § 95 
odst. 3 a 4 - se pamatuje jak na osoby nabízející flotilové pojištění, tak na osoby, které vykonávají zprostředkovatelskou 
činnost doplňkově). 

Navrhované znění § 98 odst. x 

x) Pojišťovna se dopustí přestupku tím, že své pojištění distribuuje prostřednictvím osob podle § 3 odst. 2 v rozporu s 
ustanoveními tam uvedenými. 

Akceptováno jinak. 

Doplněno do § 98.  

149.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 100 odst. 1 a odst. 2 písm. d), § 103 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a 105 odst. 1 a odst. 3 písm. b) 

Minimální úroveň nejvyšší hodnoty sankce se týká podle čl. 33 (2) návětí IDD pouze přestupků podle odst. 1 písm. e), tedy 
nesplnění pravidel jednání podle kapitol V a VI (v návrhu § 63 až § 84), a to navíc jen pokud jde o distribuci pojistných 
produktů s investiční složkou. Sankční ustanovení v této šíři tedy není transpoziční, protože chybí vymezení jen na delikty u  
produktů s investiční složkou a jen na pravidla jednání. Dochází pak k absurdním závěrům, že za uvedení nepravdivého 
údaje by měla být možná pokuta v řádu stovek milionů Kč. Ustanovení je třeba buď rozdělit na transpoziční část (a tu 
podtrhnout) a netranspoziční část, anebo jako transpoziční vůbec nevykazovat tam, kde se nejedná o přestupky při 
porušení povinností podle kapitol V a VI IDD a o pojistné produkty s investiční složkou. V každém případě je vhodné je 
strukturovat tak, aby pokrývalo vysokou hranicí pokuty pouze ty delikty, které lze považovat za závažné – v této souvislosti 
rovněž podotýkáme, že ani transpozice čl. 34 IDD, který upravuje např. zásadu proporcionality a další zásady, není náležitě 
vykázána (zřejmě obecnými předpisy o správním trestání). 

Akceptováno. 

 

150.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 102 odst. 1 písm. b) 

Požadujeme vypustit slovo „nadále“. Toto slovo skutkovou podstatu znejasňuje, což odpovídá požadavku na přesnost 
skutkových podstat ve správním trestání. 

Akceptováno. 

151.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 102 (1) písm. c)  

Navrhujeme nahradit číslovku „4“ číslovkou „2“.  

Odůvodnění: Upozorňujeme, že § 87 odst. 4 samo o sobě protiprávní jednání zahraničního zprostředkovatele nedefinuje, 
pouze vymezuje podmínky, za kterých ČNB může vynechat mezikrok spočívající v informování zahraničního orgánu 
dohledu, tedy skutkovou podstatu přestupku dle § 102 (1) písm. c) návrhu zákona je třeba přeformulovat tak, aby 
odkazovalo na porušení právních povinností, za které je ukládána sankce.  

Navrhované znění § 102 odst. 1 písm. c) 

a) se dopouští protiprávního jednání podle § 87 odst. 4 2. 

Akceptováno. 

 

 

152.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 103 odst. 1 písm. d) 

Skutková podstat je širší než spektrum primárních povinností podle § 64. Doporučujeme upravit (např. za slova „§ 64 odst. 
1“ vložit slova „a následujícími ustanoveními“). 

Akceptováno jinak. 

Text deliktu upraven dle povinnosti.  

 

153.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 104 - přestupky akreditované osoby 

Doporučujeme doplnit přestupky akreditované osoby týkající se následného vzdělání a o osvědčení o něm podle § 47 a 56 

Akceptováno. 
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(tj. doplnit vedle odborné zkoušky následné vzdělání do § 104 odst.1 písm. a), f) a g)). 

154.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 106 obecně (pravidla pro uveřejňování sankčních rozhodnutí)  

Podle čl. 32 (2) IDD je třeba uveřejnit také rozhodnutí o zrušení předchozího sankčního rozhodnutí. To v návrhu 
postrádáme a je třeba doplnit. Dále, také odst. 3 musí být označen za transpoziční (k čl. 32(2) IDD). 

Akceptováno. 

155.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 106 odst. 2 (okruh uveřejňovaných rozhodnutí; sladění formulací) 

Formulaci „Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o správním trestu na svých 
internetových stránkách“ doporučujeme nahradit analogicky k § 14 z. č. 15/1998 Sb., v platném znění, formulací „Česká 
národní banka uveřejňuje na svých internetových stránkách pravomocná nebo vykonatelná rozhodnutí, která vydala podle 
tohoto zákona“ 

Odůvodnění: Upravená formulace pokryje i publikaci rozhodnutí o uložení opatření k nápravě dle § 95 návrhu zákona či 
rozhodnutí o odejmutí oprávnění k činnosti (což striktně vzato nejsou „správní tresty“ ve smyslu § 35 zákona o odpovědnosti 
za přestupky). 

Navrhované znění § 106 odst. 2 

(2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o správním trestu na svých 
internetových stránkách. Česká národní banka uveřejňuje na svých internetových stránkách pravomocná nebo 
vykonatelná rozhodnutí, která vydala podle tohoto zákona. 

Akceptováno. 

156.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K § 106 odst. 3 písm. b)  

Navrhujeme doplnit za slovo „trestní“ slova „nebo správní“ (viz analogie k § 14 (2) d) zákona č. 15/1998 Sb.). 

Akceptováno. 

157.  Česká národní 
banka 

Doporučující – K důvodové zprávě: 

Požadujeme popsat, jakým způsobem provádí zprostředkovatelskou činnost pojišťovna, tzn. zejména, proč je nutné, aby se 
registrovala (dosud byl výklad takový, že zprostředkování pojištění je součástí činností vyplývajících z licence pojišťovny a 
registrace proto není nutná), zda může vystupovat pouze v roli SZ, nebo také VZ, které povinnosti a na základě jakých 
ustanovení se na ni budou vztahovat. Alternativně navrhujeme vložit do návrhu svodné ustanovení, které tyto vztahy 
vyjasní. 

Akceptováno. 

 

158.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – Obecně 

Návrh je předkládán jako implementační vzhledem k právu EU, přitom vůbec neobsahuje zhodnocení slučitelnosti 
navrhované právní úpravy s právem EU podle požadavků LPV (čl. 9 odst. 2 písm. e)), což je základním nedostatkem 
předloženého návrhu a námi výše uvedený stručný nástin relevantní právní úpravy EU tento nedostatek nemůže zhojit. Tuto 
věc je třeba do návrhu doplnit, odborem kompatibility bude posouzeno následně, v další fázi legislativního projednávání 
návrhu. 

Akceptováno. 

RIA upravena, doplněno do obecné části 
důvodové zprávy. 

 

159.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – Obecně 

Jedná o transpozici přepracované směrnice, ovšem včetně přepracovaného konceptu přístupu k regulaci distribuce 
pojištění, který byl na úrovni EU diskutován drahnou dobu. Nynější termín pro transpozici směrnice IDD je do 23.2.2018. 
Vzhledem k situaci před volbami je prakticky jisté, že se uvedený termín nepodaří dodržet. Žádáme předkladatele o 
vyjádření, jakým způsobem hodlá zabezpečit splnění požadavku na včasnou transpozici (gestorem IDD je MF ve spolupráci 
s ČNB). 

Vysvětleno. 

MF v časování transpozice postupuje podle 
metodiky schválené vládou, která se 
otázkou konce volebního období 
Poslanecké sněmovny nezabývá. MF 
nemůže ovlivnit legislativní proces 
v Parlamentu ČR. Vlastní přípravu nové 
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právní úpravy MF zahájilo mnohem dříve 
než standardních 11 měsíců před 
transpozičním termínem. Původním 
záměrem bylo většinově transponovat 
směrnici novelou zákona č. 38/2004 Sb., 
vláda však rozhodla v 7/2015 o stažení 
vládního návrhu příslušné transpoziční 
novely.  

160.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 1 

Pokud jde o vymezení předmětu úpravy, toto odpovídá struktuře navrhovaného textu zákona. Otázkou však je, je-li to 
vhodný způsob, s ohledem jak na samotný název zákona (distribuce pojištění a zajištění jako hlavní cíl úpravy), tak na výše 
zmíněný koncept úpravy na úrovni EU, přičemž zákon je navrhován jako implementační vzhledem k právu EU. 

Pokud jde o odkazy na předpisy EU, pak 

- v poznámce pod čarou č. 1 je třeba v citaci směrnice Solventnost II na konci doplnit novelizace této směrnice relevantní 

pro předložený návrh (směrnice byla několikrát novelizována), 

- v poznámce pod čarou č. 2 doplnit v tam cit. nařízení EU na konci slova „, ve znění nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2340.“, nebo „, v platném znění.“ 

K vazbě na cit. nařízení č. 1286/2014 (PRIIPs) lze upozornit, že toto nabývá účinnosti k 1.1.2018, tedy dříve než předložený 
návrh zákona. 

Když už je na výše cit. nařízení odkazováno v rámci § 1 návrhu nového zákona, potom by – vedle tabulkového výkaznictví, 
ze kterého by mělo být patrno, jaké konkrétní požadavky nařízení předložený návrh provádí - alespoň  v důvodové zprávě 
mělo být uvedeno, na které produkty neživotního, ale i životního pojištění se toto nařízení nevztahuje (srov. čl. 2 cit. 
nařízení). Doporučujeme doplnit. 

Podle našeho názoru je nejasný vztah k zákonu o pojišťovnictví – zákon č. 277/2009 Sb., v platném znění (ZoP). Ten 
vymezuje v § 3/1/f) a l) pojišťovací a zajišťovací činnost tak, že její součástí jsou, dle našeho názoru, i činnosti upravené 
touto zvláštní právní úpravou upravující ať už dosavadní zprostředkování (i likvidaci pojistných událostí), nebo nyní 
navrhovanou distribuci pojištění a zajištění. Návrh pojem „pojišťovací činnost“ neobsahuje, pokud upravuje nově „distribuci 
pojištění“ – ani tento pojem řádně nedefinuje, viz připomínka níže k § 2/a) a b), takže vztah těchto dvou zákonných úprav 
(ZoP vs distribuce pojištění) dle našeho názoru není vyjádřen dostatečně jasně (může se týkat provádění dohledu nad 
činností pojišťoven, pokud prodávají přímo pojistné produkty, včetně udělování sankcí – což je i oblast, která podle IDD 
podléhá koordinačním opatřením EIOPA či možné budoucí přímo použitelné úpravě předpisy Evropské komise). Žádáme 
předkladatele o vyjádření. 

Akceptováno částečně.  

Pojmosloví doslovně vždy 
netransponujeme, a to z důvodu nutnosti 
udržet konsistenci pojmosloví, které je 
běžně v regulaci finančního trhu jako celku; 
věcný obsah (tj. příslušná práva a 
povinnosti) však transponovaný je. 

 

Doplněn odkaz na článek 185 Solvency 2. 

 

Odkaz na nařízení PRIIPs je odstraněn. 

 

 

 

Akceptováno, vzájemný vztah mezi ZPOJ a 
ZDPZ vysvětlen v důvodové zprávě. 

 

  

161.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 2 písm. a) a b) 

Ustanovení jsou označena podtržením, přitom netransponují vhodně odkazovaná ust. směrnice; IDD ve vymezení tohoto 
pojmu (čl. 2/1/1 a 2/1/2 ve spojení s čl. 2/2) nerozlišuje osoby, které distribuci provádějí – právě účelem nového konceptu 
úpravy je toto rozlišení nezdůrazňovat a vymezit distribuci pojištění jako činnost jednotnou jak pro osoby, které tuto činnost 
„poskytují“, tak pro osoby, které tuto činnost „zprostředkovávají“; v návrhu uvedené definice tento účel nového konceptu 
úpravy směrnicí IDD stírají. Žádáme předkladatele o vyjádření a úpravu návrhu. 

Návrh v této části také nevymezuje vztah k pojmu pojišťovací činnost (viz výše připomínka k § 1), který se k daným 
vymezením rovněž vztahuje. 

Problematický je dále i vztah k pojmům jak pojištění, tak i zprostředkování podle OZ (§ 2758 a násl., resp. § 2445 a násl. v 
případě zprostředkování). Návrh na toto pojmosloví nenavazuje a používá uvedené pojmy odlišně – srov. písm. c) až f), viz 

Vysvětleno. 

Směrnice IDD neřeší podnikatelská 
oprávnění zprostředkovatelů, proto nemá 
potřebu pracovat parciálně s pojmem 
zprostředkování a poskytování. Tyto pojmy 
jsou tedy pro účely pro tohoto zákona, 
přičemž tyto zcela naplňují obsah pojmu 
distribuce. Nebudou tedy vykazovány jako 
transpoziční. Netransponujeme pojmy, ale 
vlastní práva a povinnosti vyplývající z IDD. 
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dále. 

Týká se i všech navazujících ustanovení návrhu. 

Činnosti „pomoc při správě pojištění“ do 
definic doplněna. Vazba na instituty z NOZu 
je specifikována u jednotlivých ustanovení 
selektivně. 

162.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 2 písm. c) až f) 

Pojmy „poskytování“ a „zprostředkování“ pojištění / zajištění jsou označeny podtržením, ačkoli směrnice IDD tyto pojmy 
nevymezuje. Jak bylo uvedeno výše, IDD vymezuje pojem „distribuce“ pojištění / zajištění a nelze tak jednoduše říci, že 
„transpozičně-vnitrostátním rozdělením“ tohoto pojmu na dvě různé činnosti, jak činí předkladatel v „rozdělení“ 
směrnicového pojmu distribuce na pojmy „poskytování“ a „zprostředkování“, lze nazvat vhodným způsobem transpozice 
pojmosloví směrnice, který pokryje všechny právní vztahy předpokládané směrnicí. Navíc, jak už bylo řečeno opakovaně, 
IDD právě koncept oddělené úpravy činnosti zprostředkovatele opustila, ve prospěch sjednocení pravidel pro všechny 
osoby provádějící distribuci pojištění. 

 Navíc navržené definice „poskytování“ i „zprostředkování“ pojištění / zajištění se zdají být užší oproti vymezení distribuce 
pojištění ve směrnici IDD. Návrh ve výčtu předmětných činností nepočítá s pomocí při správě a plnění příslušných smluv, 
zejména v případě vyřizování nároků z pojistné události (čl. 2/1/1 a čl. 2/1/2).  

Stejně tak lze mít pochybnosti o tom, zda návrh dostatečně naplňuje účel směrnice, která distribucí pojištění / zajištění 
rozumí mimo jiné i poskytování poradenství (IDD – tamtéž), včetně poskytování informací o smlouvách, srovnávání cen a 
produktů, slev atd. Rada zákazníkovi se sice následně upravuje v § 68 návrhu, z vymezení pojmu „distribuce“ ani 
odvozených pojmů „poskytování“ či „zprostředkování“ však uvedená šíře nevyplývá.  

  Pojem „zprostředkování“ je také vymezen obecnou úpravou v OZ, není proto jasné, jestli se termínem 
„zprostředkování“ užitém v předloženém návrhu (písm. e) a f)) má rozumět právě jen činnost zprostředkování ve smyslu 
úpravy v OZ (jak návrh nejspíš zamýšlí), nebo i „jiná podoba“ dodání pojištění, o které hovoří i předkladatel ve zvláštní části 
důvodové zprávy (k písm. a) a b)). Jelikož směrnice vymezuje zprostředkovatele pojištění zásadně jako jakoukoli osobu, 
která „není pojišťovnou .. a která .. vykonává distribuci pojištění“ (čl. 2/1/3) – lze mít za to, že i jiná forma spolupráce 
pojišťovny s osobami nabízejícími pojistné produkty by měla do pojmu zprostředkování (tedy nad rámec vymezení tohoto 
pojmu v OZ) spadat. Lze tak mít za to, že v kontextu vnitrostátní právní úpravy není transpozice tohoto pojmu v návrhu 
dostatečná. Žádáme předkladatele o vyjádření a úpravu návrhu.  

Týká se i všech navazujících ustanovení návrhu. 

Vysvětleno. 

Viz vysvětlení v rámci předchozí připomínky. 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Činnost „pomoc při správě 
pojištění“ do definice doplněna. 

 

Vysvětleno. Institut poradenství (včetně 
s tím souvisejících pravidel jednání) je nově 
promítnut jak do „rady zákazníkovi“, tak i do 
obecného poskytování „doporučení“. 

Vysvětleno. Flotilový způsob distribuce 
pojištění, který není směrnicí IDD upraven, 
začleněn v rámci národní úpravy do definice 
zprostředkování. 

 

 

 

163.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 2 písm. g) bod 1. 

Vymezení pojmu „členský stát“ je zmatečné, neboť z něj není jednoznačné, k jaké části věty se přesně tato legislativní 
zkratka vztahuje. Vzhledem k tomu, že vymezení členského státu je podstatné pro celý návrh, je nutné toto vymezení řešit 
jasně, nejlépe zvláštním ustanovením.  

Akceptováno. 

 

 

164.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 2 písm. h) 

Ustanovení je označeno podtržením, mělo by tedy transponovat definici zprostředkovatele pojištění podle IDD (čl. 2/1/3) – k 
pojmu „zprostředkování pojištění / zajištění“ viz výše, k vazbě na definici v cit. ust. IDD zásadní připomínka – IDD vymezuje 
zprostředkovatele zásadně jako jakoukoli osobu (fyzickou nebo právnickou) odlišnou od pojišťovny / zajišťovny, či jejího 
zaměstnance; podnikatel podle OZ je osoba jednající „na vlastní účet“, podle návrhu je zprostředkování pojištění činnost „na 
účet pojistitele“ – jak to tedy je? Požadujeme úpravu dle vymezení v IDD. Navíc definice se zacykluje: z provazby mezi 
písm. h) a písm. e) paragrafu 2 vyplývá, že pojišťovacím zprostředkovatelem je ten, kdo jako podnikatel vykonává činnost 
pojišťovacího zprostředkovatele…, tedy z definičního pojmu není patrné, kdo pojišťovacím zprostředkovatelem je. 

Vysvětleno. 

Smlouvy se sjednávají vždy na účet 
pojišťovny, zatímco zprostředkovatel může 
jednat jako zástupce jiného 
zprostředkovatele. 

Akceptováno. 

Upravena definice zprostředkování v písm. 
e) a f). („činnost, která není poskytováním 
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pojištění/zajištění“) 

 

165.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 2 písm. i): ustanovení je označeno podtržením, ač IDD vymezení „zahraničního zprostředkovatele“ vůbec 

neobsahuje; dále, termín „oprávnění k činnosti v jiném členském státě“ není jasný – má-li návrh na mysli zprostředkovatele 
z jiného členského státu EU podle IDD, je nutno vzít v potaz, že podstatné dle směrnice není oprávnění k činnosti, ale 
registrace v domovském členském státě (čl. 3 směrnice IDD), která se provede mj. na základě rozlišovacího kritéria sídla či 
bydliště (čl. 2/1/10. směrnice IDD).  

Dále, směrnice IDD se vztahuje pouze na trh EU a osoby usazené na území EU (čl. 1/1 a čl. 1/2). Nebrání ovšem, aby 
distribuci pojištění v členských státech vykonávaly i zahraniční osoby (srov. čl. 1/6 2. pododstavec) – návrh by tedy měl 
jasně stanovit, zda takovou činnost zakazuje, nebo při-pouští. Doporučujeme návrh v tomto smyslu doplnit. 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení nebude vykazováno jako 
transpoziční. Upraveno v § 2 písm. i). 
(definice ZZ – doplnění kritéria sídla). 
Vysvětleno i v důvodové zprávě. Režim 
ekvivalence (pro osoby ze třetích zemí) 
zákon nepředpokládá.  

166.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 2 písm. l) 

Je pojem „zajistník“ právnímu řádu znám? 

Vysvětleno. 

Není, užitím pojmové analogie lze však jeho 
obsah dovodit i bez definice, podobně jako 
je tomu u řady pojmů v NOZu (pojistník, 
pojistitel, obmyšlený apod.). 

167.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 2 písm. m) 

Ustanovení není označeno vazbou na IDD, ač IDD požadavky na profesní způsobilost stanoví – čl. 10. Žádáme proto o 
vyjasnění a úpravu návrhu podle požadavků IDD: IDD v čl. 10 stanoví, že způsob stanovení profesní způsobilosti je v 
kompetenci členských států, stanoví ale zároveň, že podmínky, které členské státy v této oblasti stanoví, mají být 
uzpůsobeny „konkrétní činnosti distributorů a distribuovaným produktům, zejména v případě zprostředkovatelů doplňkové-
ho pojištění“ (čl. 10/2 4. pododstavec). IDD dále stanoví v čl. 3/4, že registrace zprostředkovatelů pojištění, zajištění a 
doplňkového pojištění musí být podmíněna dodržením požadavků článku 10. V návrhu je o skupinách odbornosti pojednáno 
jak v souvislosti se zápisem do registru (§ 30/1/b) – tam není ustanovení označeno podtržením), tak v souvislosti s 
personálními předpoklady k provozování činnosti (§ 45 – tam označeno vazbou na přílohu IDD, k tomu i připomínka níže k 
písm. p)). Nemá tedy být tato věc označena vazbou na IDD, i pokud jde o vymezení zde v písm. m) vzhledem k 
požadavkům výše cit. čl. 10/2 4. pododstavce? Otázka by pak mohla vyvstat k přesnější vazbě formulovaných skupin 
odbornosti na pojistná odvětví – srov. čl. 4 a 6 IDD, které tuto provazbu pojistných odvětví a zápisu do registru obsahují. 

Vysvětleno. 

Směrnice IDD nestanoví skupiny odbornosti, 
ale pouze povinnost získat odbornost 
v určitém minimálním nezbytném rozsahu. 
Členění pojistných produktů podle směrnice 
Solvency 2 sleduje zcela jiné potřeby 
(tvorbu technických rezerv pro krytí rizik 
spojených s různými pojistnými 
nebezpečími) – jeho užití ve směrnici IDD 
vnímáme pouze jako indikativní. Vysvětleno 
v důvodové zprávě. 

 

168.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 2 písm. p) 

Zdá se, že tento pojem vymezení ve směrnici neodpovídá – srov. čl. 2/1/17 – žádáme o úpravu podle vymezení v IDD; jde o 
pojem, který byl do IDD zařazen „nově“, reaguje i na úpravu v nařízení PRIIPs (viz výše, k § 1) – v obou těchto předpisech 
je vymezen tak, že má nabízet odkupné nebo jinou hodnotu ke splatnosti, IDD obsahuje i negativní vymezení; dále, znalost 
tohoto produktu je i požadavkem přílohy I IDD, tedy měla by být obsažena i v katalogu požadavků dle písm. m) návrhu. 

Akceptováno.  

Definice rezervotvorného pojištění 
upravena.  

q) rezervotvorným pojištěním pojištění, které 
umožňuje vytvářet z předepsaného 
pojistného kapitálovou rezervu pojištění, 
která může být zcela nebo zčásti vyplacena 
pojištěnému nebo obmyšlené osobě jako 
odkupné nebo plnění z pojištění pro případ 
dožití 

Jde o pojem širší, než je pojem „pojištění 
s investiční složkou“ (IDD, PRIIPs). Nebude 
vykazován jako transpoziční.  
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169.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 3 odst. 1  

Ustanovení je nepřehledné, jak vyplývá již ze shora namítaných nedostatků k „setření“ rozdílů mezi distribucí a 
zprostředkováním, ve vazbě na pojem distribuce jasně vymezený IDD (odst. 1 a 3 se týkají distribuce, odst. 2 
zprostředkování). Dále nejsou jasné pojmy zprostředkování/distribuce po-jištění jako doplňková činnost (písm. a)) či 
pojištění jako doplňková služba (písm. c)) – směrnice distribuci pojištění jako doplňkovou činnost v dané souvislosti 
vymezuje v čl. 2/1/4 písm. a) – c). 

odst. 1 písm. a): není jasná dikce „uzavření pojištění“, když na jiných místech se v návrhu hovoří o uzavření pojistné 
smlouvy (např. § 2/c) – doporučujeme sjednotit, viz též IDD – čl. 2/2/a 

 

Vysvětleno.  

Viz vypořádání připomínky č. 161.  

 

 

 

Akceptováno. 

170.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 3 odst. 2 

Ustanovení je i v této části označeno podtržením, ale, jak bylo řečeno shora zde (i k § 2/c-f), IDD pojem zprostředkování 
pojištění, resp. zprostředkování doplňkového pojištění neupravuje; není tak zejm. jasné, jak chápat výraz „toto pojištění“ 
uvedený v písm. a) a b), a není tak ani jasné vymezení osoby podle písm. b). 

Předkladatel uvedené ustanovení vykazuje v RT jako implementační vůči čl. 1/3 a 4 a vůči čl. 2/1/4 směrnice IDD, 
nepřehlednost a nejasnost konstrukce pak ale vyplývá z toho, že pojem „zprostředkovatel doplňkového pojištění“ není 
zaveden, ač se s některými jeho znaky dle směrnice IDD ope-ruje. Definici „zprostředkovatele doplňkového pojištění“ IDD 
obsahuje - čl. 2/1/4 a je tedy třeba tuto definici do návrhu správně transponovat.  

Požadujeme úpravu odst. 2 ve smyslu vymezení pojmu v čl. 2/1/4 IDD. 

Akceptováno, vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky č. 161.  

 

Institut doplňkového zprostředkovatele 
(doplňkového) pojištění upraven – nyní 
samostatná kategorie podnikatelského 
oprávnění, s částečnou výjimkou 
z působnosti zákona (při splnění 
hodnotového kritéria).  

 

 

171.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 3 odst. 3 

Ustanovení není označeno podtržením, nicméně dotýká se vymezení činnosti distribuce pojištění a z dikce není jasné, o 
jaký charakter činnosti by, vzhledem k obecné úpravě pojišťovací činnosti, mělo jít; žádáme předkladatele o vyjasnění, 
případně úpravu návrhu; týká se i dalších míst návrhu, včetně např. § 84 

Vysvětleno. 

Flotilový způsob distribuce pojištění, který 
není směrnicí IDD upraven, začleněn 
v rámci národní úpravy do definice 
zprostředkování. Nebude však vykazován 
jako transpoziční. 

172.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 4 

Ustanovení je označeno podtržením, ale vazba na IDD je nepřímá. Jak je i uvedeno v rozdílové tabulce, toto ustanovení je 
vykazováno jako transpoziční toliko vzhledem k čl. 16 IDD, který stanoví pravidlo pro omezení využívání zprostředkovatelů, 
a to tak, že při využívání jejich služeb mohou pojišťovny, zajišťovny a zprostředkovatelé využívat pouze ty zprostředkovatele 
(po-jištění, zajištění nebo doplňkového pojištění), kteří jsou registrováni podle pravidel uvedených v IDD. Ustanovení proto 
navrhujeme podtržením neoznačovat. 

Akceptováno. 

Ustanovení nebude vykazováno jako 
transpoziční. 

173.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující -  K § 5 odst. 1  

Jak bylo již v tomto stanovisku vyjádřeno, směrnice IDD nestanoví kategorie zprostředkovatelů pojištění (dosvědčuje to i 
rozdílová tabulka k návrhu, vč. k tomuto ustanovení). Ustanovení proto nemá být označeno podtržením. IDD stanoví 
(pouze) povinnost jejich registrace. 

Akceptováno. 

Ustanovení nebude vykazováno jako 
transpoziční. 

174.  Úřad vlády – 
odbor 

Doporučující -  K § 5 odst. 2 Vysvětleno. 
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kompatibility Toto ustanovení není označeno podtržením, na rozdíl od odst. 1 se zde však zakládá rozdíl ve vymezení zprostředkovatele 
podle toho, na čí účet jedná, resp. přesněji – zda jedná na základě „nestranné a osobní analýzy“ nebo jinak – což je 
kritérium, kterému obě směrnice EU v této oblasti přikládaly, pokud jde o ochranu spotřebitele, vysokou důležitost (srov. 
preambule IDD body 17, 40, 47). Pokud jedna kategorie zprostředkovatele zahrnuje oba typy osob, jejichž event. souběh 
činností je zákonem na jiném místě zakázán (§ 67), nabízí se otázka, zda taková úprava je z pohledu spotřebitele / 
zákazníka dostatečná.  

Úprava může být matoucí, i pokud jde o vlastní kategorizaci osob zprostředkovatelů pojištění (byť není právem EU 
upravena přímo), když „vázanost“ k pojišťovně je v případě § 5/2/a) (pojišťovací agent jako samostatný zprostředkovatel) 
upravena ve vazbě na uzavřenou smlouvu mezi vázající a vázanou osobou, kdežto v případě § 12 (vázaný zástupce), je 
vázanost upravena jinak – odkazem na zápis takto vázané osoby do registru (vedle samostatného zprostředkovatele, vč. 
poj. agenta). 

Žádáme předkladatele o vyjádření, i s ohledem na navazující úpravu v § 68 a 79/1, viz připomínky níže. 

Pokud jde o povinnosti zápisu do registru, lze v této souvislosti uvést, že IDD v čl. 4 a 6 předpokládá zápis „kategorie“ 
zprostředkovatele do registru, přičemž informace uvedené v registru mohou také přispět k ochraně spotřebitele v této 
oblasti. 

Povinnost sebeidentifikace 
zprostředkovatele je obsažena v příslušných 
informačních povinnostech zákona. 
Směrnice IDD nestanoví žádné závazné 
kategorie zprostředkovatelů, na rozdíl od 
nich – vzhledem k jejich velké diverzitě u 
členských států – oproti směrnici IMD 
upouští. Předkladatel zákona je přesvědčen, 
že odlišení jednotlivých pozic v rámci 
kategorie samostatného zprostředkovatele 
nemá z hlediska ochrany spotřebitele ve 
chvíli, kdy standardem na trhu je provizní 
způsob odměňování, žádnou přidanou 
hodnotu (viz současný stav).  

 

175.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 6 odst. 1 

Ustanovení je označeno jako transpoziční vzhledem k požadavkům IDD na registraci – čl. 3. Není však jasné, jakým 
způsobem je transponován čl. 3/6 IDD – další podmínky nutné pro registraci. Žádáme předkladatele o vyjádření a doplnění 
návrhu. 

Dále, co znamená podmínka uvedená v písm. f) – pokud jde o samostatného zprostředkovatele? Neosvětluje ani důvodová 
zpráva – prosíme o vysvětlení. 

Akceptováno. 

Doplněny licenční požadavky dle čl. 3/6. 

g) sdělí, které osoby jsou úzce propojeny s 
žadatelem, nebo mají přímý nebo nepřímý 
podíl převyšující 10 % na hlasovacích 
právech žadatele nebo jeho základním 
kapitálu a výši takového podílu, 

h) úzké propojení žadatele s jinou osobou 
nebrání ani nebude bránit účinnému výkonu 
dohledu nad samostatným 
zprostředkovatelem; při úzkém propojení s 
osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo 
ve státě, který není členským státem, 
nesmějí právní řád takového státu a způsob 
jeho uplatňování včetně vymahatelnosti 
práva bránit účinnému výkonu dohledu nad 
samostatným zprostředkovatelem. 

Vysvětleno. 

Cílem je, aby stejná osoba nebyla vedena 
v registru ČNB vícekrát. Upřesněno 
v důvodové zprávě. 

176.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 6 odst. 2 

Ustanovení sice není označeno vazbou na právo EU, avšak směřuje na mezinárodní smlouvy obecně, tedy i na SFEU, 
konkrétně její ustanovení týkající se svobody usazování a volného pohybu služeb. Potažmo je pak nutno zabývat se i 
směrnicovou úpravou v IDD, která je odvozená od SFEU (srov. preambule ke směrnici IDD první alinea). Směrnicová 
úprava ale požadavek sídla pojí pouze s domovským členským státem EU, tj. státem, kde má osoba sídlo, tedy neumožňuje 
provedení registrace v domovském členském státě bez splnění požadavku sídla. Ustanovení tedy není možno použít na 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bude ze zákona vypuštěno. 
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osoby vykonávající volný pohyb služeb a svobodu usazování dle směrnice IDD, což však z návrhu nevyplývá. 

177.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 6 odst. 2 

Pokud jde o činnost osob ze třetích zemí, stanoví IDD požadavek v čl. 3/7, který umožňuje registraci zamítnout. Žádáme 
předkladatele o vyjádření, kde je požadavek čl. 3/7 transponován, případně doplnění návrhu. 

Akceptováno. 

Doplněno do licenčních požadavků:  

h) úzké propojení žadatele s jinou osobou 
nebrání ani nebude bránit účinnému výkonu 
dohledu nad samostatným 
zprostředkovatelem; při úzkém propojení s 
osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo 
ve státě, který není členským státem, 
nesmějí právní řád takového státu a způsob 
jeho uplatňování včetně vymahatelnosti 
práva bránit účinnému výkonu dohledu nad 
samostatným zprostředkovatelem. 

178.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 6 odst. 3 

Ustanovení není označeno vztahem k právu EU, ale v jeho odůvodnění se IDD argumentuje (str. 6 zvláštní části DZ, ke 
cross-sellingu). Není jasné, jak by IDD měla upravovat souběh pojistitelské a zprostředkovatelské činnosti, když upravuje 
pouze svodný termín „distribuce pojištění“ (čl. 2/1/1). Pokud jde o vymezení zprostředkovatele pojištění podle IDD, může být 
pojišťovna tzv. zprostředkovatelem doplňkového pojištění, za podmínek jeho vymezení v čl. 2/1/4. Povolení k činnosti 
pojišťovny se vydává podle Solvency II, resp. ZoP. 

Vysvětleno. 

Směrnice IDD v čl. 2 odst. 1 definuje pojem 
„zprostředkovatel pojištění“, který 
interpretujeme tak, že jím je ten distributor, 
který není pojišťovnou v pozici pojistitele 
(definice „rozdílem“). Rozlišujeme tedy 
pojišťovnu v roli pojistitele nebo 
zprostředkovatele. Je to logické, protože 
pokud pojišťovna zprostředkovává pojištění 
jiných pojišťoven, je objektivně 
zprostředkovatelem (bez ohledu na to, jaké 
z tohoto vyplývají požadavky veřejnoprávní). 
Vysvětleno v důvodové zprávě. Stejná 
koncepce je uplatňována i v zákonu o 
spotřebitelském úvěru. 

 

179.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 6 odst. 3 

Dále, z hlediska systematiky, není jasné, jak návrh v této části zapadá do úpravy hlavy II, která se má týkat oprávnění 
samostatných zprostředkovatelů podle jejich vymezení v § 5. Podle vymezení v IDD pojišťovna nemůže být chápána jako 
„zprostředkovatel pojištění“. Vymezení zprostředkovatele doplňkového pojištění návrh neobsahuje. Obdobně se týká § 9 
odst. 3 návrhu.Žádáme předkladatele o vyjádření a úpravu návrhu. 

Vysvětleno. 

Viz vysvětlení v připomínce č. 178. 

 

180.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 9 odst. 3 

viz výše, k § 6/3 

Vysvětleno. 

Viz vysvětlení v připomínce č. 178. 

 

181.  Úřad vlády – 
odbor 

Doporučující – K § 12 odst. 1 Akceptováno. 
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kompatibility Pojem „smluvně vázaný zprostředkovatel pojištění“ užívala směrnice 2002/92/ES pro účely zastoupení pro pojišťovny (aby i 
tyto osoby podlehly zavedené povinnosti registrovat se), směrnice IDD tento pojem nadále nepoužívá – není důvodný proto, 
že kategoriemi zprostředkovatelů se IDD nezabývá. Ustanovení tak není třeba označovat podtržením, případně až okolnost 
uvedenou v § 13 (povinnost registrace). 

Ustanovení nebude vykazováno jako 
transpoziční. 

 

182.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 12 odst. 2 

Z uvedeného ustanovení ve spojení s § 14 (oznamování vázaného zástupce musí provádět zastoupený), či z § 19 vyplývá, 
že oprávnění vázaného zástupce jsou založena na vztahu nad-řízenosti a podřízenosti, což je typické pro zaměstnanecký 
vztah. Je tudíž otázkou, nakolik vázaný zástupce spadá do pojmu „zprostředkovatel pojištění“ (čl. 2/1/3), který nemá být 
zaměstnancem. Na druhou stranu je nutno připustit, že např. čl. 3/1 směrnice IDD počítá i se situací ve členských státech, 
kdy pojišťovna (zajišťovna či jiný zprostředkovatel) „přebírá odpovědnost“ za jiného zprostředkovatele. Předkladatel tudíž 
zřejmě s využitím směrnicových ustanovení umožňujících „pseudozaměstnanecký“ vztah počítá.  

Požadujeme navržený koncept vyjasnit a uvést, o která ustanovení směrnice IDD předkladatel tuto kategorii opírá. 

Podmínka vázanosti na pouze jednoho zastoupeného neobstála ani vzhledem ke směrnici z r. 2002, která v definici 
smluvně vázaného zprostředkovatele pojištění uváděla, že tento může vykonávat činnost pro jednu nebo více pojišťoven. 

Vysvětleno. 

Model vázaných zástupců je na finančním 
trhu dlouhodobým standardem, uplatněným 
ve všech sektorových zákonech 
upravujících distribuci na finančním trhu. Je 
tedy akceptován i ze strany LRV. Z řady 
důvodů se jedná skutečně o podnikatelskou 
činnost (vybírání si klientů, rozvrh 
pracovních aktivit, využívání vlastní techniky 
apod.), kterou však chceme regulovat 
obdobně jako vztah zaměstnanecký 
(převzetí soukromoprávní a veřejnoprávní 
odpovědnosti), tak aby byla zajištění 
distribuční neutralita regulace.  

Koncept smluvně vázaného 
zprostředkovatele (resp. kategorizace 
zprostředkovatelů) byl ze směrnice IDD 
oproti směrnici IMD záměrně opuštěn, a to 
z důvodů značné diverzity podnikatelských 
oprávnění pojišťovacích zprostředkovatelů 
napříč EU. Vázanost na více pojišťoven byla 
fakticky potřebná jen v případě zemí se 
specializovanými (neuniverzálními) 
pojišťovnami. Dle ZDPZ osoba sjednávat 
pojištění pro více pojišťoven může, ale pak 
musí mít oprávnění samostatného 
zprostředkovatele. 

183.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní - K § 13 

Z návrhu není jasné, zda bude do registru zapsána také „kategorie“ zprostředkovatele pojištění (srov. i § 30/1 písm. b) a c) 
návrhu) – vzhledem k čl. 4/1/c a 6/1/c) IDD lze předpokládat, že zápis tohoto údaje je žádoucí. Žádáme předkladatele o 
vyjádření, případně doplnění návrhu. 

Akceptováno. 

Kategorie zprostředkovatele bude přímo 
názvem podnikatelského oprávnění 
pojišťovacího zprostředkovatele. 

184.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 13 odst. 2 a 3 

odst. 2 a 3: tato ustanovení mají také vazbu na požadavky IDD – čl. 3/5; je třeba do návrhu doplnit 

Akceptováno. 

Vykázáno jako transpoziční. 

185.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 14 odst. 1 a 3 

Žádáme předkladatele o vyjádření, kde je transponován požadavek čl. 3/1 5. pododstavce vět druhé IDD týkající se ověření 
podmínek pro registraci upravených v čl. 3/1/6 IDD, případně doplnění návrhu.  

Akceptováno.  

Doplněno: 

Zastoupený může oznámit pouze takového 
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Ke vztahu k mezinárodním smlouvám viz připomínka k § 6 odst. 2. vázaného zástupce, 

a) který má sídlo na území České republiky.  

b) který sdělí, jaké osoby jsou s ním úzce 
propojeny, nebo mají přímý nebo nepřímý 
podíl převyšující 10 % na jeho hlasovacích 
právech nebo jeho základním kapitálu a výši 
takového podílu, 

c) jehož úzké propojení s jinou osobou 
nebrání ani nebude bránit účinnému výkonu 
dohledu nad samostatným 
zprostředkovatelem; při úzkém propojení s 
osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo 
ve státě, který není členským státem, 
nesmějí právní řád takového státu a způsob 
jeho uplatňování včetně vymahatelnosti 
práva bránit účinnému výkonu dohledu nad 
samostatným zprostředkovatelem. 

186.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 15 odst. 1 

Není jasné, jakým ustanovením IDD by tento postup měl být odůvodněn (požadavky týkající se registrace jsou směrnicí 
upraveny), jaký nutný účel sleduje – ani důvodová zpráva věc neosvětluje. Žádáme proto předkladatele o vyjádření, 
případně úpravu návrhu podle požadavků IDD. 

Vysvětleno. 

Jedná se o národní úpravu.  

187.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 15 odst. 2 

Směrnice IDD nestanoví pro zprostředkovatele pojištění časové období, které by mělo mít vazbu na splnění podmínek pro 
registraci. Je tedy otázkou, zda by se návrh v této části nedostal do rozporu s úpravou registrace dle IDD. V každém 
případě by šlo o nerovné postavení vázaného zástupce vzhledem k dalším kategoriím zprostředkovatelů pojištění a je 
otázkou, zda je tato konstrukce nutná, jaký je její účel. Pokud by tento koncept zůstal v návrhu ponechán, doporučili 
bychom konzultovat orgány EU, vzhledem k obecné úpravě registrace v IDD. 

Vysvětleno. 

Jedná se národní úpravu, záměr 
odpovídající úpravě v jiných sektorech 
finančního trhu, odpovídající režimu 
minimální harmonizace směrnice a diverzitě 
úprav tohoto institutu napříč členskými státy 
(viz např. poplatek za výkon dohledu 
placený regulovanými osobami na 
Slovensku). Jedná se v tomto případě o 
nástroj udržení profesionality v odvětví.  

188.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 16 odst. 1 

viz výše připomínka k § 14/1 a 3 

Vysvětleno. 

Viz vysvětlení k připomínce č. 185. 

189.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 17 

Není jasné, jaké ust. IDD by zánik oprávnění upravovalo – doporučujeme podtržení odstranit; v RT uváděný čl. 3/1 má k § 
17 jen velmi okrajový vztah. 

Akceptováno.  

Nebude vykazováno jako transpoziční. 

190.  Úřad vlády – 
odbor 

Doporučující – K § 19: 

viz výše připomínka k § 12 

Vysvětleno. 

Viz vysvětlení k připomínce č. 182. 
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kompatibility 

191.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K hlavě IV části první (§ 21-27) – nadpisu 

Používá se zde pojem „zprostředkovatel“, který není návrhem nijak vymezen, navíc vymezení „čin-nosti v jiném členském 
státě“ neodpovídá obsah dílu 1 této hlavy IV. Doporučujeme proto název upravit tak, aby obsahoval jasné pojmy a 
odpovídal i svému obsahu. 

Akceptováno. 

Přeformulováno na „Činnost pojišťovacího 
zprostředkovatele v hostitelském členském 

státě“. 

192.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K dílu 1 hlavy IV části první (§ 21-23) 

K pojmu „zahraniční zprostředkovatel“ viz výše, připomínka k § 2/i). Pojem by měl odpovídat pojmu zprostředkovatel 
pojištění nebo zajištění podle vymezení v IDD. 

Akceptováno. 

Viz vypořádání připomínky č. 165. 

193.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 25 odst. 6 větě druhé: 

Ustanovení je označeno podtržením, výraz „po uplynutí této lhůty“ však není zcela srozumitelný, když odst. 5 a 6 návrhu 
žádnou konkrétní lhůtu neobsahují. Podle IDD má jít o marné uplynutí lhůty 1 měsíce navazující na sdělení ČNB podle odst. 
4 návrhu (srov. čl. 6 IDD), nebo termín bezodkladný, který ČNB sdělí spolu s informací podle odst. 4 návrhu (srov. čl. 4/2 
věta druhá IDD). Doporučujeme upřesnit. 

Akceptováno. 

Stanovena pevná lhůta 2 měsíců od podání 
žádosti pro oba režimy (FOS i FOE), 
vysvětleno v důvodové zprávě. 

194.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 30: 

Pokud jde o údaje zapisované do registru, které se týkají „předmětu činnosti“ či „charakteru provozované činnosti“ – 
upozorňujeme na termíny „kategorie zprostředkovatele pojištění“ či „odvětví pojištění“, jak je uvádí kapitola III IDD (čl. 4/1/c) 
a d), resp. 6/1/c) a d)).  

Ke kategorizaci zprostředkovatele pojištění, která by měla odrážet zejména informaci o tom, který zprostředkovatel 
poskytuje poradenství na základě „nestranné a osobní analýzy“, viz výše, připomínka k § 5 odst. 2. 

K předmětu činnosti zprostředkovatele pojištění pak upozorňujeme na čl. 10 IDD, který v odst. 2 posledním pododstavci, ve 
spojení s čl. 3/4 4. pododstavcem (registrace), uvádí, že požadavky týkající se odborných znalostí a způsobilosti jsou 
stanoveny v příloze I směrnice. Cit. příloha I pak tyto požadavky strukturuje podle odvětví, resp. pojistných rizik vymezených 
ve směrnici Solventnost II a pro pojistné produkty s investiční složkou. Obáváme se, že vymezení skupin odbornosti 
uvedené v § 45 tomuto členění dobře neodpovídá, viz i připomínka uvedená níže k § 45. Není tedy dle našeho názoru 
jasné, zda zápis do registru přinese v těchto položkách požadovaný efekt. Žádáme předkladatele o vyjádření. 

Vysvětleno. 

Ke kategorizaci zprostředkovatelů viz 
vysvětlení k připomínce č. 174. 

Směrnice IDD nestanoví závaznou 
klasifikaci odvětví, jen říká, co má být 
splněno v rámci odbornosti, příloha členský 
stát nezavazuje uplatnit stejné členění, 
vychází ze směrnice Solvency 2, které má 
jiný účel a v rámci směrnice IDD jeho užití 
vnímáme pouze jako indikativní. Vysvětleno 
v důvodové zprávě. 

195.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 35 odst. 1 a 2 

Ustanovení jsou označena podtržením, avšak vazba na směrnici se netýká vlastních pravidel výkonu činnosti, ale čl. 16 
IDD, který souvisí s vymezením pojmu zprostředkovatel pojištění a pravidla, aby v distribuci pojištění mohli působit pouze 
registrovaní zprostředkovatelé. 

V souladu se směrnicí by tedy ustanovení mělo být upraveno na celou šíři pojmu distribuce pojištění – žádáme 
předkladatele o vyjádření a úpravu návrhu podle požadavku čl. 16 IDD; zejména je nutno vyjasnit, jak je zajištěno to, že pod 
úpravu bude vztažen i zprostředkovatel doplňkového pojištění podle čl. 1/3 směrnice IDD. 

Akceptováno. 

V § 35 bude jako transpoziční označen jen 
odst. 3, do všech odstavců doplněn jako 
možná osoba zastupující doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel, který bude 
další kategorií „tuzemského“ pojišťovacího 
zprostředkovatele vedle samostatného 
zprostředkovatele a vázaného zástupce. 

196.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 36 odst. 1 písm. b) 

Ustanovení, spolu s § 66, má být transpozicí požadavků čl. 17/3 IDD. Domníváme se však, že navržený způsob transpozice 
nepostihuje požadavky IDD v celé šíři. Čl. 17/3 IDD zahrnuje konkrétní omezení i pro zaměstnance distributora pojištění, 
tedy konkrétní podmínky pro pravidla odměňování, které návrh neobsahuje. Požadujeme doplnění návrhu podle požadavků 

Vysvětleno.  

Transpozice zajištěna § 36 odst. 1 písm. b) 
ve spojení s § 66. 
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cit. ustanovení IDD. 

197.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 36 odst. 4 

Pokud jde o odkaz na osoby, resp. činnost těchto osob podle § 3/3 návrhu, viz připomínka výše k tomuto ustanovení 

Akceptováno jinak. 

Viz vypořádání připomínky č. 171. Odkaz na 
tyto osoby bude tedy vypuštěn. 

198.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 38 odst. 2: 

S odkazem na definici uvedenou v IDD (čl. 2/1/9) je třeba výraz „ve vztahu k zprostředkovanému pojištění“ nahradit 
výrazem „ve vztahu k distribuci pojištění“. 

Akceptováno jinak. 

Je záměrem předkladatele vztáhnout 
povinnost skutečně jen na činnost 
zprostředkování pojištění. Nebude 
vykazováno jako transpoziční. 

199.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 39: 

Ustanovení je v rozdílové tabulce vykázáno jako transpoziční k celému čl. 24 IDD, fakticky však transponuje pouze 
odstavec 3 cit. čl. 24 IDD. Stranou transpozice tak zůstávají odstavce 6 a 7 cit. ust. IDD (požadavky zacílené na ochranu 
spotřebitele) – návrh je tak třeba pokud jde o tam uvedené požadavky IDD doplnit, či uvést, kde jsou uvedeny, či zda jich 
bylo využito. 

Akceptováno. 

Transpozice „poradenství“ provedena nově 
společně v § 72 („Doporučení zákazníkovi“) 
a v § 73 („Rada zákazníkovi“). Instituty a 
jejich vazba na režim poradenství dle IDD 
vysvětleny v důvodové zprávě. 

200.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 40 odst. 3 a 4 

Ustanovení jsou transpozicí požadavků uvedených v čl. 25/1 IDD, nejsou však dle našeho názoru transponována přesně. 
Pokud jde o odst. 3, chybí transpozice požadavku, že „pojišťovna musí rozumět .. a pravidelně přezkoumávat“ nejen 
produkty/produktům, které vytváří, ale „produktům, které nabízí nebo uvádí na trh“ (čtvrtý pododstavec cit. ust. IDD). Dále, 
pokud jde o zvolenou dikci, není jasné, proč odst. 3 hovoří o „produktu distribuovaném zákazníkům“, zatímco odst. 4 o 
„produktu nabízeném zákazníkům“, dále v odst. 4 je užit pojem „zprostředkovatel“, který návrh jinak neužívá – jaký je tedy 
jeho obsah? Požadujeme ustanovení upravit podle požadavků IDD. 

Akceptováno jinak. 

Nepovažujeme za možné transponovat 
doslovně povinnost, že „pojišťovna musí 
rozumět svým produktům“, s tím spojený 
delikt by nedával smysl. Transponujeme 
nepřímo a společně jinými ustanoveními. 

Nové znění odst. 4: „(4) Pojišťovna, 
samostatný zprostředkovatel a zahraniční 
zprostředkovatel, který vytváří pojistný 
produkt distribuovaný zákazníkům, poskytne 
jinému pojišťovacímu zprostředkovateli 
veškeré potřebné informace o pojistném 
produktu, postupech jeho schvalování a 
jeho cílovém trhu.“ 

201.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 40 

Dále, směrnice IDD v čl. 25/2 zmocňuje Evropskou komisi k bližší úpravě věci. Je nutno vyjasnit, jakou povahu příslušné 
akty Evropské komise budou mít. Bude-li se jednat o přímo použitelné na-řízení, navrhujeme ustanovení doplnit o nový 
odstavec ve znění: „Další úpravu produktového řízení obsahuje přímo použitelný předpis Evropské unie.“ a v odůvodnění 
tohoto ustanovení odkázat na cit. čl. 25/2, který na tuto úpravu odkazuje. 

Vysvětleno. 

Bude doplněno v další fázi legislativního 
procesu, forma prováděcího předpisu ani její 
obsah zatím nejsou předkladateli známy.  

202.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 41 odst. 2: 

Ustanovení má svůj protějšek ve směrnici IDD (čl. 10/6/a)) – mělo by tedy být označeno podtržením. 

Akceptováno. 
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203.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 44 odst. 1 – 3 a 5 

Pokud jde o vyjádření vztahu k požadavkům IDD (čl. 10/2), doporučujeme podtržením označit pouze úvodní části vět, resp. 
1.  věty v odst. 2, 3 a 5, které zní „ … se prokazují (prokazuje)“ – další konkrétní požadavky cit. ust. IDD nestanoví 

Akceptováno. 

Dle pokynu OKOMu v textu zákona 
nevyznačeno v plném rozsahu jako 
transpoziční, v transpoziční tabulce však 
uvedeny celé věty se zvýrazněním jejich 
transpozičních částí.  

204.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 45 

Ustanovení má vazbu na IDD – přílohu I. IDD však v příloze tyto požadavky formuluje jinak – ve vazbě na odvětví pojištění 
(body I a III), resp. na pojistný produkt, pokud jde o pojistný produkt s investiční složkou (bod II). Jelikož odborná 
způsobilost se má dle čl. 10/2 IDD prokazovat způsobem stanoveným v cit. příloze IDD, máme zato, že zde soulad se 
směrnicí nenastává. Žádáme předkladatele o vyjádření, případně úpravu návrhu tak, aby vyhovoval požadavkům přílohy 
směrnice IDD. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínek č. 167 a 194. 

205.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 60: 

Směrnice IDD požadavek právnických osob na důvěryhodnost neupravuje. Ustanovení proto nemá být označeno 
podtržením. 

Akceptováno. 

Ustanovení nebude vyznačeno jako 
transpoziční. 

206.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 61: 

Není jasné, jakého ustanovení směrnice IDD se návrh v této části dovolává. Údaj v RT je zmatečný. Žádáme předkladatele 
o vyjádření, případně úpravu návrhu. 

Akceptováno. 

Ustanovení nebude vyznačeno jako 
transpoziční. Do § 62 doplněno, co 
umožňuje zákon o rejstříku trestů – výpis 
osob ze zahraničí (§§ 11, 13, 16):  

207.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 67: 

Ustanovení není označeno vztahem k právu EU, střet zájmů ovšem směrnice IDD upravuje. V po-známce pod čarou č. 1 na 
str. 18 zprávy RIA (příloha IVa2 předloženého materiálu) se uvádí, že v případech „sjednávání běžné retailové produkce 
typu životního pojištění“ makléři zprostředkovávající pojištění „vystupují většinou v souběžně registrované pozici 
pojišťovacího agenta“. Vzhledem k požadavkům směrnice IDD v této věci, včetně i preambule (např. body 39, 57), tak 
vznášíme dotaz, zda takto formulované opatření je dostatečným opatřením pro ochranu zákazníka v této věci. Prosíme o 
vyjádření. 

Vysvětleno.  

Upravena informační povinnost v § 79 odst. 
1 písm. e) a doplněna důvodová zpráva: 
„Zakazuje se souběh makléřské a agentské 
činnosti v rámci oprávnění samostatného 
zprostředkovatele, které vytváří riziko střetu 
zájmů (pracovat ve prospěch pojišťovny, 
jde-li o činnost agentskou, nebo ve 
prospěch klienta, jde-li o činnost 
makléřskou). Toto ustanovení je nutno číst v 
souvislosti s informačními povinnostmi, 
které ukládají pojišťovacímu 
zprostředkovateli sdělit zákazníkovi, pro 
jaké pojišťovny je oprávněn 
zprostředkovávat pojištění. Takové sdělení 
je možné pouze tehdy, pokud jedná jako 
agent. Jedná-li v pozici makléře, není 
oprávněn zprostředkovávat pojištění pro 
pojišťovny a jejich jména tedy neuvádí.“ 
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208.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 68: 

Ustanovení vzbuzuje pochybnosti, je-li dostatečně jasné a určité, viz naše připomínky výše, zejm. k § 2 a § 5/2. V rozdílové 
tabulce je odkazováno na několik ustanovení IDD, z nichž podstatné jsou zejména definice poradenství uvedená v čl. 2/1/15 
a čl. 20 – poradenství a pravidla pro prodej bez poradenství, dále jde o úpravu poradenství vzhledem k pojistnému produktu 
s investiční složkou (čl. 30). Analýzou čl. 20 (ve spojení s čl. 22/2 3. pododstavcem) IDD lze seznat, že IDD rozlišuje různé  
typy „osobního doporučení“, tak jak na ně odkazuje definice poradenství v čl. 2/1/15 – a to právě podle toho, jaká osoba toto 
poradenství / radu poskytne. Čl. 20/1 v 3. pododstavci stanoví, že je-li prodej realizován s poradenstvím, musí distributor 
pojištění zákazníkovi poskytnout „osobní doporučení“ + toto v základních rysech charakterizuje. Dále, čl. 20/3 stanoví, že je-
li prodej reali-zován s poradenstvím na základě nestranné a osobní analýzy, musí zprostředkovatel zákazníkovi poskytnout 
„osobní doporučení v souladu s odbornými kritérii“ + upřesňuje, co je jejich cílem. Tedy poradenství / rada se liší podle toho, 
kdo je / ji poskytuje.  

Návrh upravuje radu zákazníkovi v odst. 1 bez rozlišení osob, které ji poskytnou – „pojišťovna nebo pojišťovací 
zprostředkovatel“. Rozlišení tak obsahuje pouze odst. 2 písm. b), které upřesňuje pojem „dostatečný počet vhodných 
produktů“ pro případ pojišťovny a pojišťovacího agenta, z čehož má dle důvodové zprávy vyplynout, že pojišťovací makléř – 
tedy osoba takto označená legislativní zkratkou v § 5/2/b) – poskytne radu z dostatečného počtu vhodných produktů na trhu 
(srov. str. 19 DZ). To však návrh nestanoví – když vymezuje osobu makléře toliko způsobem uvedeným v § 5/2/b), totiž že 
vykonává činnost samostatného zprostředkovatele na základě smlouvy uzavřené se zákazníkem. 

Jsme tedy názoru, že i § 68 dokumentuje nedostatečnost předloženého návrhu, pokud jde o sro-zumitelnost některých 
institutů, zde konkrétně „poradenství o pojistných smlouvách“ (čl. 2/1/1), „poradenství“ (čl. 2/1/15) a navazujících ustanovení 
IDD (čl. 20, 29, 30 ad.). Týká se dále i § 73 a násl. návrhu (informační povinnosti vůči zákazníkovi). 

Žádáme předkladatele o vyjádření / úpravu návrhu. 

Akceptováno. 

Transpozice „poradenství“ provedena nově 
společně v § 72 („Doporučení zákazníkovi“) 
a v § 73 („Rada zákazníkovi“). Instituty a 
jejich vazba na režim poradenství dle IDD 
vysvětleny v důvodové zprávě. 

209.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – § 68 odst. 4 písm. c) 

Je termín „pojištění podnikatelských rizik“ právnímu řádu znám? 

Vysvětleno. 

Domníváme se, že je nesporné, že se jedná 
o pojištění vztahující se na objekty 
související s podnikatelskou činností 
zákazníka. Terminologicky sjednoceno 
2/1/n, 45/1/d a § 68 odst. 4 písm. c). 

210.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 73 

Ustanovení je označeno jako transpoziční vzhledem k čl. 23/1 IDD (písm. d) - v rozdílové tabulce není uvedeno). Vzhledem 
k připomínce uvedené výše k § 68, konkrétně k odkazům týkajícím se poradenství, lze mít pochybnosti o tom, nakolik je cit. 
požadavek směrnice naplněn. Ta totiž odkazuje na konkrétní informace, které se poskytují bezplatně, další informace 
sdělené v jiném rámci, tedy např. poradenství, zpoplatněné jsou / mohou být. Doporučujeme tedy, v návaznosti na vyřešení 
připomínky k poradenství, upravit i toto konstatování zde, vzhledem k požadavku čl. 23/1/d IDD. 

Vysvětleno. 

Vysvětleno v důvodové zprávě, že 
informace požadované podle tohoto zákona 
neznamenají poradenství zdarma ve smyslu 
směrnice IDD. Stanovit širší povinnost 
poskytovat informace bezplatně není v 
rozporu se směrnicí v minimální 
harmonizaci. Nicméně cílem předkladatele 
není bránit placenému poradenství.  

211.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 74 písm. e) 

viz výše, k § 68 

Akceptováno. 

Informační povinnost dle § 74 písm. e) 
vztažena i na pojišťovacího 
zprostředkovatele. 
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212.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 76 

Doporučujeme vypustit slova „podle občanského zákoníku“ – IDD rozumí odkazem na životní pojištění jeho vymezení dle 
Solvency II, tedy tak jak je uvedeno v zákoně o pojišťovnictví – zákon č. 277/2009 Sb., příloha 1/A. 

Akceptováno. 

213.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 77 

K pojmu „rezervotvorné pojištění“ viz výše, k § 2/p), pokud jde o poradenství spojené s tímto produktem, viz výše, k § 68. 

Akceptováno. 

Definice reformulována (viz výše), není 
vykazováno jako transpoziční. 

214.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 79 odst. 1 písm. a) 

K vymezení kategorií pojišťovacího zprostředkovatele viz výše, k § 2/h), 5/2 

Akceptováno. 

Institut doplňkového zprostředkovatele 
(doplňkového) pojištění upraven – nyní 
samostatná kategorie podnikatelského 
oprávnění, s částečnou výjimkou 
z působnosti zákona (při splnění 
hodnotového kritéria). 

215.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 79 odst. 1 písm. h) 

Návrh v této části odkazuje na čl. 19/1/d) IDD a důvodová zpráva uvádí, že „povaha odměny“ není IDD dále specifikována; 
dle našeho názoru však tuto specifikaci lze nalézt v čl. 19/1/e), který návrhem transponován není – žádáme předkladatele o 
vyjádření, kde je cit. ust. IDD transponováno, příp. o doplnění návrhu 

Vysvětleno. 

Je transponováno v písm. h) i i) a označeno 
celexem. Pro rezervotvorná pojištění je 
navíc stanovena dodatečná povinnost 
zveřejnění informace podle vzoru v příloze, 
která informaci o povaze odměny dále 
specifikuje. 

216.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 79 odst. 1 písm. k) 

Pokud jde o poradenství, viz výše, k § 68 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky č. 199 a 208. 

217.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 81 odst. 6: 

Ustanovení je označeno podtržením, IDD stanoví v čl. 29/1 posl. pododstavci ke konci, že členské státy mohou povolit 
poskytovat tyto informace ve standardizované podobě. Nejde tedy o povinný požadavek směrnice, což by mělo být v DZ k 
návrhu uvedeno, viz připomínka v úvodu tohoto stanoviska, ke stránce formální (uplatnění požadavků nad rámec 
požadavků stanovených předpisy EU). Požadujeme tuto informaci doplnit. 

Vysvětleno. 

V důvodové zprávě doplníme, že se jedná o 
využití diskrece. V zákoně nebude vykázáno 
jako transpoziční. 

218.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 82: 

Upozorňujeme na ust. čl. 20/6 IDD, které stanoví, že tento dokument vypracuje „tvůrce produktu“ neživotního pojištění, 
nikoli pojišťovna. Žádáme předkladatele o vyjádření, případně úpravu návrhu dle cit. požadavku směrnice. 

Vysvětleno. 

Ze směrnice dovozujeme, že PID bude 
jednoznačně vytvářet pojišťovna (jako 
pojistitel). V danou chvíli však neznáme 
obsah L2 předpisu, ani jeho zamýšlenou 
formu. 

219.  Úřad vlády – 
odbor 

Doporučující – K § 84: 

K tomuto ustanovení viz výše, připomínka k § 3/3. Ustanovení je neurčité, odůvodnění chybí. Požadujeme upřesnit. 

Vysvětleno. 

Na distribuci pojištění „flotilovým způsobem“ 
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kompatibility jsou nově vztažena obdobná pravidla jako 
na zprostředkování pojištění (viz nový § 4). 
Obsah a textace daného ustanovení 
upravena nově na: 

„§ 88 Povinnosti související s nabízením 
možnosti stát se pojištěným 

(1) Pojišťovací zprostředkovatel, který 
zprostředkovává možnost stát se pojištěným 
podle § 4 odst. 1, je povinen upozornit 
zákazníka na rizika spojená s tím, že se 
nestává pojistníkem.  

(2) Pojistitel je povinen oznámit pojištěnému 
podle § 4 odst. 1 jakoukoli skutečnost, která 
se týká změny či zániku pojištění. 

220.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 89 odst. 2: 

V tomto ustanovení je odkazováno na režim spolupráce příslušných orgánů EU při ukládání sankcí a jiných opatření podle 
IDD – čl. 31/6. Spolupráce a koordinace se zde předpokládají, ČNB tedy má v relevantních případech povinnost, nikoliv jen 
možnost součinnost poskytnout. Požadujeme proto úpravu dikce, srov. např. § 135a/3 ZPKT. 

Akceptováno.  

Upraveno na: „(2) Jestliže příslušný orgán 
dohledu požádá Českou národní banku o 
spolupráci při výkonu dohledu, Česká 
národní banka mu poskytne součinnost.“ 

221.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Zásadní – K § 90:  

Ustanovení je označeno jako transpoziční vzhledem k čl. 11 IDD. Ten však neupravuje poskytování těchto informací na 
žádost, ale stanoví, že členské státy zajistí zveřejnění těchto informací, včetně toho, že se předpokládá, že EIOPA bude 
koordinovat odkazy na el. stránky příslušných orgánů členských států, kde jsou tyto informace zveřejněny. Transpozice je 
tedy v tomto ohledu nedostatečná, požadujeme upravit dle cit. požadavku IDD. 

Akceptováno. 

Upraveno na: „Česká národní banka 
zveřejní na svých internetových stránkách 
informaci o těch pravidlech distribuce v 
pojišťovnictví v České republice, která 
nejsou obsažena v příslušném předpisu 
Evropské unie.“ 

222.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 91 odst. 1: 

Ustanovení je třeba označit vztahem k právu EU – čl. 11/4 IDD. 

Akceptováno. 

Označeno podtržením jako transpoziční. 

223.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 92 odst. 3: 

Ustanovení je třeba označit vztahem k právu EU – čl. 13/4 IDD. 

Vysvětleno. 

Pokryto v § 86 (obecná povinnost 
mlčenlivosti při výkonu dohledu).  

224.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 95 odst. 6: 

Je nutno vyjasnit účel přímého odkazu na směrnici IDD. V RT předkladatel uvádí jako relevantní celý čl. 32 směrnice IDD, 
který se však netýká jen informací vůči EIOPA, ale zveřejňování sankcí obecně. Je nutno přinejmenším upravit výkaznictví. 
Bude-li použit přímý odkaz, je třeba v odkazu na IDD opravit překlep a dáváme na zvážení doplnit za slova „distribuci 
pojištění“ odkaz formou uvedení odkazu na poznámku pod čarou č. 1, kde je IDD citována. 

Týká se i § 105 odst. 6. 

Akceptováno. 

Omezíme celex pouze na čl. 3/3. 
Reformulován odst. 106/6 na: „Česká 
národní banka informuje Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění o rozhodnutích o správním trestu 
nebo opatření k nápravě, které nebyly 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANWC5R8I)



 

55 

Č. Subjekt Připomínky  Vypořádání  

zveřejněny podle § 115 odst. 2, včetně 
případných podaných opravných prostředků 
a rozhodnutí o nich.“ 

225.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující – K § 108: 

Upozorňujeme v této souvislosti na čl. 40 IDD, který stanoví, aby zprostředkovatelé registrovaní podle směrnice 2002/92/ES 
splňovali odborné požadavky podle čl. 10/1 IDD nejpozději k 23.2.2019. Je nutno přinejmenším upravit výkaznictví. 

Vysvětleno. 

Uvedené je upraveno v § 110 odst. 1.  

226.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 1. K § 2 písm. g) bod 1 

Doporučujeme nahradit slova „adresa místa pobytu“. Podle našeho názoru není zřejmé, zda se jedná o místo určené dle 
administrativních evidencí (pak by se jednalo o „adresu trvalého pobytu“), či o místo faktického pobytu [pak by se jednalo o 
„bydliště“; podle § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, má člověk bydliště v 
místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam trvale.]. Případně pokud se dané ustanovení vztahuje jen na fyzické osoby – 
podnikatele, by bylo možné použít pojem „sídlo“ – viz § 429 OZ. Doporučujeme věcně vyjasnit a uvedená ustanovení 
upravit. 

Akceptováno. 

227.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 2. K § 2 písm. k) 

Prokurista je pouhým zástupcem, zmocněncem jednajícím za osobu navenek, nemá vnitřní a řídící pravomoc. Postavení 
prokuristy samo o sobě nepředpokládá jinou činnost než právní jednání za zastoupeného na základě rozhodnutí přijatých 
řídícím orgánem nebo jinými vedoucími osobami a nepředpokládá ani podílení se na vlastní činnosti zastoupeného. Pokud 
by měl být ve výčtu ponechán, klademe si otázku, proč stejnému režimu nebudou podřízeni i jiní zmocněnci, kteří mohou 
mít rovněž generální zmocnění. Podotýkáme, že obdobnou připomínku Ministerstvo spravedlnosti vznášelo již vůči jiným 
návrhům zákonů upravující finanční trh a bylo jí vyhověno. Doporučujeme z textu vypustit zmínku o prokuristovi. 

Vysvětleno. 

V platebním styku šlo o řídicí osoby, tedy 
jinou situaci. Zde se jedná o osoby jednající 
navenek. 

228.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 3. K § 3 odst. 1 pím. a) 

Navrhujeme na konci hovořit o pojistné nebo zajistné smlouvě jako v ostatních obdobných ustanovení zákona /viz hned 
písm. b)/ 

Akceptováno. 

229.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Zásadní – 4. K § 3 odst. 3 

Je otázkou, zda flotilové pojištění není zprostředkováním ve smyslu IDD a zákona. Předkladatel je definuje jako nabízení 
možnosti stát se pojištěným, což se přinejmenším částečně překrývá s nabízením možnosti uzavřít pojistnou smlouvu, tedy 
jednou z typických forem zprostředkování (viz definice v § 2). V takovém případě je ale tato výjimka v rozporu se směrnicí. 
Doporučujeme tedy lépe vymezit, aby nemohlo docházet k překryvu, nebo tuto výjimku vůbec nezavádět. De facto jde o 
distribuci (čehož si je vědom předkladatel, když požaduje alespoň splnění odbornosti) a vlastně není úplně jasné, proč by 
tato činnost měla mít úlevy. 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 

Otázka, zda flotilové pojištění je 
zprostředkování ve smyslu IDD, byla řešena 
v rámci transpozičních meetingů. EK se 
domnívá, že flotilové pojištění není 
zprostředkováním a směrnice IDD se jím 
nezabývá. 

Pro důslednější rozlišení zprostředkovaní a 
flotilového pojišťovaní bude upravena 
definice zprostředkovaní v § 2/e) o „1. 
nabízení možnosti uzavřít pojistnou smlouvu 
jako pojistník nebo změnit a ukončit 

pojištění“. 

Jedná se o prvek, jenž dosud v českém 
právu není upraven. Nelze tedy hovořit o 
úlevách pro tuto činnost. Naopak tímto 
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návrhem posilujeme ochranu spotřebitele 
tím, že na osobu podle § 3/3 aplikujeme 
podobné požadavky (odbornost, pravidla 
jednání, informační povinnosti) jako na 
pojišťovací zprostředkovatele. 

230.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 5. K § 5 odst. 1 a § 12 odst. 1 

Je vhodnější vymezit samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce materiálně, tedy vymezením jejich činnosti (viz 
např. ZPKT v případě investičních zprostředkovatelů). Je podivné, když je definičním znakem jen podoba úkonu 
licencujícího orgánu. U vázaného zástupce navíc není zřejmé, proč není uzavření smlouvy podle § 12 odst. 2 uvedeno jako 
podmínka pro zápis (odhlédneme-li od toho, že § 12 odst. 2 je formulován tak, že smlouva o zastoupení může být 
maximálně jedna, ale již nikoliv, že musí být alespoň jedna). 

Neakceptováno. 

231.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Zásadní – 6. K § 5 odst. 2 

Zavedení obou legislativních zkratek považujeme za nadbytečné, protože se vyskytují pouze v § 67, 68 a 99. V těchto 
ustanoveních stačí jen odkázat nebo opsat vymezení z § 5 odst. 2. Pokud je nějaký důvod účinně chránit tato označení, pak 
je lepší tak učinit pomocí standardního zavedení přestupku penalizujícího klamavé použití označení subjekty bez 
příslušného povolení (který ovšem v návrhu zcela absentuje i v případě dalších označení, oproti jiným zákonům v oblasti 
finančního trhu) 

Vysvětleno. 

Tyto termíny jsou v zákoně zachovány 
s ohledem na požadavek trhu, s cílem 
nerušit „tradiční terminologii sektoru“. 
Legislativní zkratky se zde jeví jako vhodné. 
Ochrana těchto termínu byla zvažována, ale 
odmítnuta jako nefunkční, vzhledem k 
značnému počtu možných synonym. 

232.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 7. K § 6 odst. 1 

a) Podle rozdílové tabulky toto ustanovení transponuje mimo jiné čl. 3 odst. 6 směrnice č. 2016/97. Máme pochybnosti, zda 
je zajištěna úplná transpozice směrnice (zejm. totožnost akcionářů a dalších osob) a žádáme proto o vysvětlení, jakými 
ustanoveními bude předmětné ustanovení transponováno.  

 

Akceptováno jinak. 

„g) sdělí, které osoby jsou úzce propojeny s 
žadatelem, nebo mají přímý nebo nepřímý 
podíl převyšující 10 % na hlasovacích 
právech žadatele nebo jeho základním 
kapitálu a výši takového podílu, 

h) úzké propojení žadatele s jinou osobou 
nebrání ani nebude bránit účinnému výkonu 
dohledu nad samostatným 
zprostředkovatelem; při úzkém propojení s 
osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo 
ve státě, který není členským státem, 
nesmějí právní řád takového státu a způsob 
jeho uplatňování včetně vymahatelnosti 
práva bránit účinnému výkonu dohledu nad 
samostatným zprostředkovatelem.“ 

233.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 7. K § 6 odst. 1 

b) Obdobnou připomínku uplatňujeme i ohledně transpozice čl. 3 odst. 7 směrnice č. 2016/97. Domníváme se, že podle čl. 
10 odst. 2 alinea 5 a čl. 10 odst. 3 alinea 3 směrnice č. 2016/97 musí osoby ve vedoucí struktuře, které odpovídají za 
distribuci pojištění nebo zajištění, a pracovníci přímo zapojení do distribuce pojištění nebo zajištění splňovat požadavky 
odbornosti i důvěryhodnosti. Co se týče pracovníků, je požadavek směrnice naplněn § 43 odst. 1 a § 53 odst. 1 návrhu. 
Avšak ohledně osob ve vedoucí struktuře, které za distribuci daných produktů odpovídají, máme dojem, že je upraven 

Vysvětleno. 

Členové vedení odpovídající za distribuci 
spadají pod pojem pracovník. I ve směrnici 
jde o požadavky nikoli licenční, ale 
požadavky týkající se podmínek výkonu 
činnosti, tedy požadavky průběžné, a ty jsou 
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pouze požadavek odborné způsobilosti [§ 6 odst. 1 písm. c) návrhu]. Požadujeme tedy vysvětlení, případně doplnění § 6 
odst. 1 písm. b).  

provedeny prostřednictvím požadavků na 
důvěryhodnost a odbornou způsobilost 
pracovníka, který zahrnuje i příslušný 
odpovědný management. 

234.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Zásadní – 7. K § 6 odst. 1 

c) Dále upozorňujeme, že podle stávající obecné právní úpravy právnických osob může být členem orgánu právnické osoby 
také jiná právnická osoba. Taková právnická osoba má sice povinnost zmocnit určitou fyzickou osobu, která za ni bude v 
orgánu vystupovat. Nicméně v případě, kdy právnická osoba zástupce nezvolí, bude ji zastupovat její statutární orgán, jímž 
může být rovněž právnická osoba (§ 154 OZ). V navrhovaném zákoně není obsaženo odchylné pravidlo, které by například 
členství právnických osob v orgánech zakazovalo či jinak omezovalo. Není ani výslovně reagováno na situace, kdy je 
členem orgánu jiná právnická osoba (například vtažením určitých povinností na fyzickou osobu – zástupce podle § 154 OZ). 
Směrnice č. 2016/97 však na několika místech normuje jen o fyzických osobách. Proto žádáme přehodnotit, zda i takováto 
konstrukce vyhovuje záměrům předkladatele a především požadavkům evropského práva. 

Akceptováno. 

Konstrukce byla opětovně zvážena, 
záměrům předkladatele vyhovuje. Směrnice, 
i tento zákon, nezakazuje členství 
právnických osob v orgánech další 
právnické osoby. 

V naznačeném případě je aplikovatelný § 46 
odst. 3 ZOK, případně i opakovaně. 

235.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 7. K § 6 odst. 1 

d) Co se týče výslovné zmínky o správní radě, upozorňujeme, že v současné době je projednáván návrh zákona, kterým se 
mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Podle navrhované úpravy by měla být již správní rada 
výslovně označena jako statutární orgán. Návrh je nyní projednáván Legislativní radou vlády.  

Vzato na vědomí. 

236.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 7. K § 6 odst. 1 

e) Slovo „zodpovědný“ doporučujeme nahradit slovem „odpovědný“. 

Akceptováno. 

237.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Zásadní – 8. K § 6 odst. 3 

Nepovažujeme za řádně odůvodněné vyloučení podmínky odstavce 1 písm. d). U ostatních podmínek lze zřejmě přisvědčit 
důvodové zprávě, že jsou zkoumány již při licencování pojišťovnické činnosti (a následně musí být průběžně plněny). U 
povinného pojištění to však neplatí. Možná se počítá s tím, že pojišťovna je dostatečně kapitálově vybavena podle režimu 
Solvency II, nicméně u něj je otázkou, zda slouží ke krytí rizik spojených se zprostředkovatelskou činností pro jinou 
pojišťovnu. Navrhujeme proto ustanovení změnit nebo vyjasnit lépe v důvodové zprávě. Rovněž odborná způsobilost 
zaměstnanců – opravdu je zkoumána při licencování pojišťoven, když jí zavádí teprve tento zákon a ve změnovém zákonu 
k tomu u novely ZoPOJ není zmínka. 

Vysvětleno. 

Do činnosti pojišťoven dle ZoPOJ patří 
činnosti přímo vyplývající z povolené 
pojišťovací činnosti, mezi které 
zprostředkování pojištění spadá. Pojišťovna 
tak musí splňovat robustní požadavky dané 
Solvency II. Co se týče odbornosti, 
předkladatel nepovažuje za důvodné, aby 
požadavek na odbornost byl požadavkem 
licenčním, stačí, že jde o požadavek na 
činnost (viz § 43/1). 

238.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 9. K § 9 odst. 1 

S ohledem na možnou povinnost k náhradě také nemajetkové újmy dáváme na zvážení, zda by toto ustanovení nemělo 
hovořit spíše než o škodě o újmě, která zahrnuje jak nemajetkovou újmu, tak i škodu (majetkovou újmu). 

Vzato na vědomí.  

Vzhledem k tomu, že by se dané ustanovení 
lišilo od obdobných ustanoveních v jiných 
zákonech, ponecháme úpravu až na zákon 
o distribuci. 

239.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 10. K § 19 a 20 

Doporučujeme doplnit do důvodové zprávy zdůvodnění odchylné úpravy. 

Akceptováno. 
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240.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Zásadní – 11. K § 30 odst. 1 písm. e) 

Domníváme se, že dané ustanovení by bez dalšího nemělo dopadat na prokuristu, a žádáme jeho vypuštění. Bližší 
odůvodnění viz připomínka k § 2 písm. k) návrhu.  

Vysvětleno. 

Shodná úprava se nachází v ZPKT a ZSÚ. I 
v tomto zákoně jde o jednání navenek. 
Pracovníkem je nejen osoba, která je za 
činnost zprostředkování odpovědná, ale i ta, 
která se na ní přímo podílí. Zprostředkování 
spočívá v právním jednání navenek, 
k čemuž je oprávněn i prokurista, a proto se 
domníváme, že prokurista by měl zůstat 
v definici pracovníka. 

V zákoně o platebním styku byla tato 
připomínka akceptována, jelikož tam 
skutečně jde o pouze o řízení a rozhodování 
dovnitř společnosti. 

241.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 11. K § 30 odst. 1 písm. e) 

Dále doporučujeme ustanovení přeformulovat a uvést v jednotném čísle. Upozorňujeme také na nesoulad s § 6 odst. 1 
písm. c) návrhu. 

Neakceptováno.  

Jedná se o odlišné požadavky. 

242.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 12. K části páté, hlava II 

Tato část návrhu zákona upravuje důvěryhodnost fyzických a právnických osob, a přestože věcné vymezení tohoto pojmu a 
jeho rozsah je na uvážení předkladatele, upozorňujeme na skutečnost, že navrhovaná formulace bezúhonnosti umožní 
vykonávat činnost podle návrhu zákona i např. osobě, která se dopustila trestného činu úplatkářství. Dále předpokládáme, 
že při prokazování bezúhonnosti se bude postupovat podle § 44b odst. 7 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a 
doporučujeme tuto informaci doplnit do důvodové zprávy. V případě, že tento postup není předkladatelem zamýšlen, 
žádáme doplnit oprávnění vyžadovat z Rejstříku trestů výpisy za účelem prokazování bezúhonnosti. 

Akceptováno. 

Doplněno do důvodové zprávy. 

243.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 13. K § 59 odst. 2 písm. a) a § 60 odst. 2 písm. a): Doporučujeme na konec textu obou ustanovení doplnit 

standardně používaný dovětek „ledaže se na ni hledí, jako by odsouzena nebyla,“. 

Vysvětleno.  

Tento dovětek není třeba, pokud se na 
osobu podle jiného zákona hledí, jako by 
odsouzena nebyla, tak se uvedená 
ustanovení ZDPZ  neuplatní. 

244.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Zásadní – 14. K § 59 odst. 2 písm. b) a c), obdobně § 60 

Doba pěti let od rozhodnutí o úpadku je sice poměrně dlouhá, avšak insolvenční řízení může trvat (a zpravidla také trvá) 
několik let (například proces oddlužení se splátkovým kalendářem až na 5 let). V této souvislosti se nabízí otázka, zda je 
taková doba počítaná již od rozhodnutí o úpadku dostatečná. Proto doporučujeme zvážit, zda nenavázat překážku až na 
skončení insolvenčního řízení, jak činí mnohé jiné právní úpravy. Dále žádáme znovu zvážit i samotnou délku doby. V 
občanském zákoníku a v zákoně o obchodních korporacích je použita doba 3 let (§ 153 OZ, případně i § 63 zákona o 
obchodních korporacích); obdobně i § 8 odst. 2 živnostenského zákona. Ve všech případech je rozhodný konec 
insolvenčního řízení. V zájmu konzistentnosti právního řádu žádáme délku sjednotit. Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Navázání překážky až na skončení řízení by 
bylo značně problematické – jak je již 
v připomínce uvedeno, řízení může trvat i 
několik let. Považovat osobu za 
nedůvěryhodnou po dlouhém čase od 
samotné události, a naopak za 
důvěryhodnou po celou dobu, než skončí 
insolvenční řízení, nepovažujeme za vhodné 
ani obezřetné. 

Sjednocení délky doby bereme jako podnět 
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do budoucí jednotné úpravy distribuce na 
finančním trhu. V současnosti považujeme 
za nutné mít úpravu důvěryhodnosti 
maximálně sjednocenu s ostatními sektory 
na finančním trhu. 

245.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 15. K § 59 odst. 3 

Dáváme ke zvážení využití podobné formulace jako v § 68 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, který je podle našeho 
názoru výstižnější. 

Vzato na vědomí. 

Institut důvěryhodnosti celkově revidován. 

246.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Zásadní – 16. K § 60 odst. 2 

S ohledem na obecnou možnost právnických osob být členem orgánu jiné právnické osoby požadujeme v § 60 obdobně 
upravit normu podle § 59 odst. 2 písm. c) návrhu (a také odstavec 3). Tato připomínka je zásadní. Domníváme se, že v 
odstavci 2 písm. c) postačí uvést pouze statutární, dozorčí a obdobný orgán; správní rada je zahrnuta minimálně pod 
pojmem obdobný orgán. 

Akceptováno. 

247.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 17. K § 62 

a) Dáváme ke zvážení doplnění tohoto ustanovení o možnost doložit trestní historii z jiného členského státu EU, jehož je 
nebo byl žadatel státním občanem nebo má nebo měl v tomto jiném členském státu EU bydliště, i přílohou výpisu z 
evidence RT podle § 13 odst. 2 a 3 zákona o Rejstříku trestů. Případná změna by mohla např. znít: „skutečnost, že fyzická 
osoba … splňuje podmínku bezúhonnosti … se prokazuje dokladem odpovídajícím výpisu z Rejstříku trestů vydaný státem, 
jehož je občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce, 
nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace o jejích pravomocných odsouzeních za trestné 
činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.“ Dále doporučujeme doplnit, jak 
staré zahraniční výpisy budou akceptovány. 

Neakceptováno. 

248.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Zásadní – 17. K § 62 

b) Ustanovení používá pojem bezúhonnost a odkazuje na § 59 odst. 2 písm. a). Toto ustanovení však tento pojem 
nepoužívá, pouze pojem důvěryhodnost. Aby nedošlo ke zbytečným interpretačním nejasnostem, doporučujeme 
strukturovat příslušná ustanovení obdobně ostatním předpisům na finančním trhu tak, že pojem bezúhonnost bude jednou 
ze složek důvěryhodnosti, která je pojmem širším. Tedy do § 59 odst. 1 a § 60 odst. 1 doplnit jako další znak bezúhonnost, 
která pak bude vymezena v druhých odstavcích (třeba i obsahově stejných jako v návrhu). Tím se i předejde legislativně 
nešťastné kombinaci pozitivního a negativního vymezení důvěryhodnosti, která může v důsledku navádět např. v aplikační 
praxi soudů k opatrnému užšímu chápání důvěryhodnosti pouze ve smyslu odstavce 2. 

Akceptováno jinak. 

Slovo „bezúhonnost“ bude vypuštěno. 

 

249.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 18. K § 64 odst. 1 

Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slovo „kvalifikovaně“; to podle našeho názoru vyplývá z povinnosti jednat s 
odbornou péčí. Dále doporučujeme slovo „čestně“ nahradit slovem „poctivě“. V návaznosti na to by bylo třeba upravit § 103 
odst. 1 písm. d). 

Neakceptováno. 

250.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Zásadní – 19. K § 72  

Ustanovení, podle našeho názoru, jde za rámec zamýšlený směrnicí v čl. 15. Všechna dosavadní analogická ustanovení 
komunitárních předpisů byla vždy chápána tak, že se týkají spotřebitelských sporů. Není důvod náhle měnit uvedený přístup 
a navíc nešťastně transponovat zavedením smluvního přímusu s rozhodcem pro nespotřebitelské smlouvy. Pro 

Akceptováno jinak 

Záměrem tohoto ustanovení je umožnit 
MŘS zákazníkovi, nikoli pouze spotřebiteli. 
Ustanovení bude vypuštěno a transpozice 
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spotřebitelské smlouvy již schéma existuje (Finanční arbitr). Ustanovení směrnice je tak, podle našeho názoru, již několik let 
transponováno. V případě nejasností doporučujeme učinit dotaz na EK. 

pro „nespotřebitele“ vykázána odkazem na 
zákon o mediaci a zákon o rozhodčím řízení 
a výkonu rozhodčích nálezů. 

251.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 20. K § 73 

Doporučujeme jako obecné pravidlo doplnit ustanovení o tom, aby příslušné informace byly poskytnuty v dostatečném 
předstihu, jak požaduje směrnice. 

Vysvětleno.  

Doba poskytnutí informací je uvedena v § 
82 pro jednotlivé infopovinnosti. 

252.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 21. K § 74 písm. a) 

Pokud může být pojišťovnou jen akciová společnost nebo družstvo, doporučujeme celý text nahradit slovy „svou obchodní 
firmu“, platí-li podle § 5 zákona o pojišťovnictví, že slovo „pojišťovna“ uvádí pojišťovna ve své obchodní firmě. 

Vysvětleno.  

Vzhledem k tomu, že se může jednat i o 
zahraniční pojišťovnu, kde neznáme úpravu 
obchodní firmy, je lepší ponechat stávající 
text. 

253.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 22. K § 74 písm. b) 

S ohledem na to, že pobočka nemá právní subjektivitu a neuzavírá tedy smlouvu, doporučujeme přeformulovat. Například 
takto: „adresu svého sídla a tam, kde to přichází v úvahu, adresu zastoupení nebo pobočky, která uzavírá pojistnou 
smlouvu,, případně adresu sídla zastoupení nebo adresu umístění pobočky, v souvislosti s jejichž činností se pojistná 
smlouva uzavírá“. 

Akceptováno. 

254.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 23. K § 75 písm. a) 

Dáváme na zvážení nahrazení slova „charakteristika“ slovem „druh“, případně „typ“ pojištění. To podle našeho názoru více 
vystihuje, co je zamýšleno (srov. také anglická, francouzská a německá verze směrnice). 

Neakceptováno. 

255.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 24. K § 79 odst. 1 písm. e) 

Namísto jména pojišťovny doporučujeme uvést obchodní firmu pojišťovny (platí-li, že pojišťovna uvádí slovo „pojišťovna“ ve 
své obchodní firmě). 

Neakceptováno. 

256.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 25. K § 79 odst. 1 písm. f) 

Domníváme se, že v daném případě se jedná o „základní kapitál“, doporučujeme proto doplnit. Obdobná připomínka platí k 
písmenu g). 

Akceptováno. 

257.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 26. K § 80 odst. 1 písm. a) 

Namísto jména doporučujeme hovořit o názvu (vycházíme ze skutečnosti, že pojišťovnou může být jen právnická osoba) 
nebo obchodní firmě. 

Neakceptováno. 

258.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 27. K § 80 odst. 1 písm. b) 

Doporučujeme upravit. Například takto: „změně adresy svého sídla a tam, kde to přichází v úvahu, změně adresy 
zastoupení nebo pobočky, která uzavřela pojistnou smlouvu, případně změně adresy sídla zastoupení nebo adresy 
umístění pobočky, v souvislosti s jejichž činností byla pojistná smlouva uzavřena,“. 

Akceptováno. 

259.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 28. K nadpisu § 81 Akceptováno. 
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Dáváme ke zvážení změnu nadpisu – „Forma poskytování informací…“ 

260.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 29. K § 81 odst. 1 písm. c) 

Doporučujeme přeformulovat: „jasným, přesným a pro zákazníka srozumitelným způsobem“, aby text lépe odpovídal 
požadavkům směrnice. 

Neakceptováno. 

261.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 30. K § 81 odst. 2 

Domníváme se, že při poskytování informací na jiném trvalém nosiči či prostřednictvím internetu by měl být zohledněn také 
požadavek, vyjádřený v čl. 23 odst. 4 a 5 písmena a) směrnice č. 2016/97, co do vhodnosti takového způsobu. 

Akceptováno. 

262.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Zásadní – 31. K § 81 odst. 4  

Ačkoliv souhlasíme, že otázka informačních povinností stran finančních služeb je zejména s ohledem na úpravu obsaženou 
v občanském zákoníku značně problematická, máme pochybnosti o vhodnosti a úplnosti navrhovaného řešení. Dojde-li k 
vyloučení aplikace předmětných částí občanského zákoníku, obáváme se, že navržená úprava nebude kompletní. Podle 
našeho názoru nejsou obě úpravy zcela shodné a existují zde určité odlišnosti. Tak například si nejsme jisti, kde je podle 
navrhované úpravy obsažena povinnost podnikatele poučit spotřebitele o právu každé ze stran ukončit předčasně nebo 
jednostranně závazek ze smlouvy včetně možnosti sankcí [§ 1843 odst. 1 písm. i) OZ] nebo povinnost poskytnout 
spotřebiteli praktické pokyny pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy včetně adresy místa, na které má být oznámení o 
odstoupení od smlouvy odesláno [§ 1843 odst. 1 písm. h) OZ]. Vzhledem k tomu, že občanský zákoník upravuje distanční 
smlouvy o finančních službách, máme pochybnosti, zda například takové ustanovení, že spotřebiteli mají být sděleny určité 
informace před tím, než učiní závaznou nabídku (tedy nikoliv než je uzavřena smlouva), je navrhovanou úpravou 
podchyceno. Z tohoto důvodu požadujeme důkladnou revizí návrhu a případně jeho doplnění o neupravené situace. V 
opačném případě by bylo nutné obě úpravy aplikovat, pročež by bylo nezbytné navrhovaný odstavec 4 vypustit. Cílí-li toto 
ustanovení také na odstranění nejasností a problémů vyvolaných vtažením smluv o finančních službách do režimu obecné 
informační povinnosti ve spotřebitelských smlouvách, upravené v občanském zákoníku, domníváme se, že jediné 
legislativně čisté řešení je přímá novelizace občanského zákoníku a zakotvení výslovné výluky pro smlouvy o finančních 
službách, jak ostatně předpokládá směrnice č. 2011/83/EU. V úvahu připadá i možné finální řešení daného problému v 
rámci přípravy nového zákona o ochraně spotřebitele (spotřebitelského kodexu), který by měl být vytvořen v návaznosti na 
věcný záměr k tomuto předpisu, jehož zpracování bylo uloženo usnesením vlády ČR č. 1163 ze dne 19. prosince 2016. S 
ohledem na provázanost navrhované úpravy se stávajícími předpisy a v zájmu co nejrychlejšího řešení dané problematiky 
se však jeví jako vhodnější novelizace stávajících předpisů, z nichž bude budoucí úprava v dlouhodobém horizontu 
vycházet. K tomuto návrhu viz také připomínky nad rámec návrhu níže. 

Akceptováno jinak 

S ohledem na připomínku MSP ke 
změnovému zákonu a návrhu na doplnění 
NOZ o transpozici čl. 23 odst. 7 směrnice č. 
2016/97 a čl. 3 odst. 3 směrnice č. 
2002/65/ES, bude ze ZDPZ vypuštěno 
ustanovení o vyloučení infopovinností podle 
NOZu.  

 

Doplněna transpozice čl. 23 odst. 7 IDD do 
§ 81 odst. 3. Vyloučení finančních služeb z 
působnosti transpozice směrnice o právech 
spotřebitelů do NOZu navrženo ve 
změnovém zákoně. 

263.  Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Zásadní – 1. K § 2 písm. l) 

Upozorňujeme, že pojem „zajistník“ není v právním řádu definován, důvodová zpráva se k němu nevyjadřuje a v 
navrhovaném zákoně je tento pojem použit pouze v tomto ustanovení. Požadujeme vysvětlit, příp. materiál upravit. 

Vysvětleno.  

Nevnímáme jako nutné pojem definovat, 
obsah pojmu je dovoditelný, podobně jako je 
tomu u pojmů ostatních (pojistník, pojistitel, 
obmyšlený) apod., které nejsou definovány, 
ale jsou používány. 

264.  Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Zásadní – 2. K § 2 písm. p) 

Dle § 2842 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, u některých druhů životního pojištění, u kterého se vytváří 
rezerva, nemusí nutně plynout nárok na odkupné. Je proto otázka, zda je použitá definice s tímto v souladu. Právo na 
odkupné je závislé na ujednání pojistné smlouvy. Rezervotvorné pojištění je typické tím, že se část pojištění naakumuluje a 

Akceptováno. 

Definice rezervotvorného pojištění 
upravena. 
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později vyplácí pojištěnému. Požadujeme formulaci tohoto ustanovení upravit v návaznosti na výše uvedené, nebo věc 
vysvětlit. 

265.  Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Zásadní – 3. K § 6 odst. 2 a 14 odst. 1 

Není jasný smysl navrhovaných ustanovení, neboť přednost mezinárodní smlouvy před zákonem je stanovena přímo v 
ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Nicméně by mělo být zváženo, zda není třeba nastavit zvláštní 
režim pro osoby se sídlem v jiném členském státě Evropské unie než v ČR (viz čl. 4 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (v přepracovaném znění)). Z navrhovaného ustanovení by 
tak mělo být jednoznačné, kdo a za jakých podmínek je oprávněn v ČR provozovat činnost zprostředkovatele pojištění a 
zprostředkovatele zajištění. Požadujeme navrhovanou úpravu lépe vysvětlit, případně doplnit ve smyslu výše uvedeném. 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení z návrhu zákona vypuštěna. 
Není důvod umožňovat osobám se sídlem v 
jiném členském státě získat oprávnění k 
činnosti v ČR (a následně pasportovat do 
jejich země původu). 

266.  Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Zásadní (v rámci vypořádání změněno připomínkovým místem na Doporučující) – 4. K § 7 odst. 2 

Dle našeho názoru by bylo v souladu se správním řádem vhodnější ve větě druhé vypustit slovo „písemně“ a větu třetí 
vypustit zcela. Následně by bylo vhodné uvést (buď do § 7, příp. do § 8 odst. 1), že oprávnění k činnosti samostatného 
zprostředkovatele vzniká dnem zápisu samostatného zprostředkovatele do registru. 

Vysvětleno. 

Jde o záměrně konstruovanou odchylku od 
správního řádu, která je obdobně použita 
v jiných sektorech finančního trhu. Cílem je 
zachování „malého licenčního řízení“, kdy 
jde o správní řízení, oprávnění k činnosti se 
uděluje rozhodnutím, avšak manifestuje se 
zápisem do registru, nikoli vyhotovením 
rozhodnutí.  Jde o odlišení tří různých 
procedur (udělení oprávnění k činnosti – 
licence), udělení oprávnění k činnosti 
samostatným nebo investičním 
zprostředkovatelům a zápis vázaných 
zástupců do registru. 

Pro MF je klíčové, aby úprava zůstala 
konsistentní s ostatními sektory finančního 
trhu. 

267.  Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Doporučující – 1. K § 44 odst. 2 

Doporučujeme změnit stávající formulaci „Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo 
dokladem o dosažení vyššího vzdělání.“ na univerzálnější a obecnější výrok: „Všeobecné znalosti se prokazují dokladem o 
dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání.“ 

Vysvětleno. 

Textace je v souladu s ostatními právními 
předpisy upravujícími distribuci na finančním 
trhu, opakovaně prošla též Legislativní 
radou vlády. 

268.  Úřad vlády - 
ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

Zásadní – K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Požadujeme v příslušných částech ZZ RIA a jejího shrnutí podrobněji popsat a kvantifikovat dopady na podnikatelské 
prostředí, zejména náklady samostatných zprostředkovatelů a pojišťoven na přeregistraci pojišťovacích zprostředkovatelů 
(včetně vázaných zástupců) a na odbornou zkoušku a následné vzdělávání pojišťovacích zprostředkovatelů a 
zaměstnanců, a to s rozlišením jejich rozložení z časového hlediska (jednorázové – např. přeregistrace do kategorií dle 
navrhované úpravy; pravidelné - např. každoroční následné vzdělávání).  Odhad celkových dopadů na příslušné subjektu 
lze v rozsahu, v jakém je závislý na předpokládané změně počtu pojišťovacích zprostředkovatelů oproti stávajícímu stavu, 
stanovit v rozpětí očekávaného maximálního a minimálního možného snížení jejich počtu. 

Akceptováno. 

V příslušné části materiálu upraveno (viz ZZ 
RIA str. 6 a 45-46). 
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269.  Úřad vlády - 
ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

Doporučující – K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

1. Doporučujeme rozsah specifických dopadů hodnocených v ZZ RIA uvést do souladu s Obecnými zásadami pro 
hodnocení dopadů regulace, tj. doplnit zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí a na územní samosprávné celky a 
vypustit části, které mají být výlučně v důvodové zprávě a jsou zde neúčelně duplikovány (soulad s ústavním pořádkem a s 
mezinárodními smlouvami).  

Akceptováno. 

270.  Úřad vlády - 
ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

Doporučující – K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

2.Doporučujeme pro větší srozumitelnost zrevidovat ZZ RIA ohledně používaných zkratek a všechny uvést v seznamu 
zkratek na str. 4 (chybějí např. zkratky VPA, VPZ, PPZ aj.) a dále doplnit vysvětlení odborných termínů (např. switching, 
tying aj.), popř. odkaz na str. ZZ RIA, která potřebné vysvětlení obsahuje (např. o tzv. flotilách je první zmínka již na str. 7, 
ale popis příslušného mechanismu je až na str. 36). 

Akceptováno. 

271.  Úřad vlády - 
ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

Doporučující – K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

3. Doporučujeme opravit ve schématu č. 6 chybu, v jejímž důsledku je kritérium druhu pojistných rizik popsáno duplicitně, 
zatímco kritérium výše pojistného, resp. doby pojištění zcela absentuje. 

Akceptováno. 

272.  Úřad vlády - 
ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

Doporučující – K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

4. Doporučujeme u přezkumu účinnosti regulace uvést konkrétní termín jeho provedení, tj. provedení systematického 
přezkumu účinnosti navrhované úpravy jako celku, nad rámec jejího průběžného přezkoumávání (z povahy věci 
zaměřeného pouze na jednotlivé dílčí nedostatky této úpravy identifikované v aplikační praxi). 

Akceptováno. 

273.  Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Zásadní – Přechodná ustanovení zákona 

Podle důvodové zprávy přestává být činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí 
činností obecně vyloučenou z režimu živnostenského podnikání. V návaznosti na tuto skutečnost se v části první návrhu 
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění, mění znění § 3 odst. 
3 písm. a) živnostenského zákona, dle kterého nebyla činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů 
pojistných událostí živností. Uvedené činnosti se tak stávají činnostmi, které bude možno provozovat v režimu 
živnostenského zákona, konkrétně na základě živnostenského oprávnění pro provozování ohlašovací živnosti volné s 
předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. V důsledku toho je 
třeba zajistit, aby podnikatelé, kteří v současné době podnikají v předmětné oblasti, mohli plynule pokračovat ve své 
podnikatelské činnosti. Požadujeme proto do uvedeného návrhu zákona zapracovat příslušná přechodná ustanovení, jež 
umožní požadovaný plynulý přechod v rámci podnikatelské činnosti těchto osob, a v nichž bude stanovena doba, po kterou 
jsou osoby oprávněny tuto činnost vykonávat na základě dosavadních oprávnění, a lhůta pro ohlášení této činnosti jako 
živnosti živnostenskému úřadu, včetně důsledků plynoucích z jejího neohlášení. 

Akceptováno jinak. 

Činnost samostatného likvidátora pojistných 
událostí by měla být specifickou živností 
volnou. Návrh příslušných ustanovení - viz § 
117. 

 

274.  Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Doporučující – V návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění, v § 3, odst. 2, písm. c), bod 4 doporučujeme vypustit za 

slovy „spojená s cestováním“ čárku. Viz Legislativní pravidla vlády Čl. 42, odst. 2, písm. a). Obdobně doporučujeme 
postupovat: v § 30, odst. 1, písm. j), bod 2., v § 33 odst. 2, písm. d), v § 36, odst. 1, písm. d), v § 36, odst. 2, písm. b), v § 
68. odst. 2, v § 76, písm. c), § 78, odst. 1, písm. c) a § 79, odst. 1, písm. j). 

Akceptováno. 
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275.  Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Doporučující – K § 44 písm. a)  

Doporučujeme vypustit za slovy „skutečně vykonává“ čárku. Viz Legislativní pravidla vlády Čl. 42, odst. 2, písm. b). 

Akceptováno. 

276.  Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Doporučující – K § 2 

K § 2 návrhu zákona upozorňujeme, že některé definice v návrhu zákona věcně ani rozsahově neodpovídají 
transponovaným definicím uvedeným ve směrnici 2016/97. Jedná se zejména o ustanovení § 2 písm. a), b) a h) návrhu 
zákona. Doporučujeme proto prověřit, zda účel a smysl těchto definic odpovídá příslušným ustanovením směrnice 2016/97 
(čl. 2, odst. 1, body 1), 2), 3)). 

Vysvětleno.  

Ačkoli návrh zákona nepřejímá v plném 
rozsahu terminologii směrnice IDD, 
z hlediska obsahového považujeme 
transpozici za řádnou – tj. příslušná práva a 
povinnosti vyplývající ze směrnicových 
ustanovení jsou do zákona promítnuty.  

 

277.  Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Doporučující – K § 81 

Doporučujeme upravit druhou větu tak, aby bylo zřetelné, že internetová stránka není trvalým nosičem dat. Tato skutečnost 
vyplývá jednak z definice trvalého nosiče dat uvedené v čl. 2 odst. 1 bod 18) směrnice 2016/97 a dále z čl. 23 uvedené 
směrnice, který stanoví v odst. 4 specifické požadavky pro informace poskytované na trvalém nosič dat a v odst. 5 pro 
informace poskytované prostřednictvím internetové stránky. Pro úplnost je třeba dodat, že skutečnost, že se internetová 
stránka nepovažuje za trvalý nosič dat, vyplývá i z jiných evropských předpisů na ochranu spotřebitele, např. směrnice 
2011/83/EU (srov. čl. 2 odst. 10, resp. bod 23 úvodních ustanovení).    

Akceptováno. 

Upravené znění § 81: „(2) Informace 
uvedené v odstavci 1 se poskytnou na jiném 
trvalém nosiči dat nebo prostřednictvím 
internetové stránky,  

a) dostal-li zákazník na výběr mezi listinnou 
podobou a jiným trvalým nosičem dat nebo 
internetovou stránkou a zvolil-li si jiný trvalý 
nosič dat nebo internetovou stránku, 

b) je-li zákazníkem zvolený způsob 
poskytnutí informací vhodný s ohledem na 
sjednávané pojištění a 

c) zvolil-li si zákazník internetovou stránku, 
internetová stránka splňuje znaky trvalého 
nosiče dat a zákazníkovi byla sdělena její 
adresa včetně místa na této stránce, kde 
jsou informace umístěny.“ 

278.  Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Doporučující – K části třetí 

K části třetí zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění – Změna 
zákona o správních poplatcích doporučujeme vysvětlit, jaké konkrétní sazby jsou v položce 65 přílohy zákona měněny. Z 
návrhu novely zákona, ani z vyznačení navrhovaných změn toto není zřejmé. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádací tabulku ke změnovému 
zákonu. 

279.  Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní – K § 6 odst. 5 

Ustanovení svěřuje prováděcímu právnímu předpisu stanovení výčtu údajů a dokladů souvisejících se změnou údajů 
stěžejních pro udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele. Tuto konstrukci lze akceptovat, pokud jde o 
doklady, které může žadatel obstarat bez vyšších finančních nákladů, v opačném případě požadujeme, aby byl tento výčet 
specifikován na úrovni zákona. 

Vysvětleno. 

Respektujeme úpravu obsaženou v nových 
zákonech finančního trhu. 

280.  Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní – K § 7 odst. 2 

Požadujeme formulačně upravit znění věty první předmětného ustanovení, tedy větu „Vyhoví-li Česká národní banka 

Vysvětleno. 

Projednáno opakovaně na LRV. Vnímáme 
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žádosti podle odstavce 1 v plném rozsahu, zapíše samostatného zprostředkovatele do registru.“ nahradit např. větou „Splní-
li samostatný zprostředkovatel podmínky uvedené v § 6 a byla-li žádost podána v souladu s odstavcem 1, zapíše Česká 
národní banka samostatného zprostředkovatele do registru.“. Tím dojde ke zpřesnění ustanovení ve smyslu jasného 
vymezení podmínek, za nichž Česká národní banka samostatného zprostředkovatele do registru zapíše. 

jako správní řízení, jehož výsledek se však 
nevyhotovuje. Této konstrukci navrhovaná 
úprava neodpovídá. Potřebujeme udržet 
formulační soulad mezi různými předpisy. 
(ZSU, ZPKT) 

281.  Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní – K § 7 odst. 3 

Za účelem legislativně technického zpřesnění požadujeme odstavec 3 uvést ve znění: „Pokud samostatný zprostředkovatel 
nesplní podmínky uvedené v § 6, Česká národní banka jeho žádost zamítne.“. 

Akceptováno jinak. 

V kontextu připomínky se nám jako 
vhodnější jeví vypuštění celého odstavce. 

282.  Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní – K § 7 odst. 4 

Dle navrženého ustanovení mají být podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek 
provozování činnosti samostatného zprostředkovatele, její formáty a další technické náležitosti stanoveny prováděcím 
právním předpisem. Obecné náležitosti žádosti stanoví § 37 odst. 2 resp. 45 odst. 1 správního řádu, má-li žádost obsahovat 
rovněž náležitosti (s výjimkou technických) v těchto ustanoveních neuvedené, nelze je upravovat na úrovni prováděcího 
předpisu. Požadujeme, aby tyto byly vypočteny přímo v zákoně. 

Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k § 51 odst. 4 a § 52 odst. 4. 

Vysvětleno. 

Vychází z právního názoru LRV při 
projednávání novely zákona č. 38/2004 Sb. 
v roce 2015. Požadujeme „podrobnosti 
náležitostí“. 

283.  Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní – K § 11 a § 20 

Nadpis uvedených ustanovení považujeme za značně matoucí, jelikož vede k nabytí dojmu, že se úprava bude týkat 
přestupků, jiných správních deliktů nebo trestných činů. Požadujeme nadpisy upravit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o 
porušení povinností soukromoprávní povahy. 

 

Akceptováno jinak. 

Vysvětleno v důvodové zprávě: „K § 11 

Stanoví se odlišně od § 2914 občanského 
zákoníku soukromoprávní odpovědnost 
samostatného zprostředkovatele za 
provozování jeho činnosti. Zatímco podle § 
2914 občanského zákoníku by škodu 
způsobenou protiprávním činem 
samostatného zprostředkovatele 
nahrazovala pojišťovna, neboť samostatný 
zprostředkovatel by byl považován za jejího 
zmocněnce či jiného pomocníka, stanoví se 
přímá odpovědnost samostatného 
zprostředkovatele, ledaže by jej pojišťovna 
nebo zajišťovna nepečlivě vybrala nebo na 
něj nepečlivě dohlížela. Ustanovení § 2913 
občanského zákoníku tím není dotčeno. 

K § 20 

Stanoví se odlišně od § 2914 občanského 
zákoníku soukromoprávní odpovědnost za 
činnost vázaného zástupce. Zatímco podle 
§ 2914 občanského zákoníku by škodu 
způsobenou protiprávním činem vázaného 
zástupce samostatného zprostředkovatele 
nahrazovala pojišťovna nebo zajišťovna, 
jejímž jménem samostatný zprostředkovatel 
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jednal, neboť samostatný zprostředkovatel a 
tedy i jeho vázaný zástupce by byl 
považován za jejího zmocněnce či jiného 
pomocníka, stanoví se zde odpovědnost 
samostatného zprostředkovatele za jednání 
jeho vázaného zástupce, včetně povinnosti 
k náhradě škody, ledaže by pojišťovna nebo 
zajišťovna samostatného zprostředkovatele 
nepečlivě vybrala nebo na něj nepečlivě 
dohlížela. Ustanovení § 2913 občanského 
zákoníku tím není dotčeno.“ 

284.  Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní – K § 13 odst. 3 

V případě, že je v řízení postupováno dle části čtvrté správního řádu, dochází na základě § 154 k omezené aplikaci 
ustanovení části druhé a třetí, když správní řád vyjmenovává ustanovení, která lze obdobně použít. Z tohoto důvodu 
považujeme explicitní vyloučení aplikovatelnosti části druhé a třetí v odstavci 3 za matoucí a požadujeme jeho vypuštění, 
popř. vyjasnění charakteru daného postupu zejména ve vztahu k části čtvrté správního řádu. 

Vysvětleno.  

Přímým vyloučením použití části druhé a 
třetí SŘ nevylučujeme použití některých 
jejich ustanovení na základě zpětného 
odkazu v § 154 SŘ. Není třeba upravovat. 
Doplněna DZ: „Pokud odstavec třetí 
vylučuje přímé použití částí druhé a třetí 
správního řádu, rozhodně nevylučuje použití 
vybraných ustanovení těchto částí na 
základě odkazu na obdobné použití 
takových ustanovení uvedeného v § 154 SŘ 
pro potřeby vyjádření, osvědčení a sdělení 
podle části čtvrté.“ 

285.  Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní – K § 19 a k důvodové zprávě: 

Daným ustanovením dochází k prolomení zásady individuální odpovědnosti, nicméně je nutné vycházet ze zásady 
přičitatelnosti přestupku právnické osobě tak, jak je upravena v § 20 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
(zákon č. 250/2016. Sb.). O přičitatelnost by se jednalo v navrhovaném ustanovení pouze v případě, že zastoupeným by 
byla právnická osoba a vázaným zástupcem fyzická osoba, a to při splnění dalších podmínek uvedených v tomto 
ustanovení zákona č. 250/2016 Sb. Jelikož předmětný § 19 neodpovídá právní úpravě zákona o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich, požadujeme jeho vypuštění. 

Dále upozorňujeme, že důvodová zpráva chybně odkazuje na § 18 zákona č. 250/2016 Sb., který upravuje věk nutný pro 
vznik odpovědnosti za přestupek, nikoli samu odpovědnost za přestupek. 

Akceptováno jinak. 

Navrhujeme řešit přímým odkazem na 
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich s tím, že se 
změnovým zákonem rozšíří okruh osob 
uvedených v § 20 odst. 2 právě o vázané 
zástupce. Vysvětleno v důvodové zprávě. 

286.  Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní – K § 42 odst. 1 a 2 

1. Navrhovaná úprava nekoresponduje s obecnou právní úpravou odpovědnosti za přestupky dle § 20 odst. 1 zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, která stanoví, že pachatelem je právnická osoba, jestliže k naplnění znaků 
přestupku došlo jednáním fyzické osoby, která se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za přestupek 
považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě a která porušila právní povinnost uloženou právnické osobě, 
a to při činnosti právnické osoby, v přímé souvislosti s činností právnické osoby nebo ku prospěchu právnické osoby nebo v 
jejím zájmu. Podle § 20 odst. 2 písm. e) výše uvedeného zákona se za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě, 
považuje i fyzická osoba, kterou právnická osoba používá při své činnosti, nebo dle písm. f) fyzická osoba, která za 
právnickou osobu jednala, jestliže právnická osoba výsledku takového jednání využila. Z těchto ustanovení vyplývá, že za 

Vysvětleno. 

§ 42 bude zcela vypuštěn v důsledku změny 
v návrhu úpravy původního § 3 v odst. 2 a 3. 
Úprava tzv. doplňkového pojišťovacího 
zprostředkovatele (původní § 3 odst. 2) 
odpovídá z hlediska odpovědnosti úpravě u 
vázaného zástupce, v případě činnosti tzv. 
flotil (původní § 3 odst. 3) se bude řídit tím, 
jaké oprávnění ke zprostředkování pojištění 
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přestupek spáchaný při výkonu činnosti osoby, která zprostředkovává pojištění nebo která podle § 3 odst. 3 nabízí třetí 
osobě možnost stát se pojištěným podle § 3 odst. 2, odpovídá pojišťovna. Z důvodu již existující úpravy požadujeme § 42 
nově formulovat tak, že pojišťovna se dopustí přestupku s následným vymezením jednání, které bude klasifikováno jako 
přestupek. 

2. Pro lepší a přehlednější orientaci v zákoně v návaznosti dále požadujeme přesunutí tohoto přestupku do části osmé 
předkládaného zákona, která upravuje právě přestupky. 

si daná osoba zvolí. 

287.  Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní – K § 51 odst. 3 

Požadujeme odstavec 3 z ustanovení bez náhrady vypustit, neboť lhůtu pro vydání rozhodnutí obsahuje správní řád v § 71 
odst. 1, dle kterého je správní orgán povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu a nelze-li jej vydat bezodkladně, pak 
nejpozději ve lhůtách vyplývajících obecně z § 71 odst. 3 správního řádu. 

Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k § 108 odst. 2. 

Akceptováno.  

Upravené znění: 

„Žádost o udělení akreditace a o změnu 
udělené akreditace 

(1) Žádost o udělení akreditace nebo o 
změnu udělené akreditace lze podat pouze 
elektronicky. Žádost obsahuje, vedle 
náležitostí stanovených správním řádem, 
též údaje o splnění podmínek pro udělení 
akreditace stanovených v § 50 odst. 2. K 
žádosti se připojí doklady prokazující 
splnění těchto podmínek.  

(2) Česká národní banka o žádosti rozhodne 
ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy byla žádost 
doručena České národní bance.  

(3) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti 
podle odstavce 1 v plném rozsahu, zapíše 
akreditovanou osobu do seznamu podle § 
49 odst. 2. Rozhodnutí se v takovém 
případě písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí 
nabývá právní moci okamžikem zápisu 
akreditované osoby do seznamu. O zápisu 
akreditované osoby do seznamu Česká 
národní banka neprodleně elektronicky 
informuje žadatele. 

(4) Pokud Česká národní banka žádosti o 
udělení akreditace nevyhoví, žádost 
zamítne. 

(5) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně 
příloh osvědčujících splnění podmínek pro 
udělení akreditace stanovených v § 50 odst. 
2, její formáty a další technické náležitosti 
stanoví prováděcí právní předpis.“ 

288.  Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní – K 52 odst. 3: 

Obdobně jako v připomínce k § 51 odst. 3 požadujeme lhůtu pro vydání rozhodnutí zachovat dle pravidel uvedených v § 71 
odst. 1, resp. § 71 odst. 3 správního řádu a na uplynutí této lhůty navázat možnost fikce prodloužení akreditace. 

Akceptováno jinak. 

Nové znění: „Česká národní banka o žádosti 
o prodloužení akreditace rozhodne ve lhůtě 
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3 měsíců ode dne, kdy byla žádost 
doručena České národní bance. Nevydá-li 
Česká národní banka v této lhůtě 
rozhodnutí, platí, že akreditace byla 
prodloužena.“ 

289.  Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní – K § 85: 

1. Upozorňujeme, že ač návrh zákona v daném ustanovení používá pojem „dohled“, jedná se o „kontrolu“ plnění povinností 
nepodřízených osob ve smyslu § 2 kontrolního řádu. Kontrolní řád je obecným právním předpisem na úseku kontroly ve 
veřejné správě, který se na základě principu subsidiarity použije na kontrolní postupy orgánů veřejné moci spadající do 
působnosti tohoto zákona. V případě vyloučení jeho použití je nutné stanovit vlastní procesní pravidla pro kontrolní postupy. 
Za účelem předejití pochybnostem tedy požadujeme, aby byla aplikovatelnost kontrolního řádu uvedena alespoň v 
důvodové zprávě. Případné odchylky od kontrolního řádu by měly být minimální a odůvodněné specifickým předmětem a 
účelem kontroly. Rovněž by zvláštní předpis měl výslovně stanovit, která ustanovení kontrolního řádu se zvláštní normou 
nahrazují, resp. použití kterých ustanovení kontrolního řádu je v důsledku speciální úpravy vyloučeno. 

2. Ustanovení § 85 odst. 2 týkající se povinnosti součinnosti kontrolovaných osob při výkonu kontroly považujeme do jisté 
míry za duplicitní s ustanovením § 10 odst. 2 kontrolního řádu. Odchylně upravuje okruh osob, kterých se povinnost týká a 
doplňuje lhůtu, ve které má být součinnost při výkonu kontroly poskytnuta, domníváme se tedy, že úmyslem předkladatele 
je obecnou právní úpravu v kontrolním řádu modifikovat. Pro zabránění výkladovým nejasnostem požadujeme, aby byl v 
důvodové zprávě vyjasněn vztah ustanovení ke kontrolnímu řádu. 

Vysvětleno. 

Nevylučujeme kontrolní řád, pojem se 
používá dlouhodobě na finančním trhu, 
v dohledu nejde pouze o kontrolu podle 
kontrolního řádu, ale o širší uplatňování 
ověřování plnění povinností stanovených 
zákonem. Vysvětleno v důvodové zprávě: „K 
§ 85 - Stanovuje se pravomoc České 
národní banky dohlížet činnost uvedených 
osob a povinnost dohlížených osob 
poskytnout součinnost při výkonu dohledu. 
Kontrolní řád se použije podpůrně. 
Ustanovení odstavce 2 doplňuje, nikoli 
nahrazuje ustanovení § 10 odst. 2 
kontrolního řádu.“ 

290.  Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní – K § 87 a § 88: 

Obdobné připomínky jako k ustanovení § 85 vztahujeme rovněž k § 87, který stanoví pravidla dohledu nad činností 
zahraničního zprostředkovatele, který vykonává svou činnost v České republice, a k § 88, který stanoví pravidla dohledu u 
činnosti na základě tzv. evropského pasu. U obou ustanovení požadujeme vyjasnit vztah s kontrolním řádem. 

Akceptováno částečně. 

K § 87 lze dopsat, k § 88 nikoli. Doplnění 
důvodové zprávy: „K § 88:  Stanoví se 
pravidla dohledu nad činností zahraničního 
zprostředkovatele, který vykonává svoji 
činnost v České republice na základě tzv. 
evropského pasu. Kontrolní řád se použije 
podpůrně.“ 

291.  Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní – K § 96 odst. 2 

Z důvodové zprávy nevyplývá, zda bylo cílem navrhovatele omezit účastníky řízení pouze na vázaného zástupce a 
zastoupeného, a vyloučit tak ustanovení upravující účastenství dle § 27 správního řádu. V tomto směru požadujeme 
důvodovou zprávu doplnit 

Vysvětleno. 

Do DZ doplněna věta „§ 27 správního řádu 
se nepoužije“. 

 

292.  Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní – K § 103 odst. 1 

Požadujeme formulačně upravit znění ustanovení tak, aby bylo zcela zřejmé, kdo je subjektem přestupku. Slova „Ten, kdo 
je oprávněn distribuovat pojištění nebo zajištění, se dopustí přestupku tím, že“ nejsou dle našeho názoru dostatečně určitá 
a mohla by vést k výkladovým nejasnostem. 

Vysvětleno. 

Dle názoru předkladatele nevzbuzuje 
pochybnosti, kdo je subjektem přestupku. 

293.  Ministerstvo 
vnitra 

Doporučující – K § 8 odst. 1 

Dáváme na zvážení možnost přeformulování ustanovení upravujícího trvání oprávnění k činnosti samostatného 
zprostředkovatele po zapsání do registru, resp. zakotvení konkrétní doby trvání tohoto nově uděleného oprávnění. Dle 

Vysvětleno. 

S každým přechodem jsou spojené určité 
náklady, je na svobodném rozhodnutí 
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našeho názoru navrhované ustanovení zakládá značnou nerovnost mezi žadatelem, který např. podá žádost v lednu a 
žadatelem, který ji podá až v prosinci. Délka trvání oprávnění se tak bude lišit téměř o rok, kdy prodloužení je pak 
samozřejmě spojeno s dřívějším zaplacením správního poplatku. 

Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k § 15 odst. 2. 

subjektu, zdali mu stojí za to platit poplatek 
(a tedy zahájit podnikání) ještě na konci 
roku. 

294.  Ministerstvo 
vnitra 

Doporučující – K § 31: 

Doporučujeme v předmětných ustanoveních slova „způsobem umožňující dálkový přístup“, která jsou vykládána jako 
uveřejnění kdekoliv na internetu, nahradit slovy „na svých internetových stránkách“, neboť tím dojde k přesnému vymezení 
místa uveřejnění. 

Tuto připomínku vztahujeme obdobně také k § 46 odst. 3, § 49 odst. 2 a § 96 odst. 3. 

 

Vysvětleno. 

MVn takto doporučuje všem resortům, ale 
chápe, že s ohledem na LRV apod. 
nemusíme chtít vyhovět. 

295.  Ministerstvo 
vnitra 

Doporučující – K § 44 odst. 6 

Slova „se považuje za odborně nezpůsobilou“ doporučujeme nahradit slovy „se nepovažuje za odborně způsobilou“, neboť 
se dle našeho názoru jedná o přiléhavější formulaci. 

Akceptováno jinak. 

Bude revidováno v kontextu zásadní 
připomínky České národní banky. 

296.  Ministerstvo 
vnitra 

Doporučující – K § 47 odst. 2 

Pro zvýšení právní jistoty doporučujeme zvážit zakotvení hraničního termínu pro absolvování následného vzdělávání, neboť 
současné znění působí poměrně neurčitě. Dále považujeme za vhodné v důvodové zprávě uvést příklady závažných 
důvodů vedoucích k možnosti odložit absolvování následného vzdělávání. 

Vysvětleno. 

V důvodové zprávě vysvětleno. Hraniční 
termín neumíme zakotvit, a to z ryze 
praktických důvodů (nemoc, vážné důvody), 
posouzení bude na přiměřeném uvážení 
správního orgánu.  

297.  Ministerstvo 
vnitra 

Doporučující – K § 59 odst. 2 písm. a) 

Domníváme se, že znění ustanovení neodpovídá čl. 10 odst. 3 směrnice 2016/97 o distribuci pojištění, který uvádí, že 
fyzické osoby přinejmenším nesmějí mít záznam v trestním rejstříku nebo jiném vnitrostátním ekvivalentu, pokud jde o 
závažné trestné činy proti majetku nebo související s finančními činnostmi, a nedostaly se v minulosti do úpadku, ledaže 
byly rehabilitovány v souladu s vnitrostátním právem. Příhodnější by bylo nahradit slova „zločin, pro přečin“ a slova „pro 

 

Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k § 60 odst. 2 písm. a). 

Vysvětleno. 

Ustanovení celkově revidováno. 

 

298.  Ministerstvo 
vnitra 

Doporučující – K § 81 odst. 4 

Doporučujeme důvodovou zprávu doplnit o výčet ustanovení občanského zákoníku obsahující informační povinnosti týkající 
se smluv uzavíraných se spotřebitelem, které jsou dle předkladatele dodržením § 74 až 80 naplněny. 

 

Akceptováno jinak. 

Viz vypořádání připomínky MSP. § 81 odst. 
4 vypuštěn, NOZ (na návrh MSP) upraven 
tak, aby reflektoval výluky pro finanční 
služby z infopovinností podle § 1811 odst. 2 
a poddoddílu 2 (nefinanční služby na dálku) 

299.  Ministerstvo 
vnitra 

Doporučující – K § 97 odst. 2 písm. b), § 99 odst. 2 písm. b), § 100 odst. 2 písm. d), § 103 odst. 2 písm. b) a § 105 odst. 3 

písm. b) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 o distribuci pojištění stanoví, že v případě fyzické osoby musí být 
maximální správní peněžitá sankce minimálně 700 000 EUR a v případě právnické osoby maximální správní peněžité 
sankce minimálně 5 000 000 EUR nebo až 5 % jejího celkového ročního obratu podle poslední dostupné účetní závěrky 

Vysvětleno. 

Primárně se řídíme hodnotami ze směrnice, 
byť si uvědomujeme, že to zakládá velkou 
neproporčnost. O případném zaokrouhlení 
rozhodne debata na LRV. 
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schválené řídicím orgánem. Předkladatel určil výši této pokuty dle aktuálního směnného kurzu eura k české koruně, a to na 
částku na 18 920 000 Kč v případě fyzické osoby a na částku 135 125 000 Kč v případě právnické osoby. Doporučujeme 
výši pokuty za přestupek zaokrouhlit na celé miliony a stanovit tak částku na 19 000 000 Kč namísto stávajících 18 920 000 
Kč u fyzické osoby a na částku 136 000 000 Kč namísto 135 125 000 Kč u právnické osoby. Vzhledem k proměnlivému 
směnnému kurzu české koruny k euru se tak zamezí případné nutnosti změny této částky. 

300.  Ministerstvo 
vnitra 

Doporučující – K § 2 písm. g) – k důvodové zprávě 

Ve zvláštní části důvodové zprávy absentuje zdůvodnění zakotvení a obsahu ustanovení písmene g), doporučujeme ji 
doplnit. 

Vysvětleno. 

Víme, že není v DZ obsaženo, k odůvodnění 
jsme však nenalezli věcný důvod. 

301.  Ministerstvo 
vnitra 

Doporučující – K § 30 odst. 1 a 2 

Doporučujeme dvojtečky, které se nachází za návětím předmětných odstavců, vypustit pro nadbytečnost. 

Neakceptováno. 

302.  Ministerstvo 
vnitra 

Doporučující – K § 33 odst. 1: 

Pro lepší srozumitelnost textu doporučujeme ustanovení uvést ve znění: „Požádá-li pojišťovací zprostředkovatel, vydá mu 
Česká národní banka elektronický výpis z registru týkající se údajů o jeho osobě.“. 

Akceptováno jinak.  

Akceptováno ve smyslu připomínky ČNB, tj. 
ve smyslu „stažitelné PDF“ jako tomu je ve 
Veřejném rejstříku.  

303.  Ministerstvo 
vnitra 

Doporučující – K § 45 odst. 2: 

Navrhujeme opravit překlep ve slově „absolvovat“. 

Akceptováno. 

304.  Ministerstvo 
vnitra 

Doporučující – K § 48: 

Doporučujeme slovo „následné“ nahradit slovem „následného“. 

Akceptováno. 

305.  Ministerstvo 
vnitra 

Doporučující – K § 80: 

Navrhujeme před číslo 3 uvedené před nadpisem „Informace poskytované během trvání pojištění“ vložil slovo „Díl“, popř. je 
vypustit pro nadbytečnost. 

Akceptováno. 

306.  Ministerstvo 
zemědělství 

Doporučující – 1. K § 15 

Doporučujeme stanovit povinnost zastoupeného informovat vázaného zástupce před ukončením časové platnosti jeho 
oprávnění k provozování činnosti o tom, že nebyl zaplacen správní poplatek za prodloužení platnosti oprávnění vázaného 
zástupce a jeho oprávnění tedy zanikne ze zákona. 

Neakceptováno. 

307.  Ministerstvo 
zemědělství 

Doporučující – 2. K důvodové zprávě k § 3 

Doporučujeme uvést důvody, proč jsou činnosti spočívající v likvidaci pojistných událostí vyloučeny z regulace zákonem. 
Uvedené činnosti totiž mohou obsahovat postupy, při nichž není zájem zákazníků dostatečně zohledněn. 

Dále doporučujeme upřesnit rozsah definice činností u tzv."tipařství", které jsou rovněž vyloučené z působnosti zákona. 
Konkrétně doporučujeme vyjmout z této definice všechny činnosti, za které náleží "tipaři" finanční odměna.   

Akceptováno částečně. 

Důvodová zpráva doplněna o vysvětlení 
změn v regulaci samostatných likvidátorů 
pojistných událostí. 

308.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučující - 1.  K části druhé a páté - § 17 odst. 1 písm. g) a § 54 odst. 1 písm. e) 

Doporučujeme za slovo „odnětím“ vložit slova „oprávnění k činnosti“. 

Neakceptováno 
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309.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučující – 2. K části druhé - § 25 

Upozorňujeme, že v odstavci 1 je uvedeno „oznámení“ a  v odstavci 3 a 4  je uvedena „informace“, ačkoliv podle kontextu 
se má jednat o oznámení. Doporučujeme upravit. 

Akceptováno. 

310.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučující – 3. K části čtvrté - § 39 odst. 2 

Doporučujeme na konci textu písmene b) doplnit čárku.  

Akceptováno. 

311.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučující - 4. K části páté - § 58 odst. 1 a 2 

Doporučujeme vypustit označení paragrafu 60. 

Vysvětleno.  

Vázaný zástupce a samostatný 
zprostředkovatel mohou být i právnické 
osoby.  

312.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučující - 5. K části sedmé a osmé  -  § 95 odst. 6 a § 106 odst. 6 

Doporučujeme za slovem „směrnice“ vypustit slovo „Směrnice“. 

Akceptováno jinak. 

Odkaz změněn. 

313.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučující - 6. K části deváté - § 108 odst. 3 

Doporučujeme doplnit název zákona č. 38/2004 Sb. a zároveň doporučujeme vypustit označení paragrafu 84. 

Akceptováno.  

314.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučující - 7. K části deváté - § 110 odst. 1 

Doporučujeme uvést zkrácenou citaci zákona č. 38/2004 Sb. 

Akceptováno. 

315.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučující - 8. K části desáté 

Upozorňujeme, že na konci bodů 2 až 9 a bodu 11 jsou uvedena nadbytečně slova „,včetně nadpisu“ a na konci bodu 10  
jsou uvedena nadbytečně slova „,včetně nadpisů“. Doporučujeme slova „,včetně nadpisu“  a slova „,včetně nadpisů vypustit. 

Neakceptováno. 

316.  Ministerstvo 
zahraničí 

Doporučující – K § 93 

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje zvážit, zda jsou důvody pro odmítnutí spolupráce či výměny informací obsažené 
v § 93 návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 
ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění, která ve svém čl. 13 žádné důvody pro odmítnutí spolupráce výslovně 
nezmiňuje. 

Neakceptováno.  

Jde o standardní ustanovení na finančním 
trhu, které je obsaženo ve směrnicích 
upravujících jiné sektory FT. Není důvod, 
aby sektor pojišťovnictví byl výjimkou bez 
možnosti odmítnout spolupráci ze zde 
uvedených důvodů. 

317.  Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Doporučující – K § 39 

Ustanovení § 39 návrhu zákona je zřejmě promítnutím čl. 24 transponované Směrnice 2016/97 ze dne 20. ledna 2016;  dle 
jeho odstavce 7 členské státy mohou zachovat v platnosti nebo přijmout další přísnější opatření nebo v jednotlivých 
případech zasáhnout a zakázat prodej pojištění spolu s určitou doplňkovou službou nebo produktem, které nejsou 
pojištěním, v rámci jednoho balíčku či jedné dohody, pokud mohou prokázat, že tento postup škodí spotřebitelům. Této 
skutečnosti zřejmě předkladatel využil a stanovil v návrhu zákona plošný zákaz vázání, kromě vymezených případů.  

Nejistotu lze spatřovat  

1. ve vymezení/identifikaci dle § 39 odst. 1 návrhu zákona, které zboží nebo služby nelze koupit bez uzavření pojistné 
smlouvy (napadá mne pouze pojistná smlouva havarijního pojištění s vázáním poskytnutí asistenčních služeb, kde by 

Akceptováno jinak. 

Text ustanovení upraven. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANWC5R8I)



 

72 

Č. Subjekt Připomínky  Vypořádání  

takové vázání bylo legitimní). 

2. ve znění § 39 odst. 1 návrhu zákona, které dle mého názoru dává možnost dvojího výkladu, a proto předkladateli navrhuji 
zvážit jeho přepracování k jednoznačnosti výkladu: 

Stávající text návrhu zákona:  

§39 

Vázané produkty 

(1)  Vázat koupi zboží nebo služby na uzavření smlouvy, ve které se sjednává pojištění jako doplňková služba, pokud není 
možno koupit zboží nebo službu bez uzavření smlouvy o tomto pojištění, se zakazuje. 

 

Pokud předkladatel chtěl zajistit, aby všude tam, kde zboží nebo služby lze pořídit samostatně bez toho, aby spotřebitel byl 
nucen spolu s jejich koupí uzavřít pojistnou smlouvu na některý pojistný produkt, bylo takové vázání koupě zboží nebo 
služby na uzavření smlouvy o pojištění zakázáno, pak by ustanovení § 39 odst. 1 návrhu zákona mělo znít:  

Varianta 1/ 

Vázat koupi zboží nebo služby na uzavření smlouvy, ve které se sjednává pojištění jako doplňková služba, pokud je možno 
koupit zboží nebo službu bez uzavření smlouvy o tomto pojištění, se zakazuje. 

Varianta 2/ 

Vázat koupi zboží nebo služby na uzavření smlouvy, ve které se sjednává pojištění jako doplňková služba, se zakazuje; 
výjimkou jsou případy, kdy zboží nebo službu nelze koupit samostatně bez uzavření smlouvy o tomto pojištění. 

318.  Úřad pro 
ochranu 
osobních údajů 

Zásadní – K důvodové zprávě kmenového zákona (RIA) 

1. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“) v RIA na p. 
59 je nezbytné přepracovat. 

Odůvodnění: DPIA vykazuje nedostatky, neboť vymezení dopadů do ochrany osobních údajů neodpovídá obsahu návrhu. 
Je ho proto nezbytné přepracovat v souladu s následujícími požadavky: 

Nelze konstatovat, že „návrh zákona nepředpokládá žádné významné dodatečné zásahy do oblasti ochrany osobních 
údajů“. Každé zpracování osobních údajů fyzické osoby je zásahem do jejího soukromí a tudíž i oblasti ochrany osobních 
údajů. Návrh zákona předpokládá zpracování osobních údajů v několika ustanoveních: 

Zpracování osobních údajů obsahuje návrh zákona v § 6, § 34, § 44, § 55 písm. a) a b) a v § 56 pod písmeny a) a b), v 
rámci osvědčení o vykonání odborné zkoušky a osvědčení o absolvování následného vzdělávání, dále v § 59 (kde ÚOOÚ 
považuje danou právní normu za optimální), § 69, § 70, § 74 až § 84. Ustanovení § 73 žádné zpracování osobních údajů 
nepředpokládá. V §§ 79–81 je upraveno poskytnutí (předání) informací, tedy osobních údajů, o pojišťovacím 
zprostředkovateli a pojišťovacím zprostředkovateli, které je formou zpracování osobních údajů podle § 4 písm. e) zákona o 
ochraně osobních údajů. 

Je nutné v DPIA explicitně konstatovat, zda předkládaný návrh zákona zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; 
pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel zpracování osobních údajů, kategorie zpracovávaných 
osobních údajů, veřejnost zpracování nebo jeho částí, popř. výstupů ze zpracování zakládaného navrhovaným zákonem, 
uchovací lhůty. Dále je nutné uvést, kdo bude správcem a zpracovatelem osobních údajů, jejichž zpracování předkládaný 
návrh zákona předpokládá. 

Zhodnocení, zda návrh není v rozporu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 
ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, patří do části zhodnocení 
souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 
právními zásadami práva Evropské unie. Je však nutno upozornit na to, že vzhledem k tomu, že nařízení Evropského 

Akceptováno. 

DPIA v ZZ RIA přepracována – 
strukturována podle typů regulovaných 
vztahů, v rámci kterých dochází ke 
zpracování osobních údajů, doplněno 
zhodnocení souladu s GDPR, vysvětlena 
podstata specifik pojišťovnictví ve vztahu 
k OOÚ a kontext právní úpravy v ostatních 
sektorech finančního trhu (viz str. 60-61 ZZ 
RIA).  
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parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fysických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR), 
nabývá účinnosti již 25. května 2018, měla by důvodová zpráva k návrhu zákona zhodnotit soulad již s GDPR. 

Zhodnocení, zda návrh není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat 
(vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.), patří do zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 
jimiž je Česká republika vázána, obecné části důvodové zprávy. 

Cílem DPIA není vyhodnocovat soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U zákonů by to nemělo smysl, protože speciální zákon má před ZOOÚ přednost. 

319.  Úřad pro 
ochranu 
osobních údajů 

Zásadní – 2. V § 2 se písmeno g) zrušuje.  

Odůvodnění: Není možné stanovit definici identifikačních údajů fixním výčtem. Zpracování osobních údajů je vždy 
kontextové: Pro identifikaci jednoho postačí méně identifikačních údajů; pro identifikaci jiného je nutné více identifikačních 
údajů. Tak i zde: identifikace vázaného zástupce je pomocí eGovernmentu snazší než např. zahraničního 
zprostředkovatele. Předkladatel sám tento princip tuší, protože na některých místech tento pojem nepoužívá, nýbrž mluví o 
„údajích uvedených v žádosti umožňují identifikaci“, např. v §§ 6 nebo 13. Je nezbytné rozlišovat identifikaci podnikatele a 
identifikaci spotřebitele. Důvodová zpráva zcela absentuje.  

Akceptováno jinak.  

„Identifikační údaje“ zaměněny za „údaje o 
osobě“.  

  

 

320.  Úřad pro 
ochranu 
osobních údajů 

Zásadní – 3. V § 6 odst. 4 a § 34 odst. 4 se slova „v základních registrech jako referenční údaje“ nahrazují slovy 

„informačních systémech veřejné správy“.  

Odůvodnění: Není sebemenší důvod neoznamování změn omezovat na základní registry. Propojení na AIS zajistí RPP. 

Vysvětleno.  

Užíváme terminologii standardní pro 
regulaci finančního trhu, tuto jednotu není 
žádoucí narušovat. 

Připomínkové místo po vysvětlení ustupuje 
od připomínky.  

321.  Úřad pro 
ochranu 
osobních údajů 

Doporučující – 4. Ustanovení §§ 11 a 20 se zrušují. 

Odůvodnění: Není sebemenšího důvodu omezovat přičitatelnost protiprávního činu pojišťovně nebo zajišťovně; takové 
omezení by bylo jen na úkor pojištěnce. Důvodová zpráva zcela mlčí (nevysvětluje právní normu) a jen opisuje normativní 
text. 

Vysvětleno.  

Daná úprava byla podrobně diskutována na 
ad-hoc komisi Legislativní rady vlády, 
rovněž jako s regulovanými subjekty. Tato 
koncepce platí i v jiných sektorech 
finančního trhu, pro MF je klíčové udržet její 
jednotu. 

Připomínkové místo po vysvětlení bere na 
vědomí. 

322.  Úřad pro 
ochranu 
osobních údajů 

Zásadní – 5. V § 18 a § 70 odst. 4 písm. b) se slovo „nejméně“ nahrazuje slovem „nejvýše“.  

Odůvodnění: Je nutné stanovit maximální délku zpracování osobních údajů, nikoliv délku minimální. Podle § 5 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb. je správce povinen uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich 
zpracování. Požadavek omezení uložení je obsažen i v článku 5 odst. 1 písm. e) GDPR. Je třeba rovněž vycházet z článku 
6 odst. 3 závětí GDPR, z něhož vyplývá v případě veřejnoprávních zpracování osobních údajů požadavek stanovit dobu 
zpracování v právním předpisu, který se zpracování osobních údajů týká. 

Akceptováno jinak.  

„10 kalendářních let od“. 

323.  Úřad pro 
ochranu 

Zásadní – 6. Ustanovení §§ 28–34 je nezbytné dopracovat.  

Odůvodnění: Předně je nezbytné registr pojmenovat. „Pojmenování“ registru pouze obecninou („registr“) je zcela nevhodná 

Akceptováno částečně. 

Označení registru zvážíme až v rámci 
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osobních údajů legislativní praxe, která je navíc matoucí. Registr musí mít již v označení určení toho, co obsahuje.  

Dále je nezbytné stanovit, jak dlouho budou údaje v tomto registru uchovávány. 

návrhu budoucího horizontálního zákona o 
distribuci finančních služeb. V danou chvíli, 
s ohledem na sektorovou právní úpravu 
finančního trhu, není vhodné označení 
měnit.  

Nový § 30 odst. 4. zní: „(4) Údaje podle  
odstavce 2 písm. a) až h) zůstávají v 
registru zapsány po dobu 20 let ode dne, 
kdy osoba zapsaná v registru ukončila 
činnost.“ 

324.  Úřad pro 
ochranu 
osobních údajů 

Zásadní – 7. V § 31 se věta druhá zrušuje.  

Odůvodnění: Není zřejmé, proč by měly být veřejnosti zpřístupněny historické údaje, tedy zastaralé (neplatné) osobní údaje. 
Důvodová zpráva zcela mlčí – text: „aby bylo možno dohledat historii daného subjektu“ je ve skutečnosti objasnění 
důsledku, nikoliv příčin (důvodů). 

Akceptováno jinak. 

Upravené znění ustanovení § 31: „Česká 
národní banka zpřístupňuje údaje uvedené v 
§ 30 odst. 1 a 2 způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Údaje, v případě změn 
včetně předchozích údajů, zůstávají 
uveřejněny po dobu 10 let ode dne, kdy 
osoba zapsaná v registru ukončila činnost.“ 

325.  Úřad pro 
ochranu 
osobních údajů 

Doporučující – 8. V § 62 odst. 3 a 6 se slova „ne starší 3 měsíců“ zrušují. 

Odůvodnění: Tento časový test je zcela nedůvodný. Cílem není mechanicky přezkoumávat stáří listiny, nýbrž aktuálnost – 
tj. stav skutečnosti proměnlivé v čase. To, že listina je mladší než 3 měsíce, aktuálnost nezajišťuje; naopak i listina starší 
než čtvrt roku aktuální být může. Podobný příklad je ověření jazykové znalosti nebo věcné právo k nemovitosti. Předkladatel 
stanovená právní norma je v rozporu s obecným principem veřejné moci v ČR – zásadou volného hodnocení důkazů, na 
rozdíl od zákonné theorie důkazní, která v ČR nepoužívá. Důvodová zpráva o časovém testu zcela mlčí. 

Vysvětleno. 

Jedná se o jeden z podkladů pro 
posuzování důvěryhodnosti regulovaných 
osob. Časový test aplikuje orgán dohledu 
jednotně i v ostatních sektorech finančního 
trhu. 

Připomínkové místo po vysvětlení bere na 
vědomí. 

326.  Úřad pro 
ochranu 
osobních údajů 

Zásadní – 9. V § 106 odst. 3 se slova „bez uvedení identifikačních údajů o osobě uznané vinnou přestupkem“ nahrazují 

slovem „anonymisovaně“.  

Odůvodnění: Pouhé odstranění identifikačních údajů nemusí k naplnění účelu sledovanou právní normou postačovat. Místo 
toho je třeba naplnit požadavky § 4 písm. c) ZOOÚ nebo § 26 GDPR. Důvodová zpráva zcela mlčí. 

Vysvětleno.  

Ustanovení vychází z obdobné úpravy v 
zákoně o spotřebitelském úvěru. Úpravu 
navrhovanou ÚOOÚ zvážíme v rámci 
návrhu horizontálního zákona o distribuci 
finančních služeb. 

Připomínkové místo po vysvětlení ustupuje 
od připomínky. 

327.  Finanční arbitr Zásadní – 1. K § 2 písm. c) 

Požadujeme vložit bod 5., který by zohlednil rovněž fázi poskytování pojištění po uzavření pojistné smlouvy, například ve 
znění „v poskytování pojistné ochrany, ve správě pojištění a vypořádání práv a povinností souvisejících se změnou a 
zánikem pojištění, včetně plnění z pojištění“. Analogicky doporučujeme upravit u ustanovení § 2 písm. d), e) a f). 

Odůvodnění: Definice poskytování pojištění v § 2 písm. c) ZDPZ se soustřeďuje výlučně na fázi před uzavřením pojistné 
smlouvy nebo při jejím uzavírání. Zcela však opomíjí poskytování samotné služby, tedy poskytování pojistné ochrany, 

Akceptováno jinak. 

Rozšíření působnosti FA vyplyne nikoli 
z rozšíření definice distribuce pojištění 
v ZDPZ (v zájmu zachování záběru činností 
pokrytých, resp. výslovně vyloučených 
z působnosti směrnicí IDD – viz likvidace 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANWC5R8I)



 

75 

Č. Subjekt Připomínky  Vypořádání  

poskytování plnění z pojištění (výplata pojistných plnění, odkupného apod.), a to i v rozporu s článkem 2 odst. 1 písm. a) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 o distribuci pojištění (dále jen „IDD“), podle nějž i samotná 
distribuce pojištění zahrnuje vedle předsmluvní fáze a uzavírání pojistných smluv i „pomoc při jejich správě a plnění, 
zejména v případě vyřizování nároků z pojistné události“. Definice distribuce pojištění resp. definice poskytování nebo 
zprostředkování pojištění má pak dopad nejen na samotný ZDPZ, ale také např. na vymezení působnosti finančního arbitra, 
který by sice přijetím změnového zákona k ZDPZ měl rozšířenou působnost, fakticky by však nemohl řešit typické spory z 
pojištění, tedy především spory ohledně plnění z pojištění a jeho výše. 

pojistných událostí), ale rozšířením okruhu 
sporů příslušných k rozhodování FA dle 
zákona o finančním arbitrovi (viz změnový 
zákon). 

 

 

328.  Finanční arbitr Zásadní – 2. K § 64 

Požadujeme doplnit třetí odstavec o text, který by transponoval ustanovení článku 20 odst. 1 alinea 2 IDD pojištění: 
„Všechny navrhované smlouvy musí odpovídat požadavkům a potřebám zákazníka“. 

Odůvodnění: Toto ustanovení není předkládaným návrhem zákona zatím vůbec transponováno, přestože se jedná o 
důležité ustanovení z pohledu jednání s odbornou péčí v podobě promítnutí požadavků zájemce o pojištění do samotné 
smlouvy. Systematicky se jeví jako vhodné doplnění § 64 o další odstavec. 

Vysvětleno. 

Doplněno pouze do důvodové zprávy. 
Vnímáme jako povinnost zákonem již 
transponovanou, obsaženou v § 63 a § 64. 
Nelze si představit jednání s odbornou péčí 
a v nejlepším zájmu klienta, které by 
současně bylo v rozporu s jeho požadavky a 
potřebami.  

329.  Finanční arbitr Zásadní – 3. K § 70 odst. 4 písm. b) 

Číslo „5“ požadujeme nahradit číslem „10“. 

Odůvodnění: Právo na pojistné plnění se promlčuje ve lhůtě 10 let, stejně tak pro případné bezdůvodné obohacení nebo 
náhradu škody je objektivní lhůta v případě úmyslu rovněž 10 let. Z tohoto důvodu by bylo vhodné povinné uchování 
dokumentů nejméně 10 let od zániku pojištění. 

Akceptováno. 

 

 

 

 

330.  Finanční arbitr Zásadní – 4. K § 75 písm. i)  

Za slova „nad rámec pojistného“ požadujeme vložit slova „a jejich výši“. 

Odůvodnění: Při rozhodování o uzavření pojistné smlouvy není pro zákazníka důležitá pouze informace o tom, jaké všechny 
platby může být povinen hradit, ale především o tom, jaká bude výše takových plateb. 

Akceptováno. 

Formulováno jako „a jejich výši, není-li to 
možné, způsob jejich určení a metodu 
výpočtu.“ 

331.  Finanční arbitr Zásadní – 5. K § 77 písm. c) 

Za slova „kapitálové rezervy pojištění“ doplnit slova „a jejich výše“. 

Odůvodnění: Po zapracování navržené úpravy bude zřejmý kompletní rozpad pojistného, tedy výše všech odečitatelných 
položek (tj. výše nákladů i výše rizikového pojistného) i výše části tvořící rezervu. 

Akceptováno. 

 

332.  Finanční arbitr Zásadní – 6. K § 81 odst. 2 

V návaznosti na text IDD požadujeme doplnit ZDPZ o ustanovení článku 23 odst. 5 písm. d) IDD, podle kterého je 
pojišťovna povinna zajistit, že informace zůstanou přístupné v nezměněné podobě po takovou dobu, kterou zákazník může 
rozumně potřebovat k tomu, aby se s nimi seznámil. 

Odůvodnění: Navrženou úpravou bude zajištěno, že půjde o skutečně trvalý nosič dat, jak je chápán českým právem, 
přičemž ustanovení § 81 ZDPZ nebude možné vykládat jako speciální úpravu trvalého nosiče dat s mírnějšími požadavky. 

Akceptováno. 

Doplněna definice trvalého nosiče dat a 
upraveno znění daného ustanovení. 

333.  Finanční arbitr Zásadní – 7. K § 83 odst. 1 

Za slova „před uzavřením pojistné smlouvy“ požadujeme vložit slova „nebo předtím, než zájemce o pojištění učiní závazný 

Akceptováno. 

„Informace uvedené v § 74 až 78 je 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANWC5R8I)



 

76 

Č. Subjekt Připomínky  Vypořádání  

návrh na uzavření takové smlouvy“. 

Odůvodnění: Jedná se o standardizované ustanovení [srovnej např. § 100 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2016 Sb.], které 
má zajistit, že zájemce o pojištění získá informace potřebné pro rozhodnutí u uzavření pojistné smlouvy ještě předtím, než 
provede toto rozhodnutí a učiní návrh na její uzavření. Současně je reflektována praxe na trhu, kdy ofertu na uzavření 
pojistné smlouvy zpravidla činí zájemce o pojištění (byť na formuláři pojistitele), a tuto ofertu akceptuje pojistitel s určitou 
časovou prodlevou. 

pojišťovna povinna poskytnout zákazníkovi s 
dostatečným předstihem před uzavřením 
pojistné smlouvy, učiněním závazného 
návrhu na uzavření takové smlouvy ze 
strany zájemce, nebo změnou nebo 
ukončením pojištění.“ 

334.  Finanční arbitr Doporučující – 8. K § 3 odst. 2 

Mělo by být jednoznačně patrné, že se jedná o kumulativní výčet. Přestože je v souladu s čl. 42 Legislativních pravidel 
vlády použita spojka „a“, bylo by vhodné toto zdůraznit např. i v důvodové zprávě k zákonu, že musí být splněny všechny 
podmínky současně. 

Vysvětleno. 

Doplněno do DZ, že je výčet kumulativní. 

335.  Finanční arbitr Doporučující – 9. K § 11 

Z textu zákona ani odůvodnění není jednoznačně zřejmé, zda toto ustanovení míří výlučně na náhradu škody nebo i jiné 
situace (neplatné sjednání pojistné smlouvy a z toho plynoucí důsledky v podobě vydání bezdůvodného obohacení apod.). 

Současně není zřejmé (a bylo by vhodné to vysvětlit minimálně v důvodové zprávě), v čem může spočívat nepečlivý výběr 
ze strany pojišťovny nebo zajišťovny, když zákon stanoví přísné podmínky (odbornost, důvěryhodnost aj.) pro udělení 
oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele. 

Část věty první za středníkem doporučujeme nahradit slovy „pokud však pojišťovna nebo zajišťovna samostatného 
zprostředkovatele nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, odpovídá společně a nerozdílně za způsobenou 
škodu“; když solidární odpovědnost v takovém případě lépe odpovídá spravedlivému uspořádání vztahů mezi všemi 
stranami než ručení. 

Vysvětleno.  

Dovysvětleno v DZ. Reaguje se zde na 167 
NOZ, který přebíráme a pouze snímáme 
odpovědnost pojišťovny. 

336.  Finanční arbitr Doporučující – 10. K § 20 ZDPZ 

Doporučujeme analogicky provést obdobné úpravy, jaké navrhujeme u § 11. 

Současně doporučujeme doplnit odstavec 2, který by upravil přičitatelnost protiprávního činu, kterého by se dopustil vázaný 
zástupce pojišťovny, neboť navrhované ustanovení upravuje výlučně protiprávní čin, kterého se dopustil vázaný zástupce 
samostatného zprostředkovatele, a úprava přičitatelnosti jednání vázaného zástupce pojišťovny v zákoně absentuje. 

Vysvětleno.  

dtto pro VZ 

337.  Finanční arbitr Doporučující – 11. K § 21 a násl. v hlavě VI. 

Návrh neobsahuje výslovnou úpravu přičitatelnosti protiprávního činu ze strany zahraničního zprostředkovatele. Jelikož se 
však podle ustanovení § 4 jedná o samostatnou kategorii osob oprávněných zprostředkovávat pojištění, bylo by vhodné do 
této hlavy včlenit obdobnou úpravu přičitatelnosti těchto osob jako v případě samostatného zprostředkovatele a vázaného 
zástupce. 

Vysvětleno. 

Je věcí regulace v domovském členském 
státu. Spíš asi vztahovat nebudeme. 
Vyřešíme v zákonu o distribuci finančních 
služeb. 

338.  Finanční arbitr Doporučující – 12. K § 30 odst. 1 ZDPZ 

Navrhujeme do výčtu zapisovaných údajů v Registru doplnit údaje o uzavřené pojistné smlouvě pojišťovacího 
zprostředkovatele či  informaci, že se pojišťovna písemně zavázala převzít povinnost nahradit škodu za veškeré jeho 
jednání podle ustanovení § 9 tohoto zákona. Obdobná úprava byla zakotvena již v zákoně 38/2004 Sb., není důvod, aby 
tato informace nebyla veřejně dostupná. Jedná se o důležitou informaci např. i pro účely vedení řízení před finančním 
arbitrem a určení odpovědnosti za škodu. 

Neakceptováno. 

 

339.  Finanční arbitr Doporučující – 13. K § 38 odst. 4 písm. a) Neakceptováno. 
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Požadujeme písmeno a) vypustit. 

Není zřejmý důvod, proč by v případě jednorázového pojistného neměla platit pravidla pro rozložení odměny. 

340.  Finanční arbitr Doporučující – 14. K § 38 odst. 5 

Toto ustanovení je nutné provázat s § 71 tohoto zákona a zohlednit vracenou část odměny při odkupu, dále je vhodné 
postavit najisto, komu pojišťovací zprostředkovatel vydává část zálohy. 

Neakceptováno. 

341.  Finanční arbitr Doporučující – 15. K § 39 odst. 2 písm. b) 

Za textem chybí čárka.  

Akceptováno. 

342.  Finanční arbitr Doporučující – 16. K § 70 odst. 2 písm. d) 

Technická připomínka nahradit slovo „jeho jménem“ slovem „jejím jménem“, a „jeho vázaný zástupce“ slovy „její vázaný 
zástupce“ neboť se vše vztahuje ke slovu pojišťovna uvedeného v návětí odstavce 2.  

Akceptováno. 

343.  Finanční arbitr Doporučující – 17. K § 71 obecně 

Toto ustanovení by mělo být provázáno s ustanovením § 38 tohoto zákona. Ze zákona není jednoznačné, zda bude při 
výpočtu odkupného zohledněna částka vrácené poměrné části sjednané odměny pojišťovacího zprostředkovatele podle § 
38 zákona. V případě, že by pojišťovna vyčíslila odkupné z nákladů kalkulovaných v okamžiku uzavření pojistné smlouvy a 
vrácenou část provize by nijak nezohlednila, docházelo by patrně k neoprávněnému zvýhodnění pojišťovny. 

Neakceptováno. 

344.  Finanční arbitr Doporučující – 18. K § 71 odst. 2 

Navrhujeme vypustit písm. d), neboť není vhodné zahrnovat pod celkové pořizovací náklady, od jejichž výše pojišťovna 
odvodí výši odkupného, i veškeré marketingové náklady bez ohledu na jejich objektivní vynaložení. Současně dáváme ke 
zvážení, zda se text písm. a) až c) do určité míry nepřekrývá a zda by nebylo vhodné toto ustanovení ještě více zjednodušit. 

Neakceptováno. 

345.  Finanční arbitr Doporučující – 19. K § 74 písm. c) 

Navrhujeme doplnit informaci o právu pojistníka, který není spotřebitelem, požádat o uzavření rozhodčí smlouvy (§ 72). 

Neakceptováno. 

346.  Finanční arbitr Doporučující – 20. K § 75 písm. j) 

Bylo by vhodné ujasnit, ať už formulační úpravou, nebo vysvětlením v důvodové zprávě, že se tento bod týká výhradně 
předsmluvní fáze a toho, během jak dlouhé doby může zájemce o pojištění očekávat, že bude možné uzavřít s pojistitelem 
pojistnou smlouvu za nabízených podmínek, a nikoliv tím způsobem že se zde zakládá domněnka možné jednostranné 
změny pojistné smlouvy za trvání pojištění. 

Akceptováno. 

Vysvětlíme v DZ. 

347.  Finanční arbitr Doporučující – 21. K § 76 písm. c) 

Navrhujeme odstranit slovo „způsob“, neboť tento termín způsobuje neurčitost a jistou rozvolněnost ustanovení. 

Akceptováno. 

348.  Finanční arbitr Doporučující – 22. K § 77 písm. a) 

Navrhujeme odstranit slovo „způsob“, neboť tento termín způsobuje neurčitost a jistou rozvolněnost ustanovení. 

Neakceptováno. 

349.  Finanční arbitr Doporučující – 23. K § 79 odst. 1 písm. c) 

Navrhujeme doplnit informaci o právu pojistníka, který není spotřebitelem, požádat o uzavření rozhodčí smlouvy (§ 72). 

Neakceptováno. 
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350.  Finanční arbitr Doporučující – 24. K § 79 odst. 1 písm. j) 

Bylo by vhodné uvést i informaci o celkové výši provize pojišťovacího zprostředkovatele (tedy o i částce, která bude 
pojistníkovi naúčtována ze zaplaceného pojistného ve prospěch pojišťovacího zprostředkovatele). 

Neakceptováno. 

351.  Finanční arbitr Doporučující – 25. K Dílu 3 ZDPZ Informace poskytovatele během trvání pojištění 

Díl je nesprávně označen, resp. v jeho označení chybí slovo „Díl“. 

Akceptováno. 

352.  Finanční arbitr Doporučující – 26. K § 80 odst. 2 

Dáváme ke zvážení, jaké informace by měl pojistník obdržet, zejména by bylo vhodné doplnit, aby pojišťovna či 
zprostředkovatel informovali zákazníka o postupu zaúčtování předmětné platby. Naopak některé z informací obsažených v 
§ 79 odst. 1 písm. f) až k), na něž ustanovení odkazuje, se v tomto případě jeví jako nadbytečné. 

Akceptováno. 

Nový § 84 odst. 2: „(2) Pokud zákazník učiní 
na základě pojistné smlouvy po jejím 
uzavření platbu za jiným účelem, než je 
platba průběžného pojistného nebo 
termínových plateb, sdělí mu pojišťovna 
nebo pojišťovací zprostředkovatel u každé 
takové platby informace podle § 83 odst. 1 
písm. f) až k) a to, jak se taková platba 
projeví ve změně pojistného krytí nebo 
nákladech pojištění nesených zákazníkem.“ 

353.  Finanční arbitr Doporučující – 27. K § 81 odst. 1 písm. b) 

Vhodné objasnit a upřesnit, o jaké riziko se jedná (pravděpodobně pojistné riziko), neboť u některých druhů pojištění by 
mohlo přicházet v úvahu např. i investiční riziko. 

Akceptováno. 

354.  Finanční arbitr Doporučující – 28. K Příloze k ZDPZ 

K poslednímu řádku tabulky by bylo vhodné doplnit informaci, že ani částka při nulovém zhodnocení není garantována, a 
pojistník může tedy obdržet i méně než do pojištění vložil. 

Vysvětleno. 

Bude obsahem PRIIPS-KIDů (warnings, 
performance scenarios). 

355.  Finanční arbitr Doporučující – 29. K důvodové zprávě k § 66 

Důvodová zpráva chybně odkazuje na § 66, patrně je zamýšlen § 68. 

Akceptováno. 

356.  Finanční arbitr Doporučující – 30. K důvodové zprávě k § 71 

Důvodová zpráva chybně odkazuje v prvním odstavci na § 69 odst. 1 a ve třetím odstavci na § 69 odst. 2. V obou případech 
je patrně myšlen § 71. 

Akceptováno. 

357.  Úřad vlády - 
vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

358.  Úřad vlády - 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  
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359.  Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

360.  Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

361.  Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

362.  Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

363.  Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  
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Č. Subjekt Připomínky Vypořádání  

364.  p. Martin Podávka Zatímco u penzijního spoření je role zaměstnavatelů jasně vymezena (Zákon č. 427/2011 Sb. § 10), u životního 
pojištění schází jakékoliv ustanovení o svobodě volby zaměstnance nebo zákaz úplat zaměstnavateli. Zákon o 
distribuci je z mého pohledu optimálním místem pro sjednocení podmínek, např. uvedením textu: 

"Zaměstnavatel nesmí ovlivňovat zaměstnance při výběru soukromého životního pojištění, nesmí přijmout úplatu, 
odměnu nebo nepeněžitou výhodu v souvislosti s poskytováním příspěvku zaměstnavatele." 

Akceptováno jinak.  

Nový § 48 + delikt v § 112. 

365.  Air Bank a.s. 1. K § 3 odst. 3 

Navržená úprava ve spojení s navazujícími ustanoveními (§§ 36, 84, 85, 95, 98) je nejasná, vedla by k výkladovým a 
praktickým problémům. Stanoví také nepřiměřeně zatěžující povinnosti odborné způsobilosti a důvěryhodnosti. 

Odůvodnění: Souhlasíme s tím, že činnost podle navrženého § 3 odst. 3 nemá být zprostředkováním pojištění nebo 
zajištění, což je ostatně i v souladu se směrnicí. Návrh právní úpravy je však nekoncepční, vnitřně a s ostatními 
ustanoveními zákona si odporující (nemá jít o zprostředkování, ale přesto má být ustanoven dohled ČNB a široce 
pojatá odpovědnost pojišťovny) a nezohledňuje specifika tohoto způsobu pojištění na trhu. Subjekty nabízející vstup do 
pojištění mají být podřízeny dohledu ČNB. Přitom nemají být registrovány, a není jasné, jakým způsobem budou 
identifikovány ze strany ČNB, aby vůbec dohled mohl být prakticky naplněn. Problematická je i široká odpovědnost 
pojišťovny za činnost pojistníka nebo jiné osoby nabízející vstup do pojištění. Není zřejmé, proč by se navržená právní 
úprava měla omezit na činnost vykonávanou podnikatelským způsobem. 

Požadavek odborné způsobilosti a důvěryhodnosti podle zákona považujeme za nepřiměřeně zatěžující zejména v 
situaci, kdy je možnost stát se pojištěným nabízena v rámci vedlejší činnosti jako doplňková služba subjekty 
podléhajícími regulaci podle zvláštních právních předpisů. Jako příklad může posloužit úprava odborné způsobilosti a 
důvěryhodnosti v režimu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, kdy součástí odborné způsobilosti je i 
prokázání znalosti doplňkových služeb (§ 60 odst. 4 písm. a) bod 6., § 60 odst. 4 písm. b) bod 6., § 60 odst. 4 písm. c) 
bod 6. zákona o spotřebitelském úvěru). Navrženou úpravou by tak došlo ke zbytečnému duplicitnímu prokazování v 
podstatě téhož v režimu dvou právních předpisů. 

Vzhledem k uvedenému navrhujeme: 

- buď upravit § 3 odst. 3 návrhu tak, aby pouze stanovil, že nabízí-li pojistník nebo jiná osoba třetí osobě možnost stát 
se pojištěným a nesjednává-li rezervotvorné pojištění, není tato činnost zprostředkováním pojištění nebo zajištění, a 
zároveň odstranit z návrhu zákona odkazy na původně navržený § 3 odst. 3; 

- nebo navrženou právní úpravu doplnit tak, aby zohledňovala existující sektorové regulace a nevytvářela nadbytečnou 
nepřiměřenou zátěž regulovaných subjektů (např. bank a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů). 

Akceptováno částečně. 

Viz nově navrhovaná úprava v § 4. 

366.  Air Bank a.s. 2. K § 66 

Navrhujeme upravit, aby odpovídal čl. 29 odst. 2 a 17 odst. 3 směrnice. 

Zároveň žádáme o konkretizaci pojmů „neobvyklá úplata“ a „neopodstatněná výhoda“  

Odůvodnění: Navržená úprava jde nad rámec uvedených ustanovení směrnice a bez zřejmého důvodu je výrazně více 
omezující. Výhodou ve smyslu navrženého § 66 může být jakákoli provize neodpovídající tomu, co je na trhu 
nejběžnější, a navržená úprava v konečném důsledku může omezovat hospodářskou soutěž. Je také potřeba 
připomenout, že se očekává vydání level 2 aktů k čl. 29 odst. 2 směrnice, a proto není vhodné v rámci její 
implementace výrazně dotvářet ustanovení směrnice, když konkretizace obsahu povinností a postupů k naplnění 
tohoto článku bude teprve předmětem těchto level 2 aktů. 

Vzato na vědomí. 
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367.  AFIZ & USF 1. K § 2 písm. k)  

Co se v tomto případě myslí podobným vztahem? Jde o zaměstnance anebo může jít o osobu vykonávající činnost na 
základě jiných než pracovněprávních vztahů – pak je taková osoba neregistrovaná, protože nemůže být vázaným 
zástupcem – srovnej § 35 odst. 4. Pracovník tedy není vázaný zástupce? Je vhodné to s ohledem na zákaz řetězení 
VZ, který je v ostatních sektorových zákonech obsažen, postavit na jisto. Srovnej § 3 odst. 1 písm. h) zákona o 
spotřebitelském úvěru. 

Vysvětleno. 

Jedná se o zaměstnance v širším slova 
smyslu (nad rámec zákoníku práce) – 
typicky se jedná o osoby pracující na 
základě manažerské smlouvy.  

 

368.  AFIZ & USF 2. K § 2 písm. m)  

U skupin odbornosti je nutné jednoznačně provést rozlišení a průnik jednotlivých skupin. Např. součástí podnikatelské 
činnosti je i provoz aut, které spadají do kategorie 3 nebo pojištění nemovitostí sloužících k výkonu podnikatelské 
činnosti, které by jinak bylo v kategorii 2. Je v kategorii 4 obsažena i kategorie 2, když v rámci podnikatelské činnosti 
pojišťuji i auta apod. 

Akceptováno. 

V návaznosti na jiné připomínky budou 
skupiny odbornosti revidovány, záměr bude 
odůvodněn v důvodové zprávě. Obecným 
cílem je, aby skupiny 3 a 4 v sobě 
zahrnovaly i odbornost skupiny 2, nicméně 
samotné oprávnění aby bylo evidováno 
odděleně.  

369.  AFIZ & USF 3. K § 3 odst. 2  

Jaký je režim této osoby, není registrována, ale splňuje požadavky na odbornost a důvěryhodnost. Z jakého důvodu 
nechceme, aby byla registrována? Nevytváříme tím prostor pro obcházení zákona. Zejména s ohledem na nedávný 
rozmach podnikatelských aktivit ČEZ a dalších v oblasti finančních služeb. Je zájem Ministerstva financí tyto osoby dle 
nové právní úpravy registrovat či nikoliv? Dle našeho názoru by měly být podmínky stejné, tedy včetně registrace. 

Vysvětleno. 

Viz nová úprava doplňkového 
zprostředkování a tzv. flotilové distribuce 
pojištění. Registrovat osoby ve výjimce 
z působnosti (směrnice, zákona) 
nezamýšlíme. 

370.  AFIZ & USF 4. K § 5 odst. 2  

Nepovažujeme nutné zavádět pojmy „agent“ a „makléř“, které se v textu zákona používají ojediněle, ale je vždy možné 
uvést, zda se daná povinnost vztahuje na všechny zprostředkovatele, a nebo jen na zprostředkovatele, které jednají na 
základě smlouvy se zákazníkem. 

Vysvětleno. 

Pojmy byly v zákoně zachovány s ohledem 
na požadavek trhu, s cílem „nerušit tradiční 
terminologii sektoru pojišťovnictví“. Proto je 
MF v návrhu zákona využilo jako 
legislativní zkratky. 

371.  AFIZ & USF 5. K § 6 odst. 3  

Znění tohoto bodu budí dojem, že vedoucí osoby pojišťovny odpovědné za distribuci nebudou muset plnit podmínku 
odborné způsobilosti, což by bylo vůči zprostředkovatelům zjevně diskriminační a navíc v rozporu s praxí např. u 
úvěrových produktů. Navrhujeme tedy ustanovení reformulovat takto: 

(3) Odstavec 1 písm. a), b), d) a e) se nepoužije, je-li žadatelem pojišťovna. Ustanovení zákona o pojišťovnictví týkající 
se činností přímo vyplývajících z pojišťovací činnosti nejsou dotčena. 

Vysvětleno. 

Pojišťovny ale musejí trvale splňovat 
podmínku odborné způsobilosti. Vysvětleno 
v důvodové zprávě. 

 

372.  AFIZ & USF 6. K § 8 odst. 2 

S ohledem na absenci tzv. multilicencí a vysoké zatížení zprostředkovatelů registračními poplatky požadujeme 
prodloužení lhůty trvání oprávnění na 24 měsíců (tj. jako u doplňkového penzijního spoření). 

Neakceptováno. 

 

373.  AFIZ & USF 7. K § 9 odst. 2 - limit spoluúčasti ve výši 1 % z limitu pojistné události, která 1 250 000 Eur je 12500 Eur – tedy vysoké 
číslo, provedli jsme zpřesnění formulace, aby bylo zřejmé, že jde o 1 % z konkrétní výše pojistné události. S tím, že, 

Akceptováno. 
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pokud je cílem úpravy limitovat výši spoluúčasti regulovaného subjektu a existuje možnost výběru mezi paušální 
částkou a procentuálním vyčíslením, pak procentuální hodnota bude vždy představovat vyšší riziko v případě vyšších 
škod. Zároveň jsme provedli zpřesnění, kdy ve výlukách některých pojistek se objevuje „hrubá nedbalost“. 

Navrhujeme následující textaci: 

(2) Pojištění podle odstavce 1 musí být sjednáno u pojišťovny, která podléhá dohledu v členském státě nebo jiném než 
členském státě srovnatelnému s dohledem České národní banky, a musí být sjednáno tak, aby 

a) spoluúčast, byla-li sjednána, nepřekročila vyšší z hodnot 5 000 Kč nebo 1 % z výše pojistného plnění, 

b) se vztahovalo i na odpovědnost osob jednajících jménem samostatného zprostředkovatele, 

c) z něj nebyly vyloučeny škody způsobené jednáním z nedbalosti včetně hrubé nedbalosti, omylu nebo opomenutí a 

d) zahrnovalo i náhradu za ztrátu na majetku a za ztrátu dokladů zákazníka, pojištěného nebo jiné oprávněné osoby. 

374.  AFIZ & USF 8. K § 9 odst. 3  

Proč je pojišťovna vyloučena z povinnosti pojistit se pro účely výkonu činnosti zprostředkování? Zasahujeme do 
principu distribučně neutrálního přístupu. 

Vysvětleno. 

Pojišťovna podléhá jiným robustním 
obezřetnostním pravidlům, které z pohledu 
MF dostatečně kryjí rizika, která se u SZ 
pokrývají pojištěním profesní odpovědnosti. 

375.  AFIZ & USF 9. K § 11  

Navrhujeme upravit formulaci, která je bližší soukromému právu a náhradě škody, o kterou v těchto případech jde 
hlavně a nezasahovat použitým pojmoslovím do trestního práva, které pro tyto případy má speciální úpravu vizte 
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Je nutné samozřejmě upravit jednotně v ostatních sektorových 
zákonech. Zároveň pro jistotu uvádíme, že § 2913 je nutné na tyto situace aplikovat, abychom nezavedli absolutní 
objektivní odpovědnost bez možnosti liberace. Navrhujeme text upravit takto: 

§ 11 Přičitatelnost jednání 

Za výkon činností samostatného zprostředkovatele dle tohoto zákona a za škodu touto činností způsobenou 
zákazníkovi odpovídá samostatný zprostředkovatel; pokud však pojišťovna nebo zajišťovna samostatného 
zprostředkovatele nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě 
škody. Ustanovení § 2914 občanského zákoníku se nepoužije. Ustanovení § 2913 občanského zákoníku tímto není 
dotčeno. 

Neakceptováno. 

Vycházíme z toho, co bylo schváleno na 
LRV v jiných zákonech. Toto ustanovení 
podléhalo speciální diskusi LRV. 
Vycházíme z NOZU § 2914 a upravujeme 
na konkrétní situaci (SZ odpovídá za své 
lidi sám). 

376.  AFIZ & USF 10. K § 12 odst. 2 

Z jakého důvodu došlo k úpravě formulace oproti původnímu návrhu? Za prvé je nutné ponechat požadavek na 
písemnou smlouvu mezi VZ a zastoupeným s tím, že nechceme, aby smlouva byla uzavřena v ústní formě. A zabránit 
možnému obcházení zákona tím, že když nemám uzavřenu smlouvu, můžu nahodile zprostředkovávat bez smlouvy 
činnost i pro jiného zastoupeného. Původní formulace v tomto byla přesnější, a proto navrhujeme se vrátit k původní 
formulaci. Navrhujeme úpravu textu takto:  

(2) Vázaný zástupce zprostředkovává pojištění nebo zajištění výhradně pro jednoho zastoupeného na základě smlouvy 
uzavřené v písemné formě 

Akceptováno. 

  

377.  AFIZ & USF 11. K § 13 odst. 1, písm. b)  

Není jasné, proč je při změně zastoupeného požadován proces, který vždy povede nutnosti další (duplicitní) úhrady 
registračního poplatku. Zpoplatnění přeregistrace registračním správním poplatkem není v tomto ohledu žádoucí, neboť 

Vysvětleno. 

Duplicitnost úhrady správního poplatku 
nenastane .Zákon o správních poplatcích 
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se mění jen vazba mezi vázaným zástupcem a za něho byl již poplatek uhrazen, navíc není s novým zápisem 
vázaného zástupce spojený jakýkoli dodatečný náklad pro ČNB – vše provádí systém REGIS automaticky (nový 
poplatek působí omezení při změně subjektu, pro kterého bude vázaný zástupce činný, ale nepovede v žádném 
případě k úbytku vázaných zástupců v registru, i nyní funguje změna PPZ v podřízenosti PA/PM bez zpoplatnění 
přesto, že je s tím spojený administrativní úkon na straně ČNB). Řešením pak může být fungování seznamu VZ tak, že 
změna zastoupeného nevyžaduje úhradu, pokud daný VZ na dané období již poplatek ať již registrační či obnovovací 
uhradil. 

toto řeší i pro úvěry. Za „prvozápis“ se 
dvojnásobek platí, ale není to žádná 
dramatická položka, odrážející vůli VZ i 
jeho zastoupeného dále zprostředkovávat.  

378.  AFIZ & USF 12. K § 15 odst. 1 

Z jakého důvodu bylo vypuštěno ustanovení o tom, k jakému dni vzniká oprávnění k činnosti VZ? Domníváme se, že z 
důvodu právní jistoty je to vhodné. 

Akceptováno. 

Doplněno. 

379.  AFIZ & USF 13. K § 17 odst. 1 písm. g) 

Zpřesnění formulace písmene g) 

g) odnětím oprávnění podle § 96 

Neakceptováno. 

 

380.  AFIZ & USF 14. K § 19 

Je nezbytné zpřesnit formulaci, aby zastoupený odpovídal za přestupky VZ spáchané jen dle tohoto zákona a nikoliv za 
všechny přestupky. Navrhujeme následující textaci: 

§ 19 Odpovědnost zastoupeného za přestupek 

Za přestupek spáchaný při výkonu činnosti vázaného zástupce dle tohoto zákona, s výjimkou přestupků podle § 101 
odst. 1, odpovídá zastoupený, jestliže k naplnění znaků přestupku došlo jednáním vázaného zástupce. 

Akceptováno jinak. 

Nová textace: „Za osobu, jejíž jednání je 
přičitatelné zastoupenému, se za účelem 
posuzování odpovědnosti zastoupeného za 
přestupek považuje také vázaný zástupce.“ 

381.  AFIZ & USF 15. K § 20 

Odůvodnění stejné jako u připomínky k § 11 - navrhujeme text upravit takto: 

§ 20 Přičitatelnost jednání 

Za výkon činností vázaného zástupce dle tohoto zákona a za škodu touto činností způsobenou zákazníkovi odpovídá 
samostatný zprostředkovatel, i když vázaný zástupce jednal jménem pojišťovny nebo zajišťovny; pokud však 
pojišťovna nebo zajišťovna samostatného zprostředkovatele nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, 
ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody. Ustanovení § 2914 občanského zákoníku se nepoužije. Ustanovení § 
2913 občanského zákoníku tímto není dotčeno. 

Neakceptováno. 

Viz vypořádání připomínky č. 375. 

 

dtto 

382.  AFIZ & USF 16. K § 37 odst. 2  

Požadujeme tuto povinnost blíže rozvést v důvodové zprávě, aby bylo zřejmé, že cílem tohoto ustanovení je zabránit 
nezákonným strukturám, které jsou klamavou obchodní praktikou ve smyslu přílohy č. 1. písmene m) zákona o ochraně 
spotřebitele a není cílem zamezit fungování standardních a etablovaných struktur řízení společností. 

Akceptováno. 

Upraveno znění DZ: „Cílem ustanovení 
odstavce 2 je ochrana zákazníků před 
praktikami, které jsou ve smyslu jiných 
právních předpisů (zákon o ochraně 
spotřebitele) považovány za nezákonné. 
Odměna za distribuci pojištění konkrétního 
prodejce by tak neměla být svázaná s jeho 
případnou odměnou za to, že do své 
firemní struktury tento prodejce přivede 
nového distributora. Vlastní podobu 
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obchodního modelu distributora pojištění 
(jak je v současnosti běžné u externích 
distribučních sítí finančních institucí), toto 
ustanovení neomezuje.“   

383.  AFIZ & USF 17. K § 38  

Nadále zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním regulace odměny za zprostředkování životního pojištění. 
Domníváme se, že s ohledem na zásadní odborné argumenty není možné se na úrovni odborného aparátu MF 
zaštiťovat „politickým kompromisem“, ten je nutno hledat až na úrovni poslanecké sněmovny. S ohledem na výše 
uvedené požadujeme vynětí rizikového životního pojištění ze záběru regulace uvedené v § 38 (resp. omezení regulace 
pouze na rezervotvorné pojištění).  

Vzato na vědomí. 

Daná ustanovení jsou převzata z platné 
právní úpravy, schválené po složité 
odborné i politické debatě v roce 2016. 
V danou chvíli nepovažuje předkladatel za 
důvodné ani žádoucí do této úpravy 
zasahovat. K analýze fungování institutu 
nedisponuje v danou chvíli (tj. cca půl roku 
po vstupu úpravy v účinnost) adekvátními 
podklady. 

384.  AFIZ & USF 18. K § 39 odst. 2 písm. b) 

Upozorňujeme v této souvislosti na úvěry po podnikatele, u kterých je také vyžadováno např. pojištění úvěrované 
nemovitosti. Vzhledem k tomu, že výjimka platí jen pro spotřebitelské úvěry, mezi které nespadají úvěry pro 
podnikatele. 

Vzato na vědomí. 

Jedná se o transpoziční ustanovení, tuto 
výjimku nelze rozšiřovat, vztahuje se navíc 
jen na sektory, které již výjimku mají. Bude 
doplněno do DZ a ustanovení i upraveno. 

385.  AFIZ & USF 19. K § 39 odst. 2 

Doporučujeme uzákonit právo na svobodný výběr pojistitele tak, aby např. banka nemohla při poskytování 
spotřebitelského úvěru určovat konkrétního pojistitele. 

Navrhujeme doplnit odst. 3 tohoto znění: 

(3) Poskytovatel zboží nebo služby uvedené v odstavci 2 nesmí vázat koupi zboží nebo služby, ve které se sjednává 
pojištění jako doplňková služba, pokud neumožní zákazníkovi sjednat pojištění jako doplňkovou službu k tomuto zboží 
nebo službě u jiného poskytovatele pojištění či použít stávající pojištění jako doplňkovou službu. 

Neakceptováno. 

Přesahuje rámec transpozice. Navíc, je-li 
banka vůči pojišťovně v pozici VZ, těžko ji 
lze „výhradní nabídku“ zakazovat. 
Doplněna DZ: „V této souvislosti je nutné 
upozornit, že podle zákona o 
spotřebitelském úvěru musí mít spotřebitel 
vždy možnost výběru pojistitele, s výjimkou 
pojištění vozidla, které je spotřebitelským 
úvěrem financováno.“ 

386.  AFIZ & USF 20. K § 41 odst. 1 

Z jakého důvodu je stanoveno toto omezení na rezervotvorné produkty? Nevíme o tom, že by docházelo k zneužívání 
tohoto institutu na trhu. Jde nám o případy sjednávání pojištění online, kdy se všechny pojistné smlouvy sjednávají 
zaplacením na účet. V tomto případě by to nešlo. Je možné udělat výjimku pro případy platby na účet, kde nehrozí 
agresivní obchodní praktiky a klient může do 14 dnů odstoupit. 

Navrhujeme následující znění odst. 1. 

(1) Samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce není oprávněn přijímat pojistné nebo zprostředkovávat výplatu 
pojistného plnění v hotovosti z pojistných smluv, jde-li o rezervotvorné pojištění. 

Vysvětleno. 

Jde o omezení pro platbu prvního 
pojistného za sjedané IŽP/KŽP, viz 
odůvodnění v důvodové zprávě. Omezení 
směřuje proti praktikám v rámci podomního 
prodeje životního pojištění, kde zaplacením 
prvního pojistného objektivně klesá ochota 
klienta revidovat – po pominutí momentu 
marketingového nátlaku ze strany 
obchodníka – soulad návrhu pojistné 
smlouvy s vlastními potřebami.  
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387.  AFIZ & USF 21. K § 44 odst. 4 písm. b) 

Oceňujeme snahu MF nalézt legislativní řešení pro tzv. osoby v zácviku. Považujeme ale požadavek na tříletou praxi 
dohlížejících osob za příliš extenzivní a navrhujeme její zkrácení na praxi v rozsahu dvou let. 

Dále požadujeme (minimálně v důvodové zprávě) definování pojmu „nepřetržitě“ a to tak, aby bylo zjevné, že za 
porušení tohoto požadavku (nepřetržitosti) se nepovažuje kratší pozastavení činnosti např. v důsledku přeregistrace 
pod nového zastoupeného apod. (ideálně je třeba naznačit alespoň částečnou definici, kupříkladu v důvodové zprávě). 
Kritérium nepřetržitého činnosti by nadto mělo být posuzováno v kontextu celkové praxe a zkušenostní úrovně dané 
osoby. 

Neakceptováno. 

S ohledem na obecnou neshodu na 
konceptu „osoby v zácviku“ není 
akceptovatelné další snižování nároku na 
odbornost v procesu distribuce pojištění. 

Na základě zásadní připomínky ČNB 
vznesené proti tomuto institutu z návrhu 
zákona pro danou chvíli ustanovení 
vypuštěno. 

388.  AFIZ & USF 22. K § 44 odst. 4  

Navrhujeme doplnit písm. c). 

Je důležité uvést, že za výkon činnosti osoby dle odstavce 4 odpovídá osoba, která na něj dohlíží společně a 
nerozdílně s osobou dle písm. b). Vůči klientovi odpovídá zastoupený, který má regres. 

Celý odstavec 4 zní: 

(4) Vázaný zástupce a pracovník nemusí po dobu nejvýše 1 roku od okamžiku prvního zahájení své činnosti 
prokazovat své odborné znalosti a dovednosti podle odstavce 3, jestliže 

a) má takové odborné znalosti a dovednosti, které jsou přiměřené obsahu činnosti, kterou skutečně vykonává a 
zastoupený je toto povinen prokázat, a 

b) vykovává svou činnost pod dohledem fyzické osoby, která je důvěryhodná a odborně způsobilá s tím, že tato osoba 
nepřetržitě alespoň po dobu 3 let distribuuje pojištění nebo zajištění nebo se jako pracovník osoby oprávněné 
distribuovat pojištění nebo zajištění přímo podílí na distribuci pojištění nebo zajištění nebo je za distribuci pojištění nebo 
zajištění zodpovědná. 

c) Za výkon činnosti vázaného zástupce a pracovníka podle tohoto odstavce do jeho splnění odborné zkoušky podle 
odstavce 3, odpovídá společně a nerozdílně se zastoupeným v rozsahu dle § 11 nebo § 20, osoba podle písmene b), 
která na takového vázaného zástupce nebo pracovníka dohlíží nebo dohlížela dle písemna b); 

Neakceptováno. 

389.  AFIZ & USF 23. K § 45  

Navrhujeme přímo do zákona uvést, že zkouška pro neživotní pojištění vždy zahrnuje i písm. c) – tedy vozidla a také 
možnost složení souborné zkoušky. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky č. 2/368. 
Možnost „souborné zkoušky“ 
nepotřebujeme do zákona vkládat. Bude 
dovysvětleno v DZ.  

390.  AFIZ & USF 24. K § 48  

S oprávněním pořádat programy následujícího vzdělávání pouze pro akreditované osoby zásadně nesouhlasíme. Není 
jasné, jaký bude mít oproti zvýšení nákladů distributorů toto řešení přínos, neboť lze pochybovat o vyšší odborné úrovni 
akreditovaných institucí oproti např. společnostem přímo činným v oboru (u doškolování odpadá požadavek 
rigorózního přezkoušení). Navíc, požadované řešení je v přímém rozporu s konstitucí programu následujícího 
vzdělávání např. v oblasti AML, která představuje zásadní obezřetnostní povinnost SZ a stěží lze tedy argumentovat 
nižšímu požadavky na její výkon. Požadujeme tedy znění zákona upravit tak, aby programy následujícího vzdělávání 
mohly pořádat i neakreditované instituce, event. po ohlášení ČNB jako dosud.  

Navrhujeme upravit text: 

Neakceptováno. 

Jde o prvek zajišťující kredibilitu celého 
systému ověřování odbornosti a možnosti 
jejího efektivního dozorování. Současný 
stav nepovažujeme za následováníhodný. 
Upozorňujeme, že alternativou je 
akreditovaná zkouška, případně 
opakovaná odborná zkouška.  
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§ 48 Oprávnění pořádat odborné zkoušky a programy následného vzdělávání 

Pořádat odborné zkoušky a programy následného vzdělávání může pouze akreditovaná osoba. Programy následného 
vzdělávání může pořádat i zastoupený za předpokladu, že program následného vzdělávání či jeho část bude 
akreditovanou osobou schválen. 

Je nutné, aby programy následného vzdělávání mohly akreditované osoby i jen schvalovat. Tedy aby akreditované 
osoby mohly akreditovat doškolovací kurzy jednotlivých subjektů tedy jejich interní vzdělávací systémy, které by se v 
opačném případě duplikovaly s doškolovacími kurzy akreditovaných osob. 

391.  AFIZ & USF 25. K § 59 odst. 2 písm. c)  

Opakovaně upozorňujeme na příliš formální a tvrdou regulatorní úpravu důvěryhodnosti u osob, které v minulosti byly 
členem orgánu právnické osoby, která se dostala do úpadku. Navrhujeme maximálním možným a účelným způsobem 
sladit obsah pojmu důvěryhodnosti v ZDPZ s tím, jak je vykládán v ÚS ČNB k důvěryhodnosti a posuzu je se tak v 
ostatních sektorech finančního trhu. Rozdílné definice kladou u účastníků trhu i u ČNB zvýšené nároky na posuzování 
důvěryhodnosti osoby pro každý sektor zvlášť – a to zejména v situaci, kdy pro rozdíly nejsou žádné reálné důvody. 

Navrhujeme následující úpravu § 59, jak je vyznačeno v revizním módu. Navrhovaná úprava § 61 má za cíl odlišit v 
praxi případy těch fyzických osob, které jsou nedůvěryhodné, protože svým jednání ve funkci orgánu právnické osoby 
nejednaly s péčí řádného hospodáře od těch členů orgánu právnické osoby, které jsou důvěryhodné, protože svou 
funkci zastávali s péčí řádného hospodáře a úpadek právnické osoby nezpůsobily. 

§ 59 

Důvěryhodnost fyzických osob 

(1) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje fyzická osoba, která je plně svéprávná a dává předpoklad 
řádného provozování činnosti podle tohoto zákona. 

(2) Důvěryhodnou pro účely tohoto zákona není fyzická osoba, 

a) která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, pro přečin proti majetku nebo pro přečin hospodářský, 

b) ohledně jejíhož majetku bylo v posledních 5 letech před rozhodným dnem, nebo kdykoliv poté vydáno rozhodnutí o 
úpadku, 

c) která byla v posledních 5 letech před rozhodným dnem, nebo kdykoliv poté členem statutárního nebo dozorčího 
orgánu nebo správní rady nebo jiného obdobného orgánu právnické osoby, 

1. ohledně jejíhož majetku bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, 

2. byl-li konkurs na její majetek zrušen proto, že majetek právnické osoby je zcela nepostačující, 

za předpokladu, že proti této fyzické osobě, která byla členem orgánu právnické osoby je vedeno řízení, jehož 
výsledkem je určení, zda tato fyzická osoba ve své funkci jednala s péčí řádného hospodáře či nikoliv, nebo 
takové řízení bylo vedeno a 

příslušný orgán shledal jednání příslušné fyzické osoby v rozporu s povinnostmi péče řádného hospodáře, nebo 

d) které bylo v posledních 5 letech před rozhodným dnem odňato oprávnění k činnosti pro porušení podmínek 
stanovených tímto zákonem. 

(3) Odstavec 2 písm. c) se nepoužije, jestliže fyzická osoba byla zvolena do funkce již za úpadku nebo hrozícího 
úpadku právnické osoby. 

Upozorňujeme, že rozsah trestných činů v písmenu a) je uveden jinak než v zákoně o spotřebitelském úvěru. Ne 
všechny úmyslné trestné činy jsou považovány za zločiny. Resp. přečin může být také úmyslný, pokud horní sazba 
nepřesahuje 5 let. Nevím, zda šlo o záměr, ale takto bychom v rozporu s ostatními sektory finančního trhu uvolnili 

Vysvětleno. 

Ustanovení komplexně přepracováno 
(zjednodušeno).  
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posuzování důvěryhodnosti ve vazbě na některé úmyslné trestné činy. 

Opět uvádíme, že je nezbytné provést sjednocení v rámci jednotlivých sektorů finančního trhu. S tím, že opět 
upozorňujeme, že tato věc nemusí mít vliv do majetkové situace osoby a mohla jednat s péčí řádného hospodáře. Je 
nezbytné, aby toto bylo považováno pouze za pochybnost o důvěryhodnosti. 

Nejedná se o směrnicovou úpravu a toto požadujeme ponechat na úpravě úředního sdělení nebo koncepci úředního 
sdělení, kdy rozlišuje „tvrdé“ překážky důvěryhodnosti a „měkké“, kdy jde pouze o pochybnost o důvěryhodnosti, použít 
v zákoně. 

392.  AFIZ & USF 26. K §67 

Viz připomínka k použití pojmu agent a makléř. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky č. 4/370. 

393.  AFIZ & USF 27. K § 68 

Nerozumíme tomu, proč znovu používáme pojem doporučení v podobě zvláštního doporučení, když dle § 2 písm. e) 
bod 3 je součástí „běžného“ zprostředkování také doporučení. Bylo by vhodné použít odlišné pojmy, abychom toto 
odlišili, co je obsahem zprostředkování a co obsahem poskytnutí rady. Důvodová zpráva pouze opisuje zákon a nic k 
tomu neříká. 

Nerozumíme, jaký má být rozdíl mezi poskytováním rady a neposkytováním rady, když v obou případech máme zjistit 
požadavky, cíle a potřeby zákazníka a uvést doporučení a důvody, na kterých zakládá své doporučení. Srovnej § 68 
odst. 2 a § 69 odst. 1. 

Považujeme za vhodné se přidržet původní navržené úpravy poskytování rady, která vychází z reálného prostředí. 
Vázat podmínky poskytování rady na podmínky aplikace směrnice IDD na celý trh není vhodné, protože se váže k 
jinému principu a nekoresponduje s reálným tržním stavem. Není důvod, aby se rada poskytovala u životních 
rezervotvorných pojištění bez omezení a u životního pojištění až od určité částky pojistného, když povaha pojištění je 
stejná. Zároveň není ničím odůvodněn požadavek na to, aby se povinnost poskytování rady nevztahovala na všechna 
neživotní pojištění, i u neživotního pojištění je mnohdy nutné provést analýzu. Proto navrhujeme, aby se na neživotní 
pojištění rada nevztahovala jen u bagatelních pojištění, které jsou zpravidla uzavírána z podnětu zákazníka, který je 
srozuměn s tím, jaké pojištění žádá a analýzu není potřeba poskytnout. 

Vysvětleno. 

Koncept transpozice poradenství dle IDD 
do zákona přepracován (do ustanovení o 
tzv. doporučení a radě zákazníkovi).   

394.  AFIZ & USF 28. K § 70 odst. 2 

Opět nejednoznačné ustanovení odst. 2 ve srovnání s odstavcem 3. Pojišťovna i zprostředkovatel z povahy své 
činnosti neuchovávají vždy stejné dokumenty, jak plyne i z obsahu uvedených odstavců. Je nutné jednoznačně uvést, 
kdo jaké dokumenty uchovává a kdo je primárně odpovědný za uchovávání podkladů a kdo povinnost plní subsidiárně 
na základě dohody nebo způsobu sjednání. 

Neakceptováno. 

Primárně má dokumenty uchovávat 
pojišťovna, ta si však může smluvně 
dohodnout, že toto zajistí zprostředkovatel. 

395.  AFIZ & USF 29. K § 71 odst. 2 

Znovu upozorňujeme, že některé pojišťovny obchází regulatorní režim výpočtu odkupného (a tím deklarovaný benefit 
jeho nenulové výše pro zákazníka) zavedením zvláštních poplatků vymykajících se definici uvedené ve druhém 
odstavci ustanovení. S ohledem na tento fakt, a také s cílem vyvážit nově doplněné zpřesnění v § 38 odst. 2, 
požadujeme rozšíření definice počátečních nákladů způsobem, který znemožní její obcházení zvláštními poplatky a tím 
poškozování zákazníků nulovým (nadlimitně sníženým) odkupným. 

Vysvětleno. 

Dle odstavce 1 může pojišťovna zatížit 
odkupné pouze a jen celkovými 
pořizovacími náklady (do jejich určité výše), 
jejichž výčet dle odst. 2 je taxativní. Znění 
této regulace bylo navíc schváleno v roce 
2016, je součástí právního řádu, nechceme 
do něj nyní zasahovat. Doplníme do DZ. 
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396.  AFIZ & USF 30. K § 74 písm. e) 

Z jakého ustanovení vyplývá tato povinnost pojišťovny posuzovat vhodnost pojištění i po uzavření pojistné smlouvy i o 
volbě takové služby. 

Vysvětleno. 

Tato povinnost ze zákona nevzniká, 
nicméně musí to být klientovi sděleno (dle 
čl. 30 odst. 5 poslední pododstavec).  

397.  AFIZ & USF 31. K § 74 písm. f) 

Bylo by vhodné tuto povinnost lépe popsat v důvodové zprávě, aby bylo zřejmé, co se rozumí povahou odměny. Jistě 
to nemůže být informace o tom, zda odměnu hradí zprostředkovateli klient či nikoliv, protože tuto informaci jistě má a 
není potřeba mu jí sdělovat. Dle našeho názoru se jedná o povahu odměny ve smyslu způsobu určení odměny, tedy 
provizní resp. paušál resp. provize ve vazbě na výši pojistného či na počet pojistných smluv uzavřených atd. 

Vzato na vědomí. 

Bude doplněno do důvodové zprávy, v ní 
už to však je – požadujeme proto vysvětlit, 
jak má být lépe vysvětleno. 

398.  AFIZ & USF 32. K § 76 písm. a) 

Prosíme o zjištění od autora směrnice, co se myslí charakteristikou opcí a o jaké opce má jít. Vzhledem k tomu, že je 
tato povinnost uvedena na prvním místě, může jít o důležitou informační povinnost, ale adresátům právní normy není 
její obsah znám. 

Vysvětleno. 

Jedná se o povinnost, která je již nyní 
součástí právní úpravy zprostředkování 
pojištění, nyní je transponována jako 
ustanovení směrnice Solvency 2. 
S přihlédnutím k anglické mutaci pojmu 
(option) ji vnímáme jako informaci o 
obecných možnostech klienta 
využívat/měnit některé parametry produktu, 
zejména týkající se rozsahu krytí životního 
pojištění. Doplníme do důvodové zprávy. 

399.  AFIZ & USF 33. K § 77 písm. b) 

Co je to „definice podílu, na které je vázáno pojistné plnění“? 

Vysvětleno. 

dtto 398/32. 

400.  AFIZ & USF 34. K § 77 písm. c) 

Připojištěním se rozumí pojistné na krytí rizik nebo pojistné na jiná rizika kromě hlavního tarifu? Pokud se skutečně 
jedná jen o připojištění, pak nám chybí pro úplnost informace o výši pojistného hrazeného na hlavní tarif. 

Vysvětleno. 

Z pohledu MF pokryto dostatečně. Jde o to 
zdůraznit, že je-li k hlavnímu pojištění 
(pojištění smrti/dožití) sjednáno připojištění 
(např. úrazové), má být k dispozici 
informace i o výši pojistného za toto 
připojištění. 

401.  AFIZ & USF 35. K §77 písm. d) 

Nerozumíme smyslu ustanovení? Máme informovovat klienta, že naše opatření k předcházení či zajištění střetu zájmů 
jsou nedostatečné, aby předešly poškození zájmu klienta? To je hrozně alibistické. Jak s touto informací klient naloží, 
když jí obdrží. 

Vysvětleno. 

Transpoziční ustanovení směrnicového čl. 
28 odst. 2. Zatím obtížné interpretovat, spíš 
na výkladu dohledu. 

402.  AFIZ & USF 36. K § 77 písm. e) 

Má to nějaké následky? V případě, že poskytuji radu a klient mi neposkytne potřebné informace, abych mohl posoudit, 
že je daný produkt pro něj vhodný, pak bych mu ho neměl poskytnout. Obdobně je upraveno v případě, že klient 
odmítne odpovědět na otázky v investičním dotazníku při poskytování investičního poradenství a hodnocení vhodnosti 

Vysvětleno.  

Následky z tohoto (směrnicového) 
ustanovení nevyplývají.  
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produktu. 

403.  AFIZ & USF 37. K § 79 odst. 1 písm. i) 

Měli jsme za to, že je zakázané pobírat odměnu od klienta i od pojišťovny. 

Vysvětleno.  

Tento zákaz není v návrhu zákona 
obsažen, jednoznačný přínos (nejlepší 
zájem) pro spotřebitele z něj totiž ve všech 
situacích neplyne. Z pohledu MF 
dostatečně pokryto zákazem souběhu rolí.  

404.  AFIZ & USF 38. K § 79 odst. 2 písm. a) 

Může být zprostředkovatel, který vykonává zprostředkování jako doplňkovou službu? To je spíše osoba podle § 3 odst. 
2 a nikoliv zprostředkovatel. 

Vysvětleno. 

I osoba podle § 3 odst, 2 je pojišťovacím 
zprostředkovatel. Odst. 2 vypuštěn, nová 
úprava doplňkového PZ 

405.  AFIZ & USF 39. K § 81 odst. 1) 

Nechápeme, proč je povinnost ukládána takto pouze pojišťovně, když záznam z jednání § 69 poskytuje zpravidla 
samostatný zprostředkovatel na svém formuláři; jak se potom poskytují informace podle § 79? Počítá se s tím, že 
pojišťovna přenese tuto povinnost na zprostředkovatele smluvně, pokud pojištění je distribuováno přes 
zprostředkovatele? 

Akceptováno jinak. 

Způsob splnění povinnosti vyhotovení 
záznamu z jednání při zprostředkování je 
upraven v § 81 odst. 5. Primárně jde ale o 
povinnost pojišťovny. Nově upraveno na: 
„záznam z jednání se poskytuje 
zákazníkovi“ 

406.  AFIZ & USF 40. K § 81 odst. 2 

Je nutné výslovně uvést asi v důvodové zprávě, že jde pouze o takovou formu internetových stránek, které splňují 
požadavky judikatury ESD na trvalý nosič informací. Může takové internetové stránky mít i zprostředkovatel, pokud plní 
informační povinnost za pojišťovnu? 

Vysvětleno. 

Do pojmů dáme definici trvalého nosiče 
dat. 

Může – v logice vysvětlení předchozí 
připomínky.  

407.  AFIZ & USF 41. K §83 odst. 2 

Jakým způsobem, když předcházející odstavce se na zprostředkovatele nevztahují? 

Vysvětleno. 

Příslušné infopovinností, ve kterých je 
subjektem pojišťovna i pojišťovací 
zprostředkovatel, revidovány. 

408.  AFIZ & USF 42. K § 95 a 96 – není jasné, proč se tato sankční ustanovení nevztahují také na pojišťovny. Chápeme možnou kolizi 
se ZPOJ, nicméně požadujeme harmonizaci sankčního portfolia pro všechny aktéry a distribuční kanály. 

Akceptováno. 

Vztahují se na pojišťovnu v roli 
pojišťovacího zprostředkovatele.  

409.  AFIZ & USF 43. K § 97 odst. 1 – stávající znění presumuje úmysl fyzické osoby, což nemusí být vždy pravdou. Navrhujeme znění 
doplnit takto: 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) záměrně uvede zavádějící nebo neúplný údaj v žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona. 

b) záměrně uvede nepravdivý údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle 

Neakceptováno. 

Podvod, záměr se těžce dokazuje. 
Přiměřenost sankce je na správním 
uvážení ČNB. 
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tohoto zákona. 

410.  AFIZ & USF 44. K § 105 

Navrhujeme doplnit správní delikt pro zaměstnavatele spočívající v ovlivňování zaměstnance při volbě konkrétního 
pojistitele u tzv. zaměstnaneckých výhod (příspěvků zaměstnavatele, obdobně jako u doplňkového penzijního spoření). 

Akceptováno. 

411.  AFIZ & USF 45. K § 110 – zkrácení lhůty pro prokázání odborných znalostí a dovedností na 12 měsíců považujeme za nepřijatelné, 
byť může jít o důsledek transpozičních lhůt. Požadujeme prodloužení lhůty na 24 měsíců, jako je tomu v oblasti úvěrů 
resp. připravované novelizace MiFID II. 

Akceptováno. 

412.  AFIZ & USF 46. K Příloze zákona, řádek tři tabulky  

Stávající text v závorce („na odměnu prodejci“) implikuje možný požadavek na uvedení výše provize, který by mohl být 
následně zneužit neeticky jednajícími pojistiteli. Jakkoliv se domníváme, že nejde o úmysl MF, požadu jeme modifikaci 
textu následovně: 

„z čehož bude strženo na úhradu nákladů na sjednání pojištění (celkové distribuční náklady)“ 

Akceptováno částečně. 

Byť text v závorce pracuje se slovem 
„odměna prodejce“, nepředjímá uvedení 
výše provize. Považujeme jej však za 
srozumitelné a svým zjednodušením 
přípustné objasnění podstaty distribučních 
nákladů pojištění. Úpravu na „odměnu 
prodávajícímu“ akceptujeme. 

413.  AFIZ 1. K doplnění návrhu zákona (nad rámec připomínek společně podaných s USF) 

Navrhujeme uzákonit oprávnění pojišťoven a samostatných zprostředkovatelů sdílet vzájemně prostřednictvím 
nezávislého soukromého subjektu nezbytná data o všech vázaných zástupcích a jimi uzavřených smlouvách 
rezervotvorného životního pojištění za účelem identifikace a řešení nedůvodných přepracovávání těchto smluv v 
rozporu se zájmy klienta konkrétními vázanými zástupci. 

Odůvodnění: 

1. Již delší dobu a ve shodě s USF i AČPM považujeme za efektivní řešení některých nekalých praktik 
spočívajících v nedůvodném přepracovávání smluv rezervotvorného životního pojištění, vznik registru 
zprostředkovatelů a registru smluv rezervotvorného životního pojištění za účelem sledování a řešení kvality 
činnosti zprostředkovatelů na úrovni fyzických osob – dle nové právní úpravy vázaných zástupců všech forem 
distribuce, kteří nedůvodně a v rozporu se zájmy zákazníka přepracovávají smlouvy rezervotvorného 
životního pojištění. Vnímáme to jako selektivní nástroj odhalování nekalých praktik, který dopadne jen na ty, 
kteří se takových praktik dopouštějí, a nebude mít negativní vliv na seriózní zprostředkovatele, poskytovatele 
a jejich vázané zástupce. To je zásadní rozdíl oproti všem plošným regulacím. 

2. Společně s ČAP jsme vypracovali metodiku sledování koeficientu stornovosti na úrovni vázaných zástupců – 
fyzických osob a jejich zastoupených. Tento koeficient by byl jediným sdíleným údajem a vyselektoval by 
vázané zástupce a jejich zastoupené s vyšší stornovostí smluv rezervotvorného životního pojištění než je na 
trhu obvyklé. Registr smluv rezervotvorného životního pojištění by pak odhalil případy, kdy je stornovaná 
smlouva téhož klienta nahrazena obdobnou u jiné pojišťovny. Nešlo by tedy o sdílení klientských dat, ale 
pouze o sdílení ukazatelů charakterizujících chování jednotlivých vázaných zástupců ve vztahu ke smlouvám 
rezervotvorného životního pojištění. Aby ovšem tyto ukazatele bylo možné vypočítat a následně sdílet, musí 
docházet ke sledování a následné agregaci dat o konkrétních vázaných zástupcích a jimi uzavřených 
smlouvách rezervotvorného životního pojištění. 

3. Náš návrh vychází z existujícího a dlouhodobě bezproblémově fungujícího bankovního registru klientských 
informací, který je veden na základě zákona o bankách, nikoliv na základě souhlasu subjektů dat. 

Neakceptováno. 

Není předložen konkrétní návrh, nejsou 
jasné parametry systému, ošetření rizik 
týkajících se OOÚ. Není ani obecná shoda 
na trhu s USF, ČAP, ČNB – MF proto 
nepovažuje za vhodné v danou chvíli daný 
institut do návrhu zákona vkládat.  
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Předpokládáme obdobný princip – tedy vedení registrů důvěryhodným privátním subjektem bez jakýchkoliv 
nároků na rozpočet státní či na rozpočet ČNB. Ukazuje se, že takový registr lze vést zcela bezpečně s 
ohledem na zabezpečení dat a není tedy namístě se obávat zneužití dat. 

4. Veškeré aktivity v tomto směru doposud ztroskotávají na nutnosti opatřovat ke sdílení dat souhlas subjektu 
údajů. Je to problém i jinak funkčního registru ELIXIR a brání to i rozšíření projektu ČAP SVIPO resp. SVIPO 
II tak, aby data byla přístupná i samostatným zprostředkovatelům a ti mohli s daty pracovat při výběru 
spolupracujících osob. 

5. Pokud by byly registry vedeny na základě souhlasu subjektů údajů, představuje opatřování a evidence těchto 
souhlasů zásadní problém, neboť nepoctivý vázaný zástupce souhlas nedá nebo ho následně odvolá, aby o 
něm data nemohla být sdílena. S účinností nařízení GDPR bude situace ještě podstatně složitější, souhlas 
nebude možné vázat jako podmínku spolupráce a bude velmi snadno odvolatelný. 

6. Teprve vznik registrů umožní reálně naplnit příslušné úřední sdělení ČNB týkající se kontroly kvality distribuce. 
To je dnes postaveno jen na dobrovolném smluvním ujednání – viz http://www.cap.cz/odborna-
verejnost/samoregulacni-standardy-cap/samoregulacni-opatreni-ke-sdelovani-informaci-pojistovacimi-
zprostredkovateli 

7. Registr jako takový, který by fungoval na komerční bázi, by však samozřejmě pro ČNB představoval důležitý 
zdroj informací pro výkon dohledu nad pojistným trhem a ČNB by měla dle právní úpravy právo do registru 
nahlížet a využívat jej při kultivaci finančního trhu. 

8. Ze všech výše uvedených důvodů považujeme za naprosto nezbytné vytvořit pro vedení registrů legislativní 
prostředí, které umožní registry vést bez souhlasu subjektů údajů, tedy na základě zákonného oprávnění. To 
je cílem této naší připomínky. 

9. Věříme, že u jednotlivých zástupců trhu existuje přesvědčení, že tento nástroj dokáže efektivně řešit některé 
nekalé praktiky na trhu a ochránit spotřebitele, přičemž obavy ze zneužití registrů k obchodním účelům, jsou 
jen prvotní pocity z dosud neznámého a toto opatření, které povede ke kultivaci trhu, z těchto důvodů 
neodmítnou. 

414.  Česká asociace 
pojišťoven  

1. K § 2 Vymezení pojmů, písm. c) a e), d), f), l) a m):   

Definice pojmů „poskytování pojištění“ a „zprostředkování pojištění“ neodpovídá definice dle čl. 2, odst. 1 směrnice EP 
a Rady 2016/97  

Odůvodnění: Definice pojmů „poskytování pojištění“ a „zprostředkování pojištění“ nejsou zcela kompatibilní s definicí 
pojmu „distribuce pojištění“ podle čl. 2, odst. 1, bod 1 směrnice 2016/97 o distribuci pojištění (dále jen „IDD“).  

Definice použité v návrhu ZDPZ směřují toliko k uzavření pojistné smlouvy, jednání směřujícímu ke změně nebo k 
zániku pojištění. Z hlediska řádné implementace IDD je potřeba respektovat rozsah definice pojmu zprostředkování 
pojištění dle směrnice. Definice „distribuce pojištění“ v IDD zahrnuje mimo jiné poskytování poradenství, pomoc při 
správě pojištění a plnění, zejména v případě vyřizování nároků z pojistné události a poskytování informací o pojistných 
smlouvách prostřednictvím media zvoleného zákazníky, sestavování seznamů pojistných produktů podle výhodnosti, 
včetně srovnání cen, které umožňují finálně zákazníkovi přímo nebo nepřímo uzavřít pojistnou smlouvu Bez řádné 
implementace definice pojmu „distribuce pojištění“ např. dojde k tomu, že pomoc při likvidaci PU již nebude 
zprostředkovatelskou činností a tuto činnost bude moci dělat na základě zplnomocnění kdokoli, i když nebude splňovat 
přísné podmínky na zprostředkovatelskou činnost (např. odborná způsobilost, důvěryhodnost). Navíc by taková osoba 
nepodléhala regulaci dle požadavků unijní úpravy. Uvedená situace je obdobná i v případě tzv. „srovnávačů“.  

Stejně tak směrnici neodpovídá definice pojmů „poskytování zajištění“ a „zprostředkování zajištění“. Nerespektování 
rozsahu uvedených pojmů v národní úpravě může vést k řadě výkladových problémů, k nejasnostem v daňové oblasti 
a v neposlední řadě k regulatorní arbitráži.  

Akceptováno. 

Definice zprostředkování rozšířena. 
Skupiny odbornosti revidovány. Životní 
pojištění jako pojem specifikováno. 
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Jednotlivé skupiny odbornosti by bylo vhodné lépe a důsledněji specifikovat, na základě návrhu takto pojatých skupin 
odbornosti není zcela jasné, kam určitá pojištění zařadit např. zemědělské pojištění.   

Zároveň není jasné, dle kterého právního předpisu jsou v daném kontextu uvažovány pojmy „životní“ a „neživotní“ 
pojištění. 

415.  Česká asociace 
pojišťoven  

2. K § 2 písm. e)  

Zprostředkováním pojištění dle § 2 písm. e) by mělo být „….činnost pojišťovacího zprostředkovatele jednajícího 
jménem a na účet zastoupeného….“ místo současného „pojišťovny…“,   

Odůvodnění: Domníváme se, že PZ jedná nejen jménem a na účet pojistitele nebo zákazníka, ale např. vázaný 
zástupce jménem a na účet samostatného zprostředkovatele. Pokud by byl zachován původní navržený text, činnost 
vázaných zástupců by nebyla zprostředkováním pojištění. 

Neakceptováno.  

Tato interpretace je novum, stejně máme 
pojato v ZSÚ, je s tím srozuměna LRV, 
neobjevily se proti tomu žádné námitky. 
Materiálně věc MF vnímá tak, že i VZ-SZ 
v rámci distribuce jedná jménem a na účet 
pojistitele či zákazníka, akorát v zastoupení 
svého SZ. Vysvětlen v důvodové zprávě 
rozdíl mezi jednáním jménem a na účet na 
straně jedné a odpovědností na straně 
druhé, nevznikají praktické problémy. 

416.  Česká asociace 
pojišťoven  

3. K §2 h), § 4, k § 6  

Povinnost registrace pojišťovny pro výkon činnosti zprostředkování pojištění jde zcela nedůvodně nad rámec s čl. 3 
odst. 1 IDD s negativními důsledky a omezeními pro vlastní výkon zprostředkovatelské činnosti pojišťovnou. 

Zároveň je v rozporu s existencí jednotného pasu pro výkon pojišťovací činnosti a činností vyplývajících dle zákona č. 
277/2009 Sb. o pojišťovnictví.  

Odůvodnění: Směrnice nestanoví striktní povinnost pojišťoven registrace, naopak ve svém článku 3 bod 1 stanoví, že 
pojišťovny a zajišťovny a jejich zaměstnanci nejsou povinni se registrovat. Zároveň dle článku 2 odst. 1. bod 3) 
směrnice pojišťovna není zprostředkovatelem. Registrace pojišťovny není pouhou formalitou, ale bude mít následující 
důsledky, vyplývající z celého konceptu zákona (viz osoby oprávněné zprostředkovávat pojištění dle § 4 návrhu 
zákona) : pojišťovna, která bude zprostředkovávat pojištění pro jinou pojišťovnu, bude mít být registrována jako 
pojišťovací zprostředkovatel. K tomuto zprostředkování však bude smět využívat pouze vlastní zaměstnance, protože: 

- nemůže využít dalšího samostatného zprostředkovatele (sama bude samostatným zprostředkovatelem) a 
řetězení zákon neumožňuje, 

- nemůže využít ani své vázané zástupce, protože ti jsou registrovaní již v tomto postavení pro pojišťovnu jako 
poskytovatele pojištění, a nemohou být registrovaní znovu jako VZ pro samostatného zprostředkovatele (i 
když jde o stejný subjekt, tj. pojišťovnu). Zákon neumožňuje pro VZ dvojí registraci. Toto bude mít negativní 
důsledky hlavně u finančních skupin, avšak nejen tam, a omezení přístup spotřebitele k finančním službám v 
oblasti pojišťovnictví.  

Takovéto omezení je nepřípustné z hlediska výkonu i činností přímo vyplývajících z pojišťovací činnosti, neboť taková 
právní úprava by pojišťovnám neumožnila využít pro tuto činnost výkon činnosti prostřednictvím vázaných zástupců.   

Zároveň se domníváme, že argument uvedený v důvodové zprávě, který nepovažuje pojišťovnu při distribuci pojištění 
formou poskytování pojištění za subjekt regulovaný směrnicí IDD, je zcela nesprávný a popírá oblast působnosti 
směrnice IDD.   

Je-li důvodem pro zavedení registrace ochrana spotřebitele, který by měl poznat, jestli, pojišťovna vystupuje v daném 
obchodním vztahu jako pojistitel, tedy jako subjekt přebírající rizika, nebo jako zprostředkovatel, který zprostředkovává 
pojištění, tedy převzetí rizik jiným pojistitelem, pak je možné to řešit uložením informační povinnosti. 

Vysvětleno.  

Nesouhlasíme s uvedenou interpretací. 
Dotčený článek směrnice chápeme tak, že 
pojišťovna není povinna se registrovat ve 
smyslu IDD, pokud distribuuje pojištění 
v pozici pojistitele (pak se postupuje dle 
S2). Pokud pojištění jen zprostředkovává, 
je nesporně soukromoprávně zprostředko-
vatelem, což je něco jiného, než jaké s tím 
spojovat veřejnoprávní následky (tj. jaké 
požadovat podnikatelské oprávnění). 
Evidence pojišťovny jako zprostředkovatele 
(SZ, VZ), sjednává-li produkty jiné 
pojišťovny, je navíc žádoucí i z hlediska 
transparentnosti a ochrany spotřebitele. 
Zákon navíc předpokládá, že taková 
registrace je pouze formalitou (bez 
provádění správních činností standardních 
pro jiné SZ). Tato interpretace byla 
konzultována i s Evropskou komisí.  
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Princip registrace pojišťovny pak má významný dopad i na povolený způsob zastoupení pojišťovny jako samostatného 
zprostředkovatele dle § 35 odst. 3. 

417.  Česká asociace 
pojišťoven  

4. K § 2 písm. k)  

Mohou členové představenstva pojišťovny delegovat zodpovědnost za distribuci pojištění na vedoucího zaměstnance? 
Pojem “nebo v podobném vztahu“ je neurčitý. 

Odůvodnění: Lze přenést/ delegovat odpovědnost z pracovníka, definovaného zákonem a tedy povinnosti související s 
odbornou způsobilostí (zkouška + následné vzdělávání)?  Ze zákona to nevyplývá, není řečeno ani v důvodové zprávě. 
Pro člena představenstva zodpovědného za distribuci může být časově náročné absolvovat každoročně následné 
vzdělávání, zároveň není jasné, zda zkoušku bude muset skládat ze všech odborností.  

Namísto výrazu „podobném vztahu“ navrhujeme konkretizovat, jaký vztah je regulátorem zamýšlen.    Není jasné, jestli 
to znamená, že se může jednat i o vztahy nepracovněprávní, tj. na základě jiných smluv dle NOZ, či ZOK. Dle textace 
a jejího gramatického výkladu se zřejmě neuvažuje o vztahy dle smluv o výkonu funkce s členy statutárních orgánů 
nebo správních rad, či jiné vztahy dle ZOK, protože v rámci výčtu těchto vztahů je použité slovo „ anebo“. Důvodová 
zpráva vysvětlení neobsahuje. 

Vysvětleno. 

Jedná se zejména osoby vykonávající svou 
činnost na základě manažerských smluv. 
Doplněno do důvodové zprávy. 

 

418.  Česká asociace 
pojišťoven  

5. K § 2 písm. m) bod 3 

Navrhujeme doplnit obsah 3. skupiny odbornosti o úrazové pojištění. 

Odůvodnění: Toto pojištění bývá běžnou součástí pojistných smluv, které jsou uzavírány pro POV a KASKO. Někteří 
zprostředkovatelé se specializují na zprostředkování těchto pojistných produktů a požadavek na skupinu odbornosti 2 
pouze z důvodu nabídky souvisejícího úrazového pojištění se jeví jako nadbytečný. Bylo by proto vhodné, aby i 3. 
skupina odbornosti zahrnovala příslušné znalosti. 

Akceptováno. 

Rozšířeno o úrazová pojištění, jsou-li 
připojištěním k „motorovému“ pojištění.  

419.  Česká asociace 
pojišťoven  

6. K §2 písm. p) 

Definice rezervotvorného pojištění jako pojištění, které umožňuje výplatu odkupného koliduje s právní úpravou zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (o.z.)  

Odůvodnění: Podle o.z. lze vyloučit odkupné pojistnou smlouvou. Jak bude ve smyslu  tohoto zákona uvažovat o  
pojistné smlouvě rezervotvorného  pojištění, která  výplatu odkupného na základě  smluvních ujednání  neumožňuje ? 

Vysvětleno.  

Vyloučí-li pojistná smlouva možnost 
odkupného (i jakéhokoli kvaziodkupného), 
pak s daným pojištěním nebude z hlediska 
regulace zacházeno jako s rezervotvorným. 
Rozvedeme ještě v důvodové zprávě. 
Definice rezervotvorného upravena. 

420.  Česká asociace 
pojišťoven  

7. K § 3 odst. 2 (ve vazbě na §§ 4, 29 a 30) 

Do zákona je nutné zapracovat kategorii zprostředkovatele doplňkového pojištění a v souladu s čl. 2 odst. 1 
pododstavcem 4 IDD na ni vztáhnout v přiměřeném rozsahu (s ohledem na specifický charakter jejich činnosti) 
požadavky, které směrnice vztahuje na zprostředkovatele pojištění. 

Tento doplňkový zprostředkovatel by měl mít oprávnění spolupracovat s více pojišťovnami, mohl nabízet i vzájemně 
konkurenční produkty, nebyl omezen limitem výše zaplaceného pojistného na osobu nebo pojistný produkt 

Je nutné zpracovat řádně výjimku „de minimis“ a upravit pravidla činnosti těch zprostředkovatelů doplňkového pojištění, 
kteří splňují podmínky čl. 1 odst. 3 a 4 směrnice, včetně zapracování neexistence jejich povinnosti registrace.   

- V odst. 2 písm. d) jsou uvedené limity vztaženy k pojištění, směrnice hovoří o pojistném produktu (600 euro) a, 
příp. k pojistnému na osobu (200 euro).  Vazba i na § 68 odst. 4  

- V odst. 2, písm. c) za slovy „je-li pojistnou událostí“ nemá být čárka, jinak věta nedává smysl.   

Akceptováno. 

Úprava doplňkového zprostředkování (a 
tzv. flotilového způsobu distribuce pojištění) 
přepracována. Vytvořena nová kategorie 
doplňkového zprostředkovatele, flotilová 
distribuce považována za jinou formu 
zprostředkování.  
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- V odst. 2, písm. c) bod 4 – dle směrnice nemá jít o „pojistnou událost“, nýbrž „jiná rizika spojená s cestováním“ 

Odůvodnění: Kategorii zprostředkovatele doplňkového pojištění směrnice výslovně zavádí a definuje (bod 8 recitalu 
směrnice, čl. 2 odst. 1 bod 4 směrnice), zavádí povinnost jeho registrace u příslušného orgánu v domovském státě ( čl 
3 odst. 1 směrnice), zároveň v čl. 16 stanoví členským států povinnost při zprostředkování pojištění využívat pouze 
služby poskytované pouze registrovanými zprostředkovateli pojištění nebo doplňkového pojištění 

Koncept a vlastní právní úprava uvedeného ustanovení (s dopady a provazbami na příslušná další ustanovení návrhu 
zákona), předložený regulátorem, zcela povinnost implementace uvedených ustanovení směrnice pomíjí.  

Lze dovodit pouze neexistenci povinnosti registrace těch zprostředkovatelů doplňkového pojištění, kteří poskytují 
činnost v intencích čl. 1 odst. 3 směrnice, na které se směrnice nevztahuje (viz poslední část textace čl. 16 směrnice).  

Koncept, zvolený předkladatelem, který jednak nereflektuje povinnosti implementace směrnice, zároveň způsobí 
nejasnost zákazníka v definici pozice, ve které s ním daný zprostředkovatel jedná, zda tedy v pozici zprostředkovatele, 
zcela podřízeného zákonu, či v pozici zprostředkovatele, na kterého se vztahují pouze vybraná ustanovení zákona (ve 
smyslu čl. 1 odst. 3 směrnice).  

Zároveň je zcela nezbytné jednoznačně stanovit podmínky výkonu činnosti těch zprostředkovatelů, vyňatých z 
působnosti směrnice (viz návrh § 3 odst. 2) a výslovně stanovit, že na úvěrové instituce a investiční podniky (viz čl 2. 
odst. 4 směrnice) se právní úprava zprostředkování doplňkového pojištění nepoužije.  V této oblasti je návrh 
transpozičního ustanovení v rozporu s unijní úpravou (viz i problematika registrace pojišťoven pro zprostředkovatelskou 
činnost). 

 V oblasti zprostředkování pojištění POV a HAV, v zájmu dostupnosti uvedených pojištění co nejširšímu okruhu 
zákazníků pak navrhujeme upravit činnost osob, zprostředkovávajících uvedená pojištění jako zprostředkovatelé 
doplňkového pojištění, s právem distribuovat pojistné produkty POV a HAV včetně připojištění, která pojišťovny do v 
rámci takového produktu standardně nabízejí pro více zastoupených a za podmínek provozování jejich činnosti buď dle 
čl. 1 odst. 3 směrnice, či za podmínek čl. 2 odst. 4., přičemž pokud půjde o podmínku odbornosti, bude využito 
ustanovení čl. 10 odst. 2, pododstavce 4 směrnice co do uzpůsobení požadovaných podmínek ohledně znalostí a 
schopností distribuovaným produktům těmito zprostředkovateli doplňkového pojištění (viz i bod 72 recitalu směrnice, 
dle kterého je třeba při regulaci vůči středním a malým distributorům pojištění uplatňovat řádně zásadu proporcionality). 

Uvedený princip je odůvodněn jednoduchostí nabízených produktů a dosavadním bezproblémovým a fungujícím 
systémům jejich distribuce. Produkty PMV totiž běžně obsahují doplňková rizika (jako úrazové připojištění, připojištění 
právní ochrany).   

Stávající návrh by neumožňoval (viz § 4 a návětí § 2 odst. 2) autoprodejcům distribuovat tyto produkty za jednodušších 
podmínek (museli by být registrováni jako VZ – činnost pouze pro jediného zastoupeného, nebo SZ  - plný rozsah 
působnosti zákona, odbornost atd. včetně souvisejí administrativní náročnosti).  

Předložený návrh vlastního paragrafového znění tedy neodpovídá zřejmě uvažované koncepci vytvoření podmínek pro 
činnost zprostředkovatele doplňkového pojištění (zejména POV a HAV), který by musel splňovat pouze vymezené 
požadavky zákona.  

Připomínky k odst. 2, písm c) a d) – jedná se o nepřesné a význam směrnice měnící transpoziční návrhy textu. 

421.  Česká asociace 
pojišťoven  

8. K § 3 odst. 3  

Navržená úprava je nejasná a způsobí řadu výkladových i praktických problémů při její vlastní aplikaci, v povinnostech, 
stanovených těmto osobám. Je nutné zakotvit povinnost předsmluvního informování klienta osobou nabízející 
přistoupení k pojištění. Povinnost odbornosti považujeme za nepřiměřenou. Nelze akceptovat odpovědnosti pojišťovny 
za jejich činnost, a to vzhledem k povaze jejich činnosti, která nemá být činností zprostředkování pojištění. 

Odůvodnění: Návrh právní úpravy flotilového pojištění je nekoncepční, vnitřně a s ostatními ustanoveními zákona si 

Vysvětleno.  

Viz předchozí připomínka. 
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vnitřně odporující (nejde o zprostředkování x dohled ČNB x odpovědnost pojišťovny …) a nezohledňuje specifika 
tohoto způsobu pojištění, formalistickým přístupem k informování klienta redukuje flexibilitu tohoto způsobu sjednávání 
pojištění, pro kterou mu byla dávána přednost před jinými formami. 

Subjekty, nabízející vstup do pojištění, jsou sice podřízeny dohledu ČNB (ačkoli nejsou registrovány, jakým způsobem 
budou identifikovány ze strany ČNB a systémově dohlíženy?), nedochází však k praktickému naplnění tohoto dohledu, 
pokud zároveň subjektem, který je odpovědný za přestupky a pochybení osob, nabízejících vstup do pojištění, je pouze 
pojišťovna, jejíž pojištění je nabízeno, a to i přesto, že pojišťovna nemusí mít možnost tato pochybení předem ovlivnit, 
ani napravit jinak, než smluvním závazkem pojistníka/osoby, nabízející vstup do pojištění. Velmi problematická je 
podmínka výkonu takové činnosti podnikatelsky  - ve smyslu co se tím myslí – a zároveň otázka, jak bude tato 
skutečnost prokazována, ve vztahu k navrhované odpovědnosti pojišťovny pak půjde o oprávnění vůči dané osobě v 
otázce prokázání této podmínky. Lze předpokládat tvrzení o nepodnikatelském provozování činnosti nabízení 
přistoupení k pojištění.  

V návaznosti na výše uvedené je pak obtížně splnitelná či prakticky nesplnitelná podmínka zavedení takových osob do 
systému kontroly a navazující sankce a zcela nepřijatelný princip odpovědnosti pojišťovny za činnost takovýchto osob.       

Při nabízení vstupu do pojištění nejde podle návrhu o činnost zprostředkování pojištění, ani o jednání jménem a na 
účet pojistitele, ale o samostatné jednání pojistníka nebo jím pověřených osob). Pojistník a osoby nabízející vstup do 
pojištění by měly odpovídat za plnění zákonných povinností samy a samy být případně sankcionovány.   

Považujeme za nutné právní úpravu koncipovat tak, že bude zakotvena předsmluvní informační povinnost těchto osob 
vůči zájemcům o přistoupení do pojištění.  

Zároveň považujeme za nepřiměřený požadavek odborné způsobilosti podle zákona. Podmínka odborné způsobilosti 
znamená, že tito pojistníci budou muset mít maturitu. U nových subjektů nebude možné aplikovat přechodné 
ustanovení o nahrazení maturity praxí. Navrhujeme u těchto subjektů změnit na ukončené středoškolské vzdělání, tedy 
i nematuritní. U prodejců aut (a jejich flotil) je splnění požadavku na maturitu obtížně splnitelné. 

Není jasné, kdo bude povinen složit odbornou zkoušku, je-li tato osoba právnickou osobou (pojem „pracovník“ se na 
tyto subjekty nevztahuje) 

Není jasné, zda se na tyto subjekty vztahuje i podmínka následného vzdělávání. Pravděpodobně ano (§ 44 odst. 5) – 
kdo je povinen se ho zúčastnit, jde-li o právnickou osobu?  

Samostatnou otázkou zůstává, jakým způsobem by měla pojišťovna řešit a odpovídat za splnění podmínky 
bezúhonnosti.  

Poskytovateli otevřené flotily – jelikož se nejedná o zprostředkovatelskou činnost – by měla být pouze uložena 
povinnost plnit informační povinnost vůči zájemci o pojištění/pojistníkovi/pojištěnému. Ukládání dalších povinností 
(odborná způsobilost, atd.) je ve svém důsledku de facto vytvoření dalšího zprostředkovatele, přičemž se ale říká, že 
tato činnost není zprostředkovatelskou činností. Než takto nedokonalá konstrukce, navrhujeme zvážit variantu, že 
nabízet podnikatelských způsobem pojištění může pouze zprostředkovatel. 

422.  Česká asociace 
pojišťoven  

9. K § 4  

Považujeme za nezbytné zapracovat do právní úpravy kategorii zprostředkovatele doplňkového pojištění.  

Odůvodnění: Ke kategorii zprostředkovatele doplňkového pojištění odkazujeme na naše odůvodnění k připomínce k § 
3 odst. 2 

Vysvětleno.  

Viz vypořádání připomínek 7 a 8. 

423.  Česká asociace 
pojišťoven  

10.  K § 5  

Není jasné, za jakým účelem a jaký praktický význam má mít právní úprava výkonu činnosti samostatného 
zprostředkovatele makléřským a agentským způsobem.  

Vysvětleno.  

Jde o zachování regulovaných pojmů, které 
zástupci trhu považují za zažité a požadují 
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Odůvodnění: Uvedené informace se nezapisují do registru, nebudou tedy veřejně přístupné. Není nám jasný smysl a 
odůvodnění potřeby právní úpravy těchto výkonů činnosti v zákoně.  Věcná podstata zákazu, uvedená v navrhovaném 
§ 68, lze vyjádřit i jinak.  Informace o tom, zda samostatný zprostředkovatel vykonává v daném případě činnost jako 
pojišťovací agent nebo makléř není mezi povinně sdělovanými informace zákazníkovi, uvedenými v § 79. 

je v určité podobě (zde ve formě legislativní 
zkratky – využité v §§ 67 a 68) a 
konformně vůči cross-sektorově jednotné 
kategorizaci zprostředkovatelů zachovat. 

424.  Česká asociace 
pojišťoven  

11. K § 7 a 13 

Navrhujeme doplnit lhůtu, do které ČNB, jsou-li splněny podmínky, zapíše samostatného zprostředkovatele do registru.  

Zároveň navrhujeme doplnit automatické vydání osvědčení samostatného zprostředkovatele do registru, resp. vydání 
výpisu podle §33, a to jak u zápisu samostatného zprostředkovatele, tak u zápisu vázaného zástupce.  

Odůvodnění: Lhůta k provedení zápisu je u vázaného zástupce uvedena. Není nám jasný důvod absence tohoto údaje 
v případě udělení oprávnění k činnosti samostatnému zprostředkovateli. Pokud platí lhůta dle §71 správního řádu, 
prosíme o doplnění do DZ, v tom smyslu, že pokud jde o lhůty, platí lhůty dle správního řádu  

Zároveň považujeme za vhodné pokračovat v současné praxi vydávání osvědčení o zápisu do registru, a to  z řady 
praktických důvodů – např. prokazování oprávnění k činnosti pro účely daňové, správní atd. Postačí vydání osvědčení 
v elektronické podobě dle správního řádu.  Případně lze místo rozhodnutí vydat aktuální výpis z registru (obdobně jako 
je to u zápisech do obchodního rejstříku). 

Akceptováno částečně. 

Doplněno do důvodové zprávy. Osvědčení 
bude „stáhnutelné“ v pdf formátu webových 
stránkách ČNB (analogicky k výpisům 
z Veřejného rejstříku), lhůta vyplývá z § 71 
SŘ. 

 

 

 

425.  Česká asociace 
pojišťoven  

12. K § 8 

Navrhujeme doplnit formu a způsob potvrzení, kterým je ČNB povinna potvrdit samostatnému zprostředkovateli 
zaplacení správního poplatku.  

Prosíme vysvětlit, zda nevznikne povinností hradit správní poplatek nepřípustný rozpor mezi podmínkami pro 
podnikatelskou činnost mezi tuzemským samostatným zprostředkovatelem a zahraničním zprostředkovatelem 
působícím na základě evropského pasu.     

Odůvodnění: Povinnost hradit správní poplatek jako podmínku pro další trvání oprávnění k provozování činnosti 
stanovena pro zahraničního zprostředkovatele není. 

Vysvětleno. 

Rozpor v dané věci nespatřujeme. 
Evropské právo na jednu stranu vylučuje 
působnost hostitelského orgánu dohledu 
vůči oprávnění zahraničního 
zprostředkovatele, na druhou stranu však 
národní úprava má nepochybně možnost 
tento poplatek požadovat.  

426.  Česká asociace 
pojišťoven  

13. K § 11 

Nelze přijmout právní úpravu, která kromě odpovědnosti pojišťovny za činnost osob, které jednají jejím jménem a na 
její účet při provozování činnosti zprostředkování pojištění, zavádí nesystémovým způsobem ještě ručení za splnění 
jeho povinností k náhradě škody v případě nedostatečného dohledu či nepečlivého výběru.   

Navrhujeme vypustit část věty za středníkem.  

Navrhujeme vypustit větu o nepoužití § 2914 občanského zákoníku.  

Odůvodnění 

Ustanovení se v části za středníkem jeví naprosto nadbytečné a dublující v jiných ustanoveních zákona navrhovanou:  

i. povinnost samostatného zprostředkovatele být pojištěn po celou dobu pojištěn pro případ náhrady škody, 
způsobené zákazníkovi porušením některé z povinností stanovené zákonem,  

ii. možností pojišťovny písemně převzít povinnost k náhradě škody za samostatného zprostředkovatele, 

Z uvedené konstrukce lze dovodit, pokud cílem má být ochrana zákazníka a zajištění poskytnutí plnění na náhradu 
samostatným zprostředkovatelem při výkonu jeho činnosti způsobené škody, je tento úmysl plně pokryt uvedenými 
právními prostředky.  

Pokud tedy je samostatný zprostředkovatel pojištěn, či pojišťovna převzala závazek povinnost náhradě škody, je 

Neakceptováno.  

Jde o převzetí úpravy dle ZSÚ, bylo 
konzultováno s LRV. 
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opravdu další povinnost jejího ručení nonsens.   

Vzhledem k tomu, že samostatný zprostředkovatel jedná jak samostatně, tak jako zmocněnec, či jménem a na účet 
pojišťovny, je třeba důsledky jeho konkrétního právního postavení odlišovat, včetně odpovědnosti za způsobenou 
škodu. Ve vztahu ke klientovi je tedy právní úprava navrhovaného § 9 pro jeho ochranu dostatečná.    

Právní úprava by spíše měla blíže specifikovat, jakým způsobem bude posuzována odpovědnost pojišťovny v případě, 
kdy zprostředkovatel jedná jménem a na účet více pojišťoven při témže jednání vůči jednomu klientovi. Dosud se 
nezřídka (chybně) dovozovala odpovědnost té pojišťovny, jejíž produkt byl nakonec klientovi prodán, a to i za jednání 
zprostředkovatele, které fakticky nebylo jednáním jménem a na účet této pojišťovny, což je v rozporu s cíleným účelem 
právní úpravy odpovědnosti pojišťovny. Obdobně argumentujeme i k § 20.  

Nelze, ani s ústavně – právními dohledy, přijmout, dle našeho názoru protiústavní přičitatelnost jakéhokoli protiprávního 
jednání samostatného zprostředkovatele třetí osobě - pojišťovně.  

Odkazujeme v této souvislosti i na obecnou právní úpravu odpovědnosti v občanském zákoníku, proto vyloučení 
použití ustanovení § 2914 považujeme za systémový nedostatek návrhu.   

Zároveň použití pojmu „dostatečného dohledu“ je v daném kontextu zavádějící, může jít pouze o kontrolu činnosti 
samostatného podnikatele v mezích právní úpravy stávajícího řídícího a kontrolního systému pojišťovny. 

427.  Česká asociace 
pojišťoven  

14. K § 12 (ve spojení s připomínkou č. 3) 

Navrhujeme doplnit text:  

„Je-li tímto jediným zastoupeným pojišťovna, je zastoupeným bez ohledu na skutečnost, zda distribuuje pouze produkty 
vlastní nebo zprostředkovává produkty jiné pojišťovny jako samostatný zprostředkovatel. U vázaného zástupce je tudíž 
podstatným prvkem vazba na jeden subjekt a nikoli na podnikatelské oprávnění, které tento subjekt od ČNB obdržel.“ 

Odůvodnění: Jedná se o převzetí textu z důvodové zprávy do vlastního návrhu, vzhledem k tomu, že DZ není součástí 
zákonného textu. Jinak nemáme jistotu, že registr vedený ČNB bude umět registrovat vázaného zástupce na jeden 
subjekt, který však bude registrován v pozicích dvou distributorů (jako pojišťovna a jako SZ). Také správní poplatky za 
registraci a obnovu VZ by se měly platit pouze jednou a ne jednou pro daného VZ jako zástupce pojišťovny a jednou 
jako zástupce SZ. To není jasně stanoveno. 

Akceptováno jinak.  

Doplněno do důvodové zprávy, lze dovodit, 
máme tak i v ZSÚ. Poplatek se bude platit 
jen jednou. 

428.  Česká asociace 
pojišťoven  

15. K § 14 odst. 1  

Navrhujeme doplnit text takto  

„ …Zastoupený může oznámit pouze takového vázaného zástupce, který má sídlo nebo bydliště na území České 
republiky …. . 

Odůvodnění: Doplnění bydliště pro případ fyzické osoby 

Vysvětleno. 

I FO podnikající má sídlo (NOZ) 

429.  Česká asociace 
pojišťoven  

16. K § 15  

Navrhujeme doplnit úpravu vzniku oprávnění k činnosti. Není jasné, kdy nejdříve bude možné oznámit vázaného 
zástupce České národní bance. 

Odůvodnění: Název ustanovení je „vznik a trvání oprávnění k činnosti“, ale není upraven vznik (v návrhu na podzim 
2016 bylo v § 18 odst. 1 „Oprávnění k činnosti vázaného zástupce vzniká zápisem vázaného zástupce do registru.“). 

Akceptováno. 

430.  Česká asociace 
pojišťoven  

17. K § 17 odst. 1 písm d)  

Navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: Ukončení smlouvy se zastoupeným nemusí znamenat zánik oprávnění. Znamená to, že by vázaný 

Neakceptováno. 

Koncepční prvek zákona, využitý i 
v ostatních sektorových zákonech. Vázaný 
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zástupce musel znova vše dokládat a absolvovat celou registraci a hradit nový správní poplatek při přechodu k jinému 
samostatnému zprostředkovateli? 

Pokud zanikne oprávnění k činnosti vázaného zástupce v důsledku zániku závazku mezi vázaným zástupcem a 
zastoupeným, jak bude řešen ,,přestup“ vázaných zástupců mezi jednotlivými zastoupenými  - bude nutná zcela nová 
registrace vázaného zástupce a bude vázaný zástupce opětovně nucen hradit správní poplatek za provedení 
registrace? 

Lze řešit pouze výmazem informace o zastoupeného a ponechání vázaného zástupce v registru (viz obdobná právní 
úprava v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu a v zákoně o doplňkovém penzijním spoření. 

zástupce navíc uvedené povinnosti nemá, 
registruje se prostřednictvím 
zastoupeného. Poplatek se hradí jednou, 
při přestupu VZ platí až do konce roku 
následujícího.  

431.  Česká asociace 
pojišťoven  

18. K § 17 odst. 3  

Navrhujeme doplnit: 

„.. Oznámení podle odstavce 1 písm. c) podává zastoupený nebo vázaný zástupce podle odst. 2 pouze prostřednictvím 
elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů…“ 

Odůvodnění: Doplnění navazující na znění odst. 2 a oprávnění vázaného zástupce podat oznámení, pokud oznámení, 
pokud zastoupený neposkytne potřebnou součinnost. 

Neakceptováno. 

Není důvod nutit vázaného zástupce 
využívat systém REGIS. 

 

432.  Česká asociace 
pojišťoven  

19. K § 19  

Navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: Nelze akceptovat odpovědnost pojišťovny za přestupek. Navíc o jaký přestupek by se mělo jednat, když 
jiné přestupky vázaného zástupce než podle §101/1 v zákoně nejsou vymezeny? O jakýkoliv přestupek podle právního 
řádu?  

Považujeme návrh právní úpravy na hraně s ústavními právy. Odpovědnost za újmu lze akceptovat, odpovědnost za 
přestupek ale nikoli.  

Jsme toho názoru, že nelze takto upravit princip ve speciálním zákoně a modifikovat tak zákon č. 250/2016.  

Je nelogické, aby zastoupený odpovídal za veškeré přestupky vázaného zástupce spáchané při výkonu činnosti 
vázaného zástupce – ad absurdum jednalo by se například o dopravní přestupky, pokud by vázaný zástupce byl na 
cestě za klientem, apod.   

Akceptováno jinak. 

Upraveno rozšířením okruhu osob 
dotčených zákonem o odpovědnosti za 
přestupky a řízením o nich (a to právě o 
vázané zástupce).  

 

433.  Česká asociace 
pojišťoven  

20. K § 20  

Navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: Návrh právní úpravy je nelogický, zavazuje totiž samostatného zprostředkovatele, i když vázaný zástupce 
jednal jménem pojišťovny (!?). Odkazujeme v principech v plném rozsahu na naše připomínky k § 11. 

Neakceptováno.  

Ustanovení není nelogické, vztahuje se jen 
na vázané zástupce zastupující 
samostatného zprostředkovatele. 
Upraveno stejně v ZSÚ, diskutováno na 
LRV. Týká se jen soukromoprávních 
vztahů. 

434.  Česká asociace 
pojišťoven  

21. K §§ 21 až 23 

Navrhujeme podrobněji upravit pravidla činnosti zahraničního zprostředkovatele.  

Odůvodnění: Zahraniční zprostředkovatel – ze zákona není jasné, v jakém postavení ZZ vystupuje, tj. jak na něj má 
pojišťovna nahlížet, když s ním chce navázat spolupráci. Např. není jasné, kdo nese odpovědnost za jeho přestupek, 
komu se přičítá jeho protiprávní čin, zda ho lze zapsat pro více zastoupených, nejsou úplně jasné možnosti řetězení 

Vysvětleno. 

Odpovědnost explicitně neuvedená pro ZZ, 
vyplývá z nastavení vztahů v domovském 
státu. Odpovědnostní vztahy by měly 
vyplynout z komunikace orgánů dohledu při 
notifikaci zahraničního zprostředkovatele a 
měly by být uvedeny v registru (viz § 30 
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odst. 2). 

435.  Česká asociace 
pojišťoven  

22. K § 24 

Prosíme vysvětlit, zda vázaný zástupce může provozovat činnost v jiném členském státě pouze pro stejného 
zastoupeného, jako v domovském státě? 

Vysvětleno. 

Oprávnění pro činnost VZ se řídí právem 
ČR, tj. vyplývá z registrace u ČNB. Ta 
vícevazebnost VZ nepředpokládá. To, že 
takový VZ začne své služby poskytovat 
přeshraničně, na věci nic nemění.  

436.  Česká asociace 
pojišťoven  

23. K § 30, dtto k § 34 odst. 4  

Navrhujeme doplnit povinnost ČNB získávat údaje, dostupné v základních registrech, právě ze základních registrů.   

Neakceptováno.  

Zásadní požadavek ČNB. Ale první 
identifikace musí proběhnout tak jako tak. 

437.  Česká asociace 
pojišťoven  

24. K § 30 odst. 1 písm. d) 

Je datum vzniku oprávnění k činnosti datem zápisu zprostředkovatele do registru? Důvodová zpráva uvádí „informace 
o zahájení či ukončení činnosti“ – v případě zápisu do registru nejde o skutečné zahájení činnosti, ale o vznik 
oprávnění k zahájení činnosti. 

Vysvětleno. 

Upravíme v důvodové zprávě. Zcela jistě 
se jedná o datum zápisu do registru. 

438.  Česká asociace 
pojišťoven  

25. K § 36 odst. 1 písm. b)  

Je třeba doplnit, že se jedná o pravidla odměňování distributorů pojištění.  

Odůvodnění: V opačném případě hrozí právní nejistota, zda nejde o ustanovení kolidující s čl. 275 evropského nařízení 
2015/35, kterým se doplňuje směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti (Solventnost II), ve 
kterém jsou upraveny zásady odměňování dle režimu Solventnost II. 

Akceptováno jinak. 

Doplněná textace ustanovení: „b) pravidla 
odměňování svých pracovníků, 
samostatných zprostředkovatelů, vázaných 
zástupců a jejich pracovníků, doplňkových 
pojišťovacích zprostředkovatelů a jejich 
pracovníků; tato pravidla nesmí motivovat k 
neplnění povinností podle tohoto zákona, 
zejména v oblasti pravidel jednání, přičemž 
nesmí motivovat k tomu, aby byly 
zákazníkům doporučovány konkrétní 
pojistné produkty na úkor jiných produktů, 
které by lépe odpovídaly potřebám 
zákazníka,“  

439.  Česká asociace 
pojišťoven  

26. K § 36 odst. 4   

Navrhujeme vypustit  

Odůvodnění: Odkazujeme na naše připomínky k § 3 odst. 3.  

Pojišťovna nemůže reálně zavést kontrolu osob nabízejících podnikatelsky možnost stát se pojištěným, tj. pojistníků a 
třetích osob.  Budou se tomu bránit tvrzením, že činnost neprovozují podnikatelským způsobem. Např. leasingové 
společnosti to nedělají primárně, aby dosáhli zisku, ale jako doplňkovou službu klientům. 

Není-li činnost dle § 3 odst. 3 regulovanou zprostředkovatelskou činností, nemůže se pojišťovna vůči osobám dle § 3 
odst. 3 reálně zhostit všech povinností dle navrhované právní úpravy tohoto ustanovení 

Vysvětleno. 

I tyto činnosti jsou činnostmi distribučními, 
není tedy důvodné, aby v jejich rámci byla 
odpovědnost pojišťovny vyloučena. Tzv. 
flotilový způsob distribuce pojištění 
začleněn do úpravy zprostředkování (viz 
nový § 4). 

 

440.  Česká asociace 27. K § 37 Akceptováno jinak. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANWC5R8I)



 

100 

Č. Subjekt Připomínky Vypořádání  

pojišťoven  Navrhujeme upravit znění (jak to bylo v z. 38/2004 Sb.): 

„Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel nesmí vyžadovat od osoby, která se podílí nebo má podílet na distribuci 
pojištění, složení vstupního poplatku jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost.“ 

Zároveň navrhujeme doplnění o oprávnění pojišťoven požadovat úhradu poplatků za registraci vázaného zástupce 

Odůvodnění: Není jasné, co se rozumí „jinou platbou“. Je možné vykládat tak, že pojišťovny nebudou moci vyžadovat 
platby za školení apod., zároveň by nesly náklady za registraci vázaných zástupců. 

Upraveno dle ZSÚ. 

441.  Česká asociace 
pojišťoven  

28. K § 38 odst. 2   

Navrhujeme výslovně doplnit, že se jedná o regulaci odměny vyplácené pojišťovnou   

Odůvodnění: Toto bylo záměrem zákona 295/2016 Sb. (viz důvodová zpráva k zákonu, která uvádí, že se regulace 
nevztahuje na odměnu mezi pojistníkem a makléřem – ze znění zákona to však nevyplývá. 

Vysvětleno. 

Vysvětleno v důvodové zprávě. 

442.  Česká asociace 
pojišťoven  

29. K § 39 odst. 1 

Navrhujeme toto znění:  

(1) Vázat koupi zboží nebo služby na uzavření smlouvy, ve které se sjednává pojištění jako doplňková služba, se 
zakazuje.   

Odůvodnění: V návrhu zákona uvedené znění není v souladu s účelem a textací s článkem 24 odst. 3 směrnice. Část 
věty mezi čárkami význam ustanovení zcela nepřípustně mění.    

Akceptováno jinak. 

Ustanovení upraveno nově na: „Vázat 
uzavření smlouvy o koupi zboží nebo 
poskytnutí služby na sjednání pojištění 
nebo vázat sjednání pojištění na uzavření 
smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí 
služby se zakazuje. To neplatí, jestliže je 
možné koupit zboží, poskytnout službu a 
sjednat pojištění odděleně.“ 

443.  Česká asociace 
pojišťoven  

30. K § 41 odst. 1   

Navrhujeme doplnit na konci věty text: „není-li dohodnuto jinak“  

Odůvodnění: Zásadním kritériem pro umožnění výběru pojistného by neměl být typ pojistného produktu, ale 
důvěryhodnost a spolehlivost daného zprostředkovatele, kteréžto posouzení je právem, ale zároveň i významnou 
povinností pojišťovny (se všemi důsledky z toho vyplývajícími).    

Neakceptováno. 

Viz odůvodnění v důvodové zprávě. 
Omezení směřuje proti praktikám v rámci 
podomního prodeje životního pojištění, kde 
zaplacením prvního pojistného objektivně 
klesá ochota klienta revidovat – po 
pominutí momentu marketingového nátlaku 
ze strany obchodníka – soulad návrhu 
pojistné smlouvy s vlastními potřebami. 

444.  Česká asociace 
pojišťoven  

31. K § 41 odst. 2 

Má být „oprávněná osoba“ místo „zákazník“ 

Odůvodnění: Viz definice zákazníka v § 2, písm. l). 

Akceptováno. 

Upraveno nově na: „(2) Pojistné uhrazené 
zákazníkem prostřednictvím pojišťovacího 
zprostředkovatele se považuje za pojistné 
uhrazené pojišťovně. Pojistné plnění 
vyplacené pojišťovnou prostřednictvím 
pojišťovacího zprostředkovatele zákazní-
kovi nebo jiné oprávněné se považuje za 
vyplacené okamžikem, kdy jej zákazník 
nebo jiná oprávněná osoba skutečně 
obdrží.“. 
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445.  Česká asociace 
pojišťoven  

32. K § 41 odst. 3 

Regulace v tomto odstavci se vztahuje pouze na samostatného zprostředkovatele. Přijímá-li pojistné vázaný zástupce, 
pak pro něj návrh žádná pravidla (zvláštní účet, účet pojišťovny apod.) nestanoví. Jde o záměr? 

Vysvětleno. 

Povinnost je stanovená pro SZ, byť jej 
zastupuje VZ. Doplníme do DZ. 

446.  Česká asociace 
pojišťoven  

33. K § 42 

Nesouhlasíme s nesením odpovědnosti za přestupek osoby, která jako pojistník nabízí pojištění podle § 3 odst. 3. 
Navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: Jde nad rámec směrnice IDD. U zprostředkování doplňkového pojištěn jde aspoň o činnost 
zprostředkování, ale u flotil to ani zprostředkování není. Navíc i podmínka výkonu činnosti „podnikatelským způsobem“ 
může být v konkrétním případě sporná.  Proč by přestupky byly vůči těmto osobám vymezovány, když by za ně 
odpovídala pojišťovna?  

Navíc není jasné, o jaké přestupky by se mělo jednat. A tato osoba (dle §3/2 a 3/3) se tímto odpovědnosti zbavuje? 
Pojišťovna má zároveň významně omezené možnosti, jak vzniku této odpovědnosti předcházet. 

Neakceptováno.  

Koncepční záměr – ochrana spotřebitele by 
měla být stejná bez ohledu na způsob, 
jakým je pojistný produkt ke klientovi 
distribuován. Se směrnicí tato úprava není 
v žádném rozporu. 

447.  Česká asociace 
pojišťoven  

34. K § 44 odst. 2  

Požadavek na maturitní zkoušku je zbytečně přísný. 

Odůvodnění: Při vstupu nového distributora do odvětví jej nelze nahradit ani praxí. Požadujeme nahradit požadavkem 
na ukončené SŠ vzdělání (tj. i bez maturity), alespoň u těch PZ, kteří budou mít jen skupinu odborností č. 3, (tzn. jde 
nám zejména o autoprodejce, kde požadavek na maturitu je skutečně přísný a nerealizovatelný, obáváme se, že by se 
hledaly cesty, jak toto obcházet různými „tipaři“, čímž by se dosáhlo horšího stavu, než když se promine maturita a 
postačí SŠ vzdělání). U těch zprostředkovatelů, kteří jsou dnes registrovaní, by mělo být možné nahradit odbornou 
praxí v oboru, např. 3 roky, podobně jako u spotřebitelského úvěru. Navrhujeme příslušně upravit v přechodných 
ustanoveních. 

Akceptováno částečně. 

Lze akceptovat řešení uplatněné v ZSÚ, tj. 
počítající s výjimkou pro nyní činné 
distributory s určitou minimální délkou 
odborné praxe.  

 

448.  Česká asociace 
pojišťoven  

35. K § 44 odst. 3  

Dle našeho názoru není nutné požadovat po osobách se středoškolským nebo vysokoškolským nebo vysokoškolským 
odborným studiem, zaměřeným na problematiku pojišťovnictví, finančních služeb a s tím souvisejících oblastí, vykonání 
odborné zkoušky, tak jak je dnes uvedeno v § 18 odst. 2 zákona č. 38/2004 Sb. 

Neakceptováno. 

Nutný požadovaný standard může 
definovat pouze odborná zkouška, nikoli 
studijní programy různého obsahu a kvality. 
Koncepční prvek zákona aplikovaný do 
ostatních sektorů finančního trhu).  

449.  Česká asociace 
pojišťoven  

36. K § 44 odst. 6 

Navrhujeme vypustit. 

Odůvodnění: Pojem nepřetržité distribuce je neurčitý, ad absurdum pokud si pojišťovací zprostředkovatel způsobí úraz/ 
onemocní v průběhu stanovené doby 3 let po složení odborné zkoušky, budeme jej považovat za odborně 
nezpůsobilého? 

Akceptováno jinak 

Nová textace: „Osvědčení o úspěšném 
vykonání odborné zkoušky osoby, která po 
složení odborné zkoušky 3 roky nepřetržitě 
nedistribuovala pojištění nebo zajištění 
nebo se přímo nepodílela na distribuci 
pojištění nebo zajištění nebo nebyla za 
distribuci pojištění nebo zajištění 
zodpovědná, neprokazuje odborné znalosti 
a dovednosti pro distribuci pojištění nebo 
zajištění podle odstavce 3.“. 
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450.  Česká asociace 
pojišťoven  

37. K § 45  

Prosíme vysvětlit, zda se předpoklady pro výkon zprostředkovatelské činnosti posuzují jednotlivě podle skupin 
odbornosti nebo jako celek?  Znamená například to, že nevykonává-li zprostředkovatel praxi v jedné skupině, může 
ztratit oprávnění k výkonu činnosti (viz §44/6)? 

Která osoba bude skládat zkoušku u osoby, která jako pojistník nabízí pojištění podle § 3 odst. 3, která je právnickou 
osobou PO? Na tyto subjekty se nevztahuje pojem pracovník dle § 2 k) 

Odůvodnění: Viz text připomínky 

Vysvětleno. 

Vysvětleno v důvodové zprávě. Následky 
se předpokládají jen vůči jednotlivé skupině 
odbornosti, ve které je zprostředkovatel 
nečinný. 

Definice pracovníka nově validní i pro 
„flotilovou“ distribuci.  

451.  Česká asociace 
pojišťoven  

38. K § 48 

Doporučujeme rozšířit oprávnění pořádat programy následného vzdělávání i na pojišťovny, a to ve vztahu k 
pracovníkům, vázaným zástupcům a jejich pracovníkům. 

Odůvodnění: I směrnice předpokládá realizaci této možnosti v národní úpravě. Pro její zákaz neexistuje opodstatněný 
důvod.  Udržení odborných znalostí je samostatně testováno zkouškou u akreditované osoby. Akreditované následné 
vzdělávání představuje vysoké náklady pro zprostředkovatele, a lze předpokládat, že obecně zaměřená školení 
nebudou mít větší přidanou hodnotu pro jeho praxi, a tím ani pro klienta. Ponechání následného vzdělávání na 
zprostředkovatelích/pojišťovnách a jimi organizovaných školeních umožní zacílit následné vzdělání na konkrétní 
produkty nabízené pojišťovnami a s nimi související otázky a také praktické otázky zprostředkování pojištění. 

Neakceptováno. 

Získání akreditace je jen formalita, platí-li, 
že pojišťovna má dané vzdělávací/ 
zkušební systémy již zavedené. 
Automatická akreditace by mohla být 
vnímána jako pozitivní diskriminace. 

452.  Česká asociace 
pojišťoven  

39. K § 55 a 56  

Navrhujeme vypustit §55 písm. e)  

Navrhujeme vypustit v § 56 písm. e) slova „..a podpis osoby, která program následného vzdělávání vedla.” 

Odůvodnění: Je věcí vnitřní organizace akreditované osoby, která je pod dohledem CNB, na osvědčení stačí podpis 
oprávněné osoby za akreditovanou osobu.  

Stejně tak podle našeho názoru postačí na osvědčení podpis odpovědné osoby, osoba lektora je uvedena na 
prezenční listině a není důvod, aby podepisovala osvědčení. 

Neakceptováno. 

Stejný prvek je v ZSÚ a ZPKT. Do 
budoucna lze eventuálně revidovat, nyní by 
to vytvářelo nedůvodné sektorové rozdíly. 

453.  Česká asociace 
pojišťoven  

40. K § 59 odst. 2 písm. c) 

Navrhujeme vypustit slova „ jiného obdobného orgánu“  

Odůvodnění: Není jasné, o jaký obdobný orgán by se mělo jednat. 

Vysvětleno. 

Ustanovení o důvěryhodnosti celkově 
revidováno, úrovní podrobnosti blíže 
úpravě na kapitálovém trhu (tj. směrem 
k vyšší úrovni obecnosti). 

454.  Česká asociace 
pojišťoven  

41. K § 65 odst. 3  

Navrhujeme přeformulovat ve smyslu požadavku čl. 17 odst. 2 směrnice. 

Odůvodnění: Ze směrnice IDD nevyplývá povinnost explicitně označit obchodní sdělení pojmem „obchodní sdělení“, 
pouze ukládá povinnost, že musí být jako obchodní sdělení jasně určitelné. Explicitní označení „obchodní sdělení“ se 
proto jeví nadbytečné, když existují i jiné možnosti jednoznačného určení dokumentu jako obchodního sdělení 

Neakceptováno. 

MF: Podle nás je to favour, lepší než 
propagační sdělení 

ČAP: extenzivní aplikace antispamového 
zákonu 

455.  Česká asociace 
pojišťoven  

42. K § 66 

Navrhujeme vypustit a přeformulovat ve smyslu požadavku čl.  29 odst. 2 a 17 odst. 3 směrnice   

Zároveň žádáme o vysvětlení pojmů „neobvyklá úplata“ a „neopodstatněná výhoda“  

Vysvětleno. 

Jedná se o transpozici směrnice 
způsobem, který je již na finančním trhu v 
ČR u úpravy pobídek obvyklý (viz ZSÚ, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANWC5R8I)



 

103 

Č. Subjekt Připomínky Vypořádání  

Odůvodnění: Návrh předmětného ustanovení jde svou formulací zcela nad rámec a mimo účel a smysl uvedených 
ustanovení směrnice.  Takovouto odměnou může v konečném důsledku být každá provize, která nebude ve své výši a 
podmínkách stejná napříč pojišťovnami, zprostředkovali i nabízenými produkty. Povinnost zajistit, aby odměny za 
distribuci nevedly k jednání distributorů v rozporu se zájmy zákazníka, měly členské státy. Přenos této povinnosti na 
distributory v takto obecné podobě činí praktické provedení (bez zrušení provizního systému) jako nemožné.  Důsledné 
plnění takto navržené povinnosti by mohlo vést k zakázaným (kartelovým) dohodám mezi pojistiteli.   

V uvedené ustanovení je třeba zohlednit, že zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny „jsou v souladu s požadavky 
směrnice“ jestliže v souvislosti s distribucí pojistného produktu s investiční složkou nebo doplňkové služby poskytují 
jakékoli straně kromě zákazníka či osoby jednající jménem zákazníka nebo jsou jim jakoukoli stranou kromě zákazníka 
či osoby jednající jménem zákazníka poskytovány jakékoli nepeněžní výhody, pouze pokud taková platba nebo 
výhoda: 

a) nemá škodlivý účinek na kvalitu příslušné služby poskytované zákazníkovi a 

b) nemá nepříznivý vliv na plnění povinnosti zprostředkovatele pojištění nebo jednat čestně, spravedlivě a 
profesionálně v nejlepším zájmu svých zákazníků. 

Textace navrhovaného ustanovení uvedené podmínky směrnice nerespektuje.  

Zároveň, vzhledem ke skutečnosti, že se očekává vydání level 2 aktů k čl. 29 odst. 2 směrnice, je vhodným způsobem 
doslovná implementace ustanovení směrnice, neboť konkrétní obsah povinností a postupů k naplnění tohoto článku 
bude právě předmětem těchto level2 aktů. 

ZPKT) a který z pohledu MF nijak 
nepřesahuje obsah pojmů ve směrnici 
užitých (resp. není zřejmé, v jakém ohledu 
by překračovat měl). 

456.  Česká asociace 
pojišťoven  

43. K § 68 odst. 1 

Prosíme upřesnit, co je „podstatnou změnou“  

Jakým způsobem poskytovat radu, pokud jde o sjednávání pojištění „on-line“   

Odůvodnění: Z uvedených ustanovení není jednoznačné, kdy vzniká pojišťovně povinnost poskytnout zákazníkovi 
radu, resp. vyhotovit záznam z jednání. Lze vykládat tak, že kdykoli kdy zprostředkovatel neprovede radu (včetně 
analýzy), resp. záznam, přechází tato povinnost na pojišťovnu. To znamená, že pojišťovna bude muset vždy aktivně 
kontaktovat klienta při uzavření / technické změně / zániku smlouvy a pokud se neprokáže, že s ním zprostředkova tel 
dané úkony neučinil, musí je realizovat přímo pojišťovna. Příklad: Klient ruší smlouvu a žádá o odkupné přímo 
pojišťovnu. Na základě povinnosti poskytnout radu (vč. analýzy) a současně vyhotovit záznam bude muset za 
pojišťovnu někdo klienta kontaktovat a vyhotovit s ním záznam, resp. analýzu a na jejich základě poskytnout 
prokazatelně radu. 

Nebo lze vykládat tak, že tato povinnost se na pojišťovnu vztahuje pouze v případech, kdy nabízí pojištění 
prostřednictvím svého pracovníka. Ustanovení by mělo být jasnější s ohledem na jeho výklad. Např.: „Před uzavřením 
pojistné smlouvy, podstatnou změnou nebo zánikem pojištění poskytne pojišťovna, pokud nabízí možnost uzavřít 
pojistnou smlouvu nebo mění nebo ukončuje pojištění prostřednictvím svého pracovníka, nebo pojišťovací 
zprostředkovatel zákazníkovi.“ 

V jaké podobě má být rada poskytována? § 81, který pojednává o formách záznamů o poskytnutí informací, se o § 68, 
tedy o Radě, nezmiňuje…. Kdo ji uchovává? Bude součástí záznamu požadavků a potřeb?  

Vnímáme správně, že v taxativně vyjmenovaných případech (uzavření, podstatná změna, zánik) je poskytnutí rady 
zákazníkovi povinné? Je pak povinnost jí archivovat? 

Chybí bližší specifikace ve vztahu k radě zákazníkovi – forma poskytnutí rady, pravidla pro její poskytnutí, způsob 
archivace pod. Je dle návrhu více rada či doporučení (viz rozdíly v zákoně o spotřebitelském úvěru § 85/4 a jednota 
přístupu v rámci zprostředkování finančních služeb) a jaké jsou dopady  poskytnutí/ neposkytnutí rady do 
odpovědnosti? 

Vysvětleno. 

Institut podstatné změny lze interpretovat 
např. v kontextu výkladu pojmu „významné 
navýšení celkové výše úvěru“ ve smyslu 
ZSÚ. Upřesněno v důvodové zprávě – 
v zásadě se jedná o každou takovou 
změnu, která mění rozsah pojistného krytí 
a úplatu za něj.  

Transpozice poradenství dle IDD do 
zákona přepracována (nově 
prostřednictvím „doporučení“ a „rady“).  
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457.  Česká asociace 
pojišťoven  

44. K § 68 odst. 3 

Prosíme vyjasnit, alespoň v důvodové zprávě, co znamená, že se vezmou při analýze v úvahu „právní vztahy 
zákazníka týkající se dalších produktů finančního trhu“. Pokud je míněno, že při analýze má být brán zřetel na 
případnou existenci dalších produktů finančního trhu, které má zákazník sjednány, doporučujeme v tomto smyslu 
zpřesnit formulaci. Současně upozorňujeme, že provádí-li analýzu pracovník pojišťovny nebo zprostředkovatel, nemusí 
se jednat o osobu, která disponuje odbornými znalostmi týkajícími se právě dalších finančních produktů (jako je např. 
znalosti v rozsahu požadavků na investičního zprostředkovatele). 

Odůvodnění: Viz text připomínky 

Akceptováno. 

V důvodové zprávě specifikováno (že se 
jedná zejména o substituční investiční či 
spořicí produkty). 

458.  Česká asociace 
pojišťoven  

45. K § 68 odst. 4 

Doporučujeme doplnit, že rada by neměla být povinná ani tehdy, pokud ji zákazník nepožaduje, nebo neposkytne 
potřebné informace a proto ji nelze poskytnout 

Odůvodnění: V praxi takové situace reálně nastávat budou a zákon neříká, jakým způsobem toto řešit. Z odstavce 1 
plyne povinnost radu poskytnout (vyjma případy dle odst. 4), čili pokud by pojišťovna za daných shora uvedených 
podmínek nebyla schopna radu poskytnout, měla by odmítnout uzavření pojistné smlouvy?  

Neakceptováno. 

Taková konstrukce by vedla k formálnímu 
podepisování prohlášení klienta, že o radu 
nežádal. Povinnost radu strpět se má týkat 
přiměřeně jen některých (komplexních) 
pojistných produktů, nově produktů 
životního pojištění. Na produkty ostatní se 
vztáhne menší rozsah požadavků (viz 
úprava „doporučení“). 

459.  Česká asociace 
pojišťoven  

46. K § 69 

Pro velká rizika požadujeme doplnit výluku z působnosti zákona, alespoň pokud jde o povinnost vyhotovit záznam z 
jednání dle § 69. (Povinnost poskytovat radu je de facto vyloučena v § 68 odst. 4.). 

Ustanovení zakotvuje povinnost vyhotovit záznam i z jednání, které může vést „k podstatné změně nebo zániku 
pojištění“. Tato povinnost jde nad rámec IDD. Doporučujeme zvážit omezení záznamové povinnosti na jednání, která 
mohou vést k uzavření pojistné smlouvy.  

Navrhujeme upravit výslovně případy, kdy není nutné dělat záznam: moderní telekomunikační prostředky - online 
sjednání apod., sjednání bez participace zprostředkovatele nebo pojišťovny (tzn. případy, kdy se nejedná), 
jednostranné úkony klientů. 

V odst. 2 navrhujeme vypustit slovo „trvání“.  

Odůvodnění: Záznam je tedy nutno vyhotovit, i pokud nedojde k uzavření smlouvy („může vést“  - tedy i záznamy z 
jednání na call centrech)? Záznam z jednání je standardně již nyní klientem podepisován. V případě, kdy klient nebude 
žádat smlouvu uzavřít, nebude mít zájem ani vyhotovovat a podepisovat záznam z jednání. 

Jak má vyhotovení záznamu z jednání probíhat v případě distančních prodejních kanálů jako např. internet, telefon 
apod., kde je velké množství oslovených klientů, jejichž totožnost je sice pojistiteli známa, ale klient neprojevil o 
nabídku pojistitele žádný zájem. 

Domníváme se, že není vhodné stanovit povinnost vyhotovování záznamů z jednání v případě, že nedojde k uzavření 
smlouvy. Taková povinnost nemůže být v praxi zcela naplněná, protože neúspěšná činnost zprostředkovatele může mít 
různý charakter a může skončit v různých fázích jednání před uzavřením smlouvy. Nebude často prakticky proveditelné 
a nebude ani možné zajistit podpis ze strany zájemce. Přinejmenším by mělo být zákonem umožněno tuto povinnost 
vykládat přiměřeně. Nejedná se o transpozici směrnice, proto tato úprava je dle našeho názoru možná. 

Návrh nebere v úvahu, že některá právní jednání jsou jednostranná, nebo nedochází z vůle klienta a volbou 
komunikačního prostředku k vzájemné interaktivní komunikaci – např. klient zašle výpověď, odstoupí od smlouvy, příp. 
si sjedná smlouvu vyplněním formuláře po internetu – tedy nelze záznam z  jednání vyhotovit tak, aby plnil zamýšlenou 

Akceptováno částečně. 

Souhlasíme s výjimkou pro velká rizika, 
záznam z jednání je ochranospotřebitelský 
institut. 

Ze samotného pojmu záznam z jednání 
vyplývá, že pokud neproběhlo jednání 
(např. produkt byl koupen online), nelze 
pořizovat záznam. 
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funkci – mělo by být upřesněno, že se týká výhradně dvoustranného jednání (ve smyslu komunikace) mezi klientem a 
pojišťovnou, nikoliv všech právních jednání, majících za následek vznik, podstatnou změnu nebo zánik pojištění 

Výjimka pro záznam z jednání je pouze pro případy, kdy není známa totožnost zákazníka. Mělo by být upřesněno ve 
smyslu, že záznam se nevyhotovuje i tehdy, pokud není známa totožnost zákazníka v rozsahu nezbytném pro splnění 
této povinnosti. 

460.  Česká asociace 
pojišťoven  

47. K § 70 

Domníváme se, že uchování dokumentace a to zejména záznamů z jednání, by mělo být konzistentní s jinými právními 
normami o finančních službách.  

Odůvodnění: Není totiž v praxi jednoduché rozlišit komplexní poskytování služeb a různé charaktery produktů. Na 
jeden dokument by se tak mohly vztahovat různé lhůty pro jejich uchování. To bude vést k nejednotnému výkladu a k 
riziku porušování těchto předpisů (viz. ust. § 17 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb.). Navíc se domníváme, že s ohledem 
na nákladnost je vhodné ponechat stejnou lhůty pro uchování záznamu z jednání pro případy, kdy smlouva nebyla 
uzavřena, tak pro případy, kdy k jejímu uzavření došlo, co do její délky. To, že lhůta pro případ uzavření smlouvy začne 
plynout až po zániku smlouvy není zřejmě natolik relevantní pro nákladovost IT řešení ve finančních institucích. 
Rozumíme, že kratší lhůta pro záznamy z jednání souvisí i s účelem zpracování osobních údajů, nicméně 
nekoresponduje s plynutím soukromoprávních promlčecích lhůt např. v případě sporů o náhradu škody nebo jiných 
sporů. Domníváme se proto, že tato lhůta by měla být jednotná, a to 5 let napříč celým finančním trhem (To je však 
nadále v rozporu např. s ust. § 55 odst. 2 zákona č. 427/2011 Sb., kde se lhůta pro uchování jeví naopak krátká).  

Akceptováno částečně. 

Upraveno na 10 let; nevnímáme jako vůli 
většiny pojišťoven 

461.  Česká asociace 
pojišťoven  

48. K § 70 odst. 2 písm. c) 

Žádáme o výklad pojmu „záznamy z jiné komunikace“ a zároveň uvádíme, že není realizovatelné, aby pojišťovna 
veškeré takto učiněné záznamy uchovávala  za podmínek stanovených v návrhu zákona. 

Navrhujeme vypustit. 

Odůvodnění: Není technicky ani prakticky možné v pojišťovně zajistit archivaci jiné komunikace mezi VZ a klientem 
(telefony nebývají nahrávány, do mailů  VZ ani z hlediska ochrany dat pojišťovny nemohou vstupovat).   

Neakceptováno. 

462.  Česká asociace 
pojišťoven  

49. K § 70 odst. 2 písm. d) 

Navrhujeme slova „jeho“ nehradit slovy „její“  

Odůvodnění: Povinnosti se vztahují k pojišťovně (viz uvozující věta). 

Akceptováno jinak. 

„…, pokud jejím jménem jednal…“ 

463.  Česká asociace 
pojišťoven  

50. K § 70 odst. 4 

Navrhujeme vypustit písm. a). 

Odůvodnění: Rozpor s právní úpravou ochrany osobních údajů. Žádáme o vysvětlení, jakým způsobem má být 
uchovávání dokumentů a záznamů ošetřeno při převodech kmenů? Má původní zprostředkovatel povinnost toto předat 
zprostředkovateli, který smlouvy dostává? 

Jak se pojišťovací zprostředkovatel tuto informaci (o trvání pojištění, resp. o jeho zániku) dozví v případě, že již s 
pojišťovnou v té době nespolupracuje? Pojišťovna je vázána mlčenlivostí o pojištění a nemůže tedy osobám, které již s 
ní nespolupracují, sdělovat informace o ukončení pojištění. 

Neakceptováno. 

 

464.  Česká asociace 
pojišťoven  

51. K § 70 odst. 5  

Prosíme vysvětlit, jak bude povinnost uchovávat záznamy a dokumenty realizována v případě zániku oprávnění 
pojišťovacího zprostředkovatele fyzické osoby z důvodu jejího úmrtí. Lze se této povinnosti domáhat po dědici 

Vysvětleno. 

Povinnosti přecházejí na právního 
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pojišťovacího zprostředkovatele? 

Odůvodnění: Viz text připomínky 

nástupce povinné osoby. 

 

465.  Česká asociace 
pojišťoven  

52. K § 72  

Navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: Toto ustanovení jde nad rámec evropské legislativy a je právně naprosto nedostatečné.  

Směrnice IDD vyžaduje, aby byla zajištěna možnost mimosoudního řešení sporů v souladu s akty EU. Tyto akty EU 
však vyžadují mimosoudní řešení sporů pouze pro spotřebitele (směrnice 2013/11/EU o alternativním řešení sporů, 
nařízení 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line). Povinnost mít možnost mimosoudního řešení sporů pro 
pojistníky, kteří nejsou spotřebiteli, evropská legislativa nevyžaduje.  

Nad rámec shora uvedeného je třeba uvést, že toto ustanovení má velmi významný potenciál pro vznik právních sporů, 
a to zejména z těchto důvodů: 

a) Ukládá jedné straně povinnost uzavřít rozhodčí smlouvu (což už je samo o sobě v rozporu s principem smluvní 
volnosti, kdy smlouva představuje konsenzus dvou smluvních stran a zároveň zde nelze shledat žádný jiný právní 
princip, který by měl převážit nad principem autonomie vůle smluvních stran. Pojistníkovi totiž není upíráno žádné 
právo a je mu garantováno ústavní právo soudního přezkumu jakéhokoliv sporu s pojišťovnou). 

b) Ustanovení pouze stručně konstatuje, že pojišťovna má povinnost uzavřít rozhodčí smlouvu, jestliže o to pojistník 
požádá. Smlouva (včetně rozhodčí smlouvy) musí mít určité obligatorní náležitosti, zejména určení rozhodce. 
Ustanovení však vůbec neřeší situaci, co se stane, pokud pojišťovna nebude souhlasit s rozhodcem navrženým 
pojistníkem. Má povinnost uzavřít rozhodčí smlouvu ve znění tak, jak jednostranně navrhl pojistník?  Pokud ano, tak je 
to nástroj pro pojistné podvody, protože rozhodcem v nespotřebitelských sporech může být kdokoliv, a tedy i osoba 
spřízněná s pojistníkem, kterou pojistník navrhne a pojišťovna by měla dle tohoto ustanovení povinnost akceptovat. V 
takovém případě je zcela zřejmé, že rozhodčí spory budou takovým rozhodcem rozhodovány ve prospěch pojistníka, a 
to standardně bez možnosti přezkumu (viz § 27 zákona č. 216/1994 Sb., kdy přezkum je možný pouze na základě 
dohody stran, což pochopitelně pojistník ve svém jednostranném a pro pojišťovnu „povinném“ znění návrhu rozhodčí 
smlouvy nemusí připustit).   

Pro případ spotřebitelů řeší spory z životního pojištění Finanční arbitr a v případě sporů týkajících se neživotního 
pojištění dosud Česká obchodní inspekce (při vědomí navrhovaného rozšíření působnosti FA i pro oblast neživotního 
pojištění). V případě „nespotřebitelů“ je nadbytečné ukládat povinnost uzavírat „rozhodčí smlouvu“. Protože navíc 
nejsou specifikovány žádné podmínky rozhodčího řízení, jeví se toto ustanovení jako neurčité a naopak může vnášet 
do právních vztahů nejistotu ohledně řešení případných sporů. 

Akceptováno. 

 

466.  Česká asociace 
pojišťoven  

53. K části šesté Pravidla jednání, Hlavě II., Informační povinnosti vůči zákazníkovi  

Navrhujeme doplnit příslušná ustanovení, týkající se informačních povinností o veškeré případy, kdy se dle směrnice 
daná ustanovení nemají vztahovat na pojištění velkých rizik – viz čl. 22 odst. 1, čl 25 odst. 4 směrnice  

Odůvodnění: Ani důvodová zpráva neuvádí, proč do zákona nejsou transponována výše uvedená ustanovení 
směrnice, stanovující výjimky pro pojištění velkých rizik, ačkoli i v recitalu směrnice jsou uvedena odůvodnění logického 
mírnějšího přístupu v případě poskytování informací klientům, sjednávající pojištění velkých obchodních a 
průmyslových rizik, příp. klientům, splňujícím charakter profesionálního zákazníka v případě pojistných produktů s 
investiční složkou.   

Akceptováno. 

 

467.  Česká asociace 
pojišťoven  

54. K § 75 písm. b)   

Navrhujeme nahradit slova „ výčtu pojistných událostí“ slovy „hlavních pojištěných rizicích“ nebo „hlavních pojištěných 

Akceptováno jinak. 
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nebezpečích“  

Odůvodnění: Předpokládáme, že zde došlo k neporozumění pojmu, na místě by totiž bylo uvést výčet pojistných rizik 
(viz čl. 20 směrnice). V této souvislosti se domníváme, že v souladu s tuzemskou právní úpravou pojišťovnictví a v 
souladu s používáním pojmů je vhodnější použít pojem „ pojistné nebezpečí“. 

Pojistných událostí, které pojištění kryje, je velké množství. Vyjmenování všech je skoro nemožné, protože pojištění 
často kryje i zcela nestandardní situace, které se projeví až při běžném životě pojištěného/oprávněné osoby. Navíc by 
tímto velmi narostl rozsah již tak dost objemných dokumentů, poskytovaných klientům.  

Stačí odkaz na VOP.   

468.  Česká asociace 
pojišťoven  

55. K § 76   

Navrhujeme přeformulovat 

Odůvodnění: Není jasné, co je „podstatná změna“, jde o neurčitý pojem.  

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky č. 456/43.  

469.  Česká asociace 
pojišťoven  

56. K § 77 

i) K písm. a)  

Navrhujeme vypustit  

Odůvodnění: Tento požadavek jde nad rámec směrnice IDD. Zároveň jde o duplicitní požadavek s požadavky 
stanovenými v nařízení 1286/2014 PRIIPs a vyvolává právní nejistotu, zda jde o jiné informace o předpokládaném 
vývoji, než jsou vyžadovány v oddílu dokumentu klíčových informací (KID) nazvaném „Jaká podstupuji rizika a jakého 
výnosu bych mohl dosáhnout?“ 

 

ii) K písm. b)  

Navrhujeme nahradit slova „ pojistné riziko“ slovy „investiční riziko“  

Odůvodnění: Zjevné nesprávné použití terminologie. 

 

iii) K písm. d)  

Navrhujeme nahradit odkaz na § 45 odkazem na §  36 

Odůvodnění: Chybný odkaz. 

 

iv) K písm. e)  

Navrhujeme doplnit o případ, i kdy zákazník neposkytne informace podle § 68 odst. 3. Navrhujeme doplnit o 
ustanovení, které by určilo, zda je distributor oprávněn pokračovat v činnosti, pokud tyto informace nedostane. 

Odůvodnění: Pokud klient neposkytne potřebné informace, je potřeba ošetřit i situaci, kdy klient neposkytne informace 
o jeho právních vztazích, týkající se jeho dalších produktů finančního trhu. Není zřejmé, jak má postupovat distributor 
po dobu absence potřebných informací.    

 

Vysvětleno. 

Klíčová informace pro spotřebitele u 
nákladově netransparentních produktů typu 
IŽP a KŽP. Sdělení klíčových informací dle 
nás nemíří na nutně stejný typ informace. 
Transponuje se tady navíc Solventnost.  

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

Akceptováno. 

470.  Česká asociace 
pojišťoven  

57. K § 78 

Navrhujeme slovo „pojišťovna“ nahradit slovem „distributor“  

Odůvodnění: Směrnice IDD vyžaduje, aby informace poskytoval distributor pojištění, což je širší pojem nežli pouze 
pojišťovna. Tento požadavek směrnice IDD vychází z konceptu, že je to distributor – pojišťovací zprostředkovatel 

Akceptováno jinak. 

„Pojišťovna nebo pojišťovací 
zprostředkovatel“, pojem „distributor“ není 
zadefinován. 
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(nikoliv pojišťovna), kdo je v přímém kontaktu se zákazníkem.  

   

471.  Česká asociace 
pojišťoven  

58. K § 79 odst. 1 písm. b)  

Doporučujeme vypustit slova „ registrační číslo pojišťovacího zprostředkovatele“, případně je nahradit slovy 
„identifikační číslo“ - viz § 2 písm. g). 

Odůvodnění: Text ustanovení uvádí „registrační číslo pojišťovacího zprostředkovatele“ jako povinně sdělovanou 
informaci. Návrh zákona však již nepočítá s registračním číslem jako údajem zapisovaným do registru (viz § 30).   

Akceptováno. 

Registrační číslo a odpovídající prostředek 
vypuštěny. 

472.  Česká asociace 
pojišťoven  

59. K § 79 odst. 2 

Domníváme se, že vynětí informací podle ust. § 74 písm. e) a f) z informační povinnosti pojišťovacího 
zprostředkovatele nedává smysl, protože podle § 74 nejde o informační povinnost pojišťovacího zprostředkovatele, ale 
pojišťovny (i když podle § 81 odst. 5 může být plněna prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele).   

Odůvodnění: Viz text připomínky 

Akceptováno. 

Upraveno v ustanoveních o doplňkovém 
pojišťovacím zprostředkovateli 

473.  Česká asociace 
pojišťoven  

60. K § 80 

Navrhujeme upravit znění  

Odůvodnění: Dle přechodných ustanovení (§ 107) se informace dle § 80 musí poskytovat i u pojištění, která byla 
sjednána před účinností tohoto zákona. V tomto případě by měl zákonodárce zohlednit technické možnosti poskytnutí 
takových informací a náročnost (časovou i ekonomickou) jejich implementace (zejména písm. h) a i)) a stanovit 
případné výjimky. 

§ 80 odst. 2 – toto ustanovení je v současné podobě zcela neurčité a neaplikovatelné. Klienti často hradí z různých 
důvodů (chybně, předplatí si pojistné, chtějí sjednat mimořádné pojistné a zapomenout nám to říci). Pokud je povinnost 
vázána na přijetí platby k pojistné smlouvě, je okruh situaci (jak bylo naznačeno výše) velmi široký. Ustanovení, pokud 
má být vůbec zachováno, musí být specifikováno. 

§ 80 odst. 1 písm. i) – není jasné, co je myšleno pojmem „služby prováděné jménem zákazníka“  

§ 80 odst. 2 - není jasné, jaké jiné platby než pojistné může pojišťovna inkasovat a co se rozumí „termínovanými 
platbami“ (úprava pojistné smlouvy toto nezná). Tuto připomínku uplatňujeme znalostí čl. 19 odst. 5 směrnice.  

Docházíme k absurdnímu výkladu, že zákazník pošle o své vlastní vůli mimořádné pojistné a pojistitel má povinnost mu 
zaslat informace o tom, zda zprostředkovatel (není jasné, který – ten který zprostředkoval uzavření PS? Ten, který má 
momentálně ve správě?) má podíl na hlasovacích právech pojišťovny, z kterých produktů byl proveden výběr atd. 
Domníváme se, že uvedené informace nejsou pro zákazníka v daném případě ani relevantní, ani pro něj nepředstavují 
žádoucí přidanou informační hodnotu.  

Akceptováno. 

Věcně souhlas, avšak směrnice (čl. 19/5) 
mluví jinak. Řešeno přechodným 
ustanovením v § 114. 

 

 

 

474.  Česká asociace 
pojišťoven  

61. K § 81 

Navrhujeme upravit text  

Odůvodnění: Ustanovení neodpovídá textaci čl. 23 směrnice, podle které lze informace poskytnout i formou webové 
stránky, která nemá charakter trvalého nosiče, pokud jsou tyto informace klientovi zpřístupněny po dostatečně dlouhou 
dobu, za podmínky, že s takovým poskytnutím klient souhlasí (aniž by mu musela být nabídnuta listinná forma) a pokud 
má přístup k internetu, kdy poskytnutí emailové adresy zakládá domněnku, že klient tento přístup má. Doporučujeme 
upravit tak, že internetová stránky je možnou formou plnění informačních povinností, a to při stanovení podmínek 
uvedených v čl. 23 odst. 5 a 6 směrnice  

Vysvětleno. 

Upraveno – viz vypořádání připomínky 
Ministerstva vnitra č. 298. 
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475.  Česká asociace 
pojišťoven  

62. K § 81odst. 1 písm. b)  

Navrhujeme doplnit text takto: „ v úředním jazyce členského státu, ve kterém se nachází riziko nebo závazek, nebo v 
jiném dohodnutém jazyce.“   

Odůvodnění: Legislativní doplnění smyslu a účelu ustanovení. 

Akceptováno. 

 

476.  Česká asociace 
pojišťoven  

63. K § 81 odst. 4 a 5  

Navrhujeme upravit text   

Odůvodnění: § 81 odst. 5 – výčet informací, které lze plnit prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele 
doporučujeme upravit na „§ 74 až 78 a § 80“. Informační povinnost podle § 79 se totiž vztahuje přímo k pojišťovacímu 
zprostředkovateli (nejde o informační povinnost pojišťovny). 

Podle návrhu zároveň poskytnutím informací podle §§ 74 - 80  pojišťovna splní informační povinnosti podle OZ týkající 
se smluv uzavíraných se spotřebitelem. Toto ustanovení je problematické proto, že v případě nekonzistentností se 
právní úprava ochrany spotřebitele plynoucí z předmětných směrnic uplatní (přímý účinek směrnic).  

 

Akceptováno částečně. 

 

477.  Česká asociace 
pojišťoven  

64. K § 83   

Navrhujeme upravit text   

Odůvodnění: Podle § 74 – 79 se tyto informace poskytují pouze před sjednáním smlouvy, nikoliv při změně nebo 
ukončení. Při těchto jednáních navíc nemá poskytnutí těchto informací žádný smysl.  

Směrnice IDD vyžaduje poskytování těchto informací pouze před uzavřením smlouvy. Tento požadavek jde nad rámec 
požadovaný směrnicí. Zároveň návrh vůbec nebere v úvahu existenci telefonického sjednávání pojištění, která je v 
případě krátkodobých pojištění poměrně rozšířenou službou, ať již v aktivní (zájemce telefonuje poskytovateli) nebo 
pasivní (poskytovatel telefonuje potenciálnímu zájemci) formě.  Předmětná úprava návrhu ZDP ohrožuje distribuci 
pojištění po telefonu jako takovou, protože pojišťovně respektive zprostředkovateli neumožňuje splnit požadovaným 
způsobem jejich informační povinnosti. Takové omezení by negativně zasáhlo jak pojišťovny respektive PZ, tak klienty 
pojišťoven. Pro úplnost dodáváme, že čl. 23 odst. 7 IDD předjímá úpravu poskytování informací v souladu se směrnicí 
2002/65/ES, ze které stávající § 21 odst. 10 ZPZ i § 1845 OZ obsahově čerpají.  

Doporučujeme výslovně uvést, že (ve smyslu čl. 23 směrnice) se pro distanční sjednávání použije obecná úprava 
občanského zákoníku o distančním sjednávání smluv se spotřebitelem  

 

Akceptováno. 

 

478.  Česká asociace 
pojišťoven  

65. K § 83 odst. 4  

Navrhujeme upravit text 

Odůvodnění: Informace o změnách uvedených v § 80 odst. 1 písm. a) až d) je pojišťovna povinna poskytnout 
zákazníkovi s dostatečným předstihem před tím než nastanou.“ – toto ustanovení je zejména pro písm a) a b)  § 80 
odst. 1 nadmíru zatěžující pro pojišťovny, aniž by tomu odpovídala potřeba klienta být o této skutečnosti informován 
daným způsobem. Navíc informace musí být předány v listinné podobě či na trvalém nosiči dat (§ 81) a je zřejmé, že 
např. u pojistných smluv uzavřených v devadesátých letech (i později), volba předání informací nebyla nabízena. 
Informovat veškeré klienty o změně obchodní firmy, právní formy a sídla prostřednictvím dopisu a navíc v dostatečném 
předstihu před danou změnou, když s takovou změnou není spojeno žádné právo pojistníka (na rozdíl třeba od 
převodu pojistného kmene, kde je pojistník také informován těsně před nebo až po změně) je dle našeho názoru pro 
klienty obtěžující. 

Akceptováno. 

s dostatečným předstihem jen c) a d) 
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479.  Česká asociace 
pojišťoven  

66. K § 84 

Navrhujeme výslovnou úpravu konkrétních povinností  

Odůvodnění: Není zřejmé, která ustanovení a v jakém rozsahu se přiměřeně aplikují – např. poskytuje pojistník nebo 
osoba, nabízející vstup do pojištění informace jako zprostředkovatel? 

Akceptováno.  

 

480.  Česká asociace 
pojišťoven  

67. K § 95 odst. 3 

Navrhujeme vypustit  

Odůvodnění: ČNB musí uložit povinnosti pojišťovacímu zprostředkovateli, nikoli pojišťovně. Pojišťovna v zásadě ukončí 
smluvní vztah s daným zprostředkovatelem    

Neakceptováno. 

Nelze ukládat povinnosti zprostředkovateli 
ve výjimce z působnosti. Odpovědnost je 
plně na pojišťovně, sankce musí jít za ní, 
podobně jako je tomu u vázaného zástupce 
či zaměstnance. 

481.  Česká asociace 
pojišťoven  

68. K § 95 odst. 4  

Nesouhlasíme s uložením nápravného opatření pojišťovně, jde-li o porušení povinnosti osoby nabízející podnikatelsky 
možnost stát se pojištěným. Navrhujeme vypustit. 

Odůvodnění: Nejde o transpoziční ustanovení. Osoba nabízející podnikatelsky možnost stát se pojištěným je pojistník 
– nerovnost s ostatními pojistníky, kteří sjednávají cizí pojistné nebezpečí. V některých případech může být sporný 
výklad, zda vykonává činnost podnikatelským způsobem.  Jak bude postupováno v případě, kdy se bude jednat o 
soupojištění, nebo pokud bude taková osoba nabízet vstup do pojištění u více samostatných pojistitelů? Pojišťovna 
nemá zákonné prostředky, jak uvést činnost takové osoby do souladu. Bude moci pouze ukončit sjednané pojištění, 
což bude v konečném důsledku na škodu pojištěným. Povinnost uvést svou činnost do souladu se zákonem by měla 
být uložena v první řadě tomu subjektu, který své povinnosti porušuje. 

Neakceptováno. 

Chce-li pojišťovna distribuovat flotilová 
pojištění, měla by za to převzít 
odpovědnost. Flotilový způsob distribuce 
nově postaven na regulatorní úroveň 
zprostředkování pojištění. 

482.  Česká asociace 
pojišťoven  

69. K § 95 odst. 5 

Navrhujeme ustanovení vypustit 

Odůvodnění: Tato pravomoc ČNB jde nad rámec ZPOJ, kde jsou specifikovány přesné podmínky, za kterých může 
ČNB činnost omezit nebo zakázat.   

Vysvětleno.  

Jedná se o ustanovení obvyklé v jiných 
sektorech finančního trhu. 

483.  Česká asociace 
pojišťoven  

70. K § 106 odst. 5  

Prosíme vysvětlit vztah mezi dobou určenou v tomto ustanovení a zněním § 30 odst. 1 písm. g) a § 31 

Odůvodnění: Viz text připomínky. 

Vysvětleno. 

Jedná se o různé instituty ČNB (vývěska 
vs. registr). 

484.  Česká asociace 
pojišťoven  

71. K Přechodným  ustanovením - §§ 101 - 112  

i) K § 107 

Navrhujeme upravit znění. Pojišťovny z hlediska některých povinností nedisponují potřebnými informacemi pro plnění 
uložených povinností – např. pokud jde o povinnost sdělování rozdílů dle písm. h)  - V minulosti byly klientům 
poskytovány různé modelace pojištění, avšak pojišťovny tyto modelace neuchovávají v datové podobě a tedy 
požadavek na informaci o rozdílech mezi skutečným vývojem a počátečními údaji podle § 80 (1) písm. h) je u starého 
portfolia pojistných smluv prakticky nerealizovatelný. 

ii) K § 108  

Budou všichni pojišťovací zprostředkovatelé, kteří jsou doposud vedeni v registru ČNB povinni hradit poplatek za 
registraci po účinnosti zákona o distribuci?  Navrhujeme doplnit v tom smyslu, že přijetí žádosti o udělení oprávnění k 

Akceptováno částečně. 

Viz celková revize přechodných 
ustanovení.  
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provozování činnosti samostatného zprostředkovatele nebo zápis vázaného zástupce do registru podle tohoto zákona, 
je-li žadatelem osoba, která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsána v registru pojišťovacích 
zprostředkovatelů, nepodléhá správnímu poplatku, byla-li žádost podána do dne 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona. 

iii) K 110 odst. 1  

Dle důvodové zprávy lze takto prokazovat v prvních dvou letech. Text zákona je v rozporu s textací důvodové zprávy, 
neboť uvádí pouze 1 rok. Upozorňujeme, že 1 rok není dostatečná doba. Nejprve musí vzniknout akreditované osoby, 
což nějaký čas potrvá. A musí se proškolit opravdu velké množství osob a ve větším počtu odborností, než tomu bylo u 
spotřebitelských úvěrů, kde je skutečně stanovena doba 2 let.   

iv) K § 110 odst. 3  

Jakým způsobem se bude prokazovat praxe? Postačí zápis v registru, eventuálně čestné prohlášení u zaměstnanců? 

Žádáme o bližší výklad uvedeného ustanovení ve smyslu, zda-li je dostačující, že zprostředkovatel nepřetržitě alespoň 
po dobu 3 let byl veden v registru ČNB, a to v postavení kterékoliv z kategorií PZ dle zákona č. 38/2004 Sb.? Pokud 
ne, jakým způsobem bude PZ prokazovat nepřetržitý výkon činnosti po dobu 3 let a jak pracovníci podílející se na 
distribuci. 

v) Chybí přechodná ustanovení k akreditovaným osobám, resp. k činnosti stávajících osob, oprávněných k realizaci 
vzdělávání a požádání odborných zkoušek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

485.  Česká asociace 
pojišťoven  

72. K Příloze - Souhrnné vyjádření informací k rezervotvornému pojištění  

Navrhujeme upravit text 

Odůvodnění: Příloha vychází z dnešního samoregulačního ukazatele SUN, který je v některých věcech přehlednější 
než nový formulář. Navrhujeme přepracovat a upravit tak, aby se zabránilo poskytování obou formulářů. 

Zároveň tabulka by zřejmě měla uvádět informace podle ust. § 77 písm. c) návrhu zákona. V tabulce uvedené položky 
však nekorespondují s informacemi dle tohoto ustanovení. V této souvislosti je nutné upozornit, že např. § 71 návrhu 
zákona definuje a pracuje s pojmem celkové pořizovací náklady, který doporučujeme pro potřeby této tabulky použít 
namísto pojmu „náklady na sjednání pojištění (na odměnu prodejci)“. Celkové pořizovací náklady zahrnují kromě 
odměny poskytnuté pojišťovnou i další položky nákladů, které pojišťovna vynakládá v souvislosti se vznikem pojištění.  

Vyjádření nákladů na distribuci a ostatních nákladů pojišťovny by se mělo týkat výhradně rezervotvorné části pojistky a 
nikoli části rizikové (samozřejmě lze vyjádřit, jaké část jde na rizika). 

Neakceptováno.  

Samoregulační ukazatel SUN používá 
terminologii, kterou MF nepovažuje za 
transparentní a srozumitelnou (ne-li rovnou 
zavádějící – viz „náklady pojistitele“).  

Příloha standardizuje nejen informace dle 
§ 77 písm. c), ale též dle § 75 písm. f) – viz 
§ 81 odst. 6.  

486.  Hospodářská 
komora 

1. Obecné připomínky 

Vzhledem k tomu, že je datum nabytí účinnosti navrhovaných změn dáno především potřebou transponovat směrnici 
IDD do našeho právního řádu a že k dnešnímu dni probíhá teprve meziresortní připomínkové řízení, lze konstatovat, že 
časový tlak na promítnutí požadavků směrnice IDD a předmětnou regulaci v oblasti pojišťovnictví a zajišťovnictví 
zahrnující i definitivní zakotvení některých národních konceptů do právního řádu v ČR může vést jak k napětí mezi 
jednotlivými skupinami dotčených subjektů, zejména pojišťovnami, zprostředkovateli a zákazníky (z hlediska poslání 
Hospodářské komory ČR především zákazníky jako pojištěnými podnikateli). Odkaz na krátkost transpoziční lhůty, 
resp. rizika spojená nesplněním této lhůty, by neměl ohrozit úroveň právní ochrany zákazníků. Je třeba proto volit např. 
taková přechodná ustanovení, která zajistí přiměřenou kontinuitu pojišťovacího byznysu. 

Vzato na vědomí. 

 

487.  Hospodářská 
komora 

2. Obecné připomínky 

V případě stanovení zvláštních národních prvků do předmětné právní úpravy by měla být upřednostňována řešení, 
která znamenají ceteris paribus méně regulace. Je přitom vhodné inspirovat se dobrou legislativní praxí zejména v 

Vzato na vědomí. 
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sousedních členských zemích EU. 

488.  Hospodářská 
komora 

3. Obecné připomínky 

Z hlediska zaváděné terminologie Hospodářská komora ČR (dále HK ČR) konstatuje, že návrh bohužel pracuje – z 
hlediska podnikatelů/zákazníků – s poněkud obtížně srozumitelnou či neúplnou kategorizací subjektů, ale i klíčových 
činností. 

Vzato na vědomí. 

Nesrozumitelná připomínka. 

489.  Hospodářská 
komora 

4. K ustanovení § 2  

- v rámci vymezení pojmů je žádoucí vydefinovat příslušné právní pojmy, jako je např. pojistitel, pojistník, zajistník atd., 
anebo uvést odkazy na příslušné právní předpisy, kterými jsou tyto pojmy upraveny, 

- v návrhu zákona uvést konzistentněji pojmy např. “pojistitel“ (vychází z úpravy obecné z NOZ) a “pojišťovna“ (vychází 
ze zákona o pojišťovnictví, kdy smí pojišťovací činnost provozovat pouze registrovaná právnická osoba - pojišťovna). 

Neakceptováno. 

Na definice pojmů obsažených v NOZu 
nepovažujeme z hlediska legislativních 
pravidel ani obsahového za nutné 
odkazovat, nejsou zaměnitelné, právní 
nejistota nevzniká. V případě pojmu 
„zajistník“ lze užitím pojmové analogie jeho 
obsah dovodit i bez definice, podobně jako 
je tomu právě u řady pojmů v NOZu 
(pojistník, pojistitel, obmyšlený apod.). 

490.  Hospodářská 
komora 

5. K § 2 písm. c) a e), d), f), l) a m) 

Obáváme se, že definice pojmů „poskytování pojištění“ a „zprostředkování pojištění“ neodpovídá definici dle čl. 2, odst. 
1 směrnice EP a Rady 2016/97. Je třeba definice zanalyzovat a případně je uvést do souladu. A předejít tak 
výkladovým problémům. Definiční nejistota návrhu může mít významné důsledky. Kupříkladu není jasné, ve smyslu 
jakého právního předpisu jsou v daném kontextu použity pojmy „životní“ a „neživotní“ pojištění. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky ČAP č. 414/1. 

491.  Hospodářská 
komora 

6. K § 2 písm. k)  

Co se v tomto případě myslí „podobným vztahem“? Jde o zaměstnance, anebo může jít o osobu vykonávající činnost 
na základě mimopracovních vztahů – pak je taková osoba neregistrovaná, protože nemůže být vázaným zástupcem – 
vizte § 35 odst. 4. Pracovník tedy není vázaný zástupce? 

Vysvětleno. 

viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
367/1. 

492.  Hospodářská 
komora 

7. K § 2 písm. m)  

U skupin odbornosti je nutné jednoznačně provést rozlišení a průnik jednotlivých skupin. Např. součástí podnikatelské 
činnosti je i provoz dopravních prostředků, které spadají do kategorie 3, nebo pojištění nemovitostí sloužících k výkonu 
podnikatelské činnosti, které by jinak bylo v kategorii 2. Je v kategorii 4 obsažena i kategorie 2, když se v rámci 
podnikatelské činnosti pojišťují i automobily apod.? 

Domníváme se např., že by 3. kategorie měla zahrnovat i úrazové pojištění. Toto pojištění bývá běžnou součástí 
pojistných smluv, které jsou uzavírány pro POV a KASKO. Někteří zprostředkovatelé se specializují na zprostředkování 
těchto pojistných produktů a požadavek na 2. kategorii pouze z důvodu nabídky souvisejícího úrazového pojištění se 
jeví jako nadbytečný. 

Vysvětleno. 

viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
367/1. 

 

Akceptováno (viz i připomínka ČAP). 

Pouze ale jako doplňkové připojištění.  

 

493.  Hospodářská 
komora 

8. K § 2 písm. o) 

V ustanovení je jak časové určení „dočasně“, tak způsob poskytování pojištění/zajištění „jinak“ příliš vágní. Ustanovení 
by bylo dobré upřesnit. 

Akceptováno. 
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494.  Hospodářská 
komora 

9. K §2 h), § 4, k § 6  

HK ČR má výhrady k tzv. gold-platingu, pokud jde o navrženou povinnost registrace pojišťovny pro výkon činnosti 
zprostředkování, obáváme se navíc, že zvolená konstrukce není v souladu ani s národním zákonem č. 277/2009 Sb., o 
pojišťovnictví. Je-li důvodem pro zavedení registrace ochrana podnikatele, resp. klienta, který by měl poznat, zda, 
pojišťovna vystupuje v daném obchodním vztahu jako pojistitel, tedy jako subjekt přebírající rizika, nebo jako 
zprostředkovatel, který zprostředkovává pojištění, tedy převzetí rizik jiným pojistitelem, bylo by možné to řešit uložením 
přiměřené informační povinnosti. 

Neakceptováno. 

Z kontextu IDD se po konzultaci s EK MF 
vyplývá, že dle IDD nemá mít pojišťovna 
povinnost se registrovat, vystupuje-li 
v distribuci pojištění jako pojistitel (tj. 
osoba, která přebírá rizika dle Solvency 2 a 
ZPOJ). Pokud vystupuje v roli jiné – zde 
v roli zprostředkovatele – pak dle MF tuto 
povinnost mít může a mít má.  

495.  Hospodářská 
komora 

10. K §2 písm. p) 

Definice rezervotvorného pojištění jako pojištění, které umožňuje výplatu odkupného, koliduje se smluvní volností podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého lze vyloučit odkupné pojistnou smlouvou, tedy i smluvním 
ujednáním k rezervotvornému pojištění, neumožňujícím výplatu odkupného 

Vysvětleno. 

Ustanovení se nijak nedotýká možnosti 
odkupné vyloučit smluvně. Pokud se tak 
stane, nebude s pojištěním dle ZDPZ 
zacházeno jako s rezervotvorným (viz 
připomínka ČAP č. 419). 

496.  Hospodářská 
komora 

11. K § 3 odst. 1 písm. c) 

Vyjadřujeme pochybnost, zda je žádoucí, aby bylo možné vykonávat činnost pojistitele ve smyslu návrhu § 2 písm. c) 
nepodnikatelským způsobem, tj. zcela mimo rámec navrhovaného zákona. 

Vysvětleno. 

Nad rámec tohoto zákona. 2 osoby se 
mohou vzájemně jednorázově pojistit, i 
když to není obvyklé (např. vzájemné 
pojišťovny).  

497.  Hospodářská 
komora 

12. K § 3 odst. 2  

Není zřejmé, jaký má být režim osoby, která není registrována, ale splňuje požadavky na odbornost a důvěryhodnost. 
Proč není žádoucí, aby byla registrována? Nevytváří se tím prostor pro obcházení zákona? 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
369/3. 

498.  Hospodářská 
komora 

13. K § 3 odst. 2 (ve vazbě na § 4) 

Domníváme se, že by v souladu s transponovanou směrnicí měl návrh zákona blíže rozvést kategorii zprostředkovatele 
doplňkového pojištění. 

Vysvětleno. 

Je to jedna ze dvou možností legislativně-
technického pojetí doplňkového 
zprostředkování. 

(viz připomínka ČAP č. 420) 

499.  Hospodářská 
komora 

14. K § 3 odst. 3  

Navržená úprava je podle HK ČR nejasná a způsobí řadu výkladových i praktických problémů při její vlastní aplikaci, v 
povinnostech, stanovených předmětným osobám. Je nutné zachovat povinnost předsmluvního informování klienta 
osobou nabízející přistoupení k pojištění. Povinnost odborné způsobilosti nepovažujeme za přiměřenou. 

Vzhledem k tomu, že dle návrhu je tzv. rezervotvorné pojištění vyňato z navrhované činnosti, jež nemá být 
zprostředkováním, a přestože se za tzv. rezervotvorné pojištění rámcově chápe kombinace pojištění a 
spoření/investování, definice pojmu v návrhu chybí, a není tak jasná dělicí čára pro praxi, jaká činnost bude pod zákon 
o distribuci pojištění a zajištění spadat, a jaká nikoliv. Návrh je tak třeba upřesnit, resp. přiměřeně doplnit. 

Vysvětleno. 

Klient má mít nárok na stejnou ochranu, 
bez ohledu na zvolený distribuční kanál.  

(viz připomínka ČAP č. 421) 

Vysvětleno.  

Ustanovení pouze říká, že rezervotvorné 
pojištění flotilovým způsobem nelze 
sjednávat (s ohledem na vyšší rizika 
klienta). Ostatní pojištění takto sjednávat 
lze, a v takovém případě se na ně obdobně 
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vztahují pravidla pro zprostředkování.  

500.  Hospodářská 
komora 

15. K § 6 odst. 3 

Navržené znění vytváří dojem, že vedoucí osoby pojišťovny odpovědné za distribuci nebudou muset plnit podmínku 
odborné způsobilosti, což by zakládalo nerovné postavení vůči zprostředkovatelům, a navíc by disonovalo s dosavadní 
praxí např. u úvěrových produktů. Navrhujeme tedy první větu předmětného ustanovení přeformulovat následovně: 
„Odstavec 1 písm. a), b), d) a e) se nepoužije, je-li žadatelem pojišťovna.“. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
371/5. 

501.  Hospodářská 
komora 

16. K § 7 

 V řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti je upraven postup ČNB pouze ve vztahu k vydání kladného 
rozhodnutí, v případě negativního rozhodnutí však postup oznámení rozhodnutí účastníkům řízení není v návrhu 
upraven. Navrhujeme doplnit povinnost vyrozumět žadatele o takovém výsledku řízení. 

Vysvětleno. 

Jde o záměr a standardní úpravu na 
finančním trhu, postupuje se podle 
správního řádu. 

502.  Hospodářská 
komora 

17. K § 8 odst. 2 

S ohledem na absenci tzv. multilicencí a vysoké zatížení zprostředkovatelů registračními poplatky navrhujeme 
prodloužení lhůty trvání oprávnění na 24 měsíců (tj. obdobně jako v případě doplňkového penzijního spoření). 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
372/6. 

503.  Hospodářská 
komora 

18. K § 9 odst. 3 

Není zřejmý důvod, proč je pojišťovna vyloučena z povinnosti pojistit se pro účely výkonu činnosti zprostředkování. Lze 
se domnívat, že navržená dikce není v souladu s principu distribučně neutrálního přístupu. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
374/8. 

504.  Hospodářská 
komora 

19. K § 11  

Navrhujeme text upravit takto: 

„§ 11 

Přičitatelnost jednání 

Za výkon činností samostatného zprostředkovatele dle tohoto zákona a za škodu touto činností způsobenou 
zákazníkovi odpovídá samostaný zprostředkovatel; pokud však pojišťovna nebo zajišťovna samostatného 
zprostředkovatele nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě 
škody. Ustanovení § 2914 občanského zákoníku se nepoužije. Ustanovení § 2913 občanského zákoníku tímto není 
dotčeno.“ 

Předložená formulace by byla bližší soukromoprávnímu institutu náhrady škody, o kterou v těchto případech jde 
především. Nepovažujeme za žádoucí zasahovat použitým pojmoslovím do trestního práva. Obdobná jednotná úprava 
by byla žádoucí i v ostatních sektorových zákonech. Zároveň pro jistotu uvádíme, že § 2913 je nutné na tyto situace 
aplikovat, aby se nezavedla absolutní objektivní odpovědnost bez možnosti liberace. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
375/7. 

505.  Hospodářská 
komora 

20. K § 12 odst. 2 

Navrhujeme následující znění odstavce: 

„Vázaný zástupce zprostředkovává pojištění nebo zajištění výhradně pro jednoho zastoupeného na základě smlouvy 
uzavřené v písemné formě.“ 

Požadujeme písemnou formu smlouvy mezi VZ a zastoupeným, tj. nikoliv jen v ústní formě. Je rozumné omezit možné 
obcházení zákona tím, že bez uzavřené smlouvy může VZ nahodile zprostředkovávat činnost i pro jiného 
zastoupeného. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
376/10. 
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506.  Hospodářská 
komora 

21. K § 13 odst. 1 písm. b) 

Není jasné, proč je při změně zastoupeného požadován proces, který vždy povede nejprve k zániku oprávnění VZ (§ 
17) a teprve následně k nové registraci pro nastávajícího zastoupeného. Navrhujeme úpravu ustanovení tak, aby 
nedocházelo k zániku oprávnění VZ při změně zastoupeného, ale k prosté náhradě stávajícího zastoupeného v registru 
novým na základě oznámení nového zastoupeného (tj. nový zastoupený oznámí, ČNB přepíše VZ pod něho). Tím by 
se vyřešilo i problematické prodlení zastoupeného při zániku dle § 17 odst. 1 písm. d). Zpoplatnění tohoto úkonu 
registračním správním poplatkem není v tomto ohledu žádoucí, neboť se mění jen vazba mezi vázaným zástupcem a 
za něho byl již poplatek uhrazen, navíc není s novým zápisem vázaného zástupce spojený jakýkoli dodatečný náklad 
pro ČNB – vše provádí systém REGIS automaticky (nový poplatek působí omezení při změně subjektu, pro kterého 
bude vázaný zástupce činný, ale nepovede v žádném případě k úbytku vázaných zástupců v registru, i nyní funguje 
změna PPZ v podřízenosti PA/PM bez zpoplatnění přesto, že je s tím spojen administrativní úkon na straně ČNB. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
377/11. 

507.  Hospodářská 
komora 

22. K § 15 odst. 1 

Z důvodu právní jistoty je vhodné doplnit ustanovení o tom, k jakému dni vzniká oprávnění k činnosti VZ. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
378/12. 

508.  Hospodářská 
komora 

23. K § 16 

V odst. 1 a 2 není jasné, co se myslí „doručením právního jednání směřujícího k ukončení závazku“. V odst. 3 je 
vhodné upravit, jakým způsobem má zastoupený oznámení o zániku závazku ČNB sdělit. 

Vysvětleno. 

„Doručením právního jednání“ se myslí to, 
že se jednání dostane do dispoziční sféry 
adresáta.  

509.  Hospodářská 
komora 

24. K § 19, § 42 

Návrh zakládá absolutní objektivní odpovědnost (tj. bez ohledu na zavinění a bez možnosti uplatnit tzv. liberační 
důvody) pojišťovny, resp. zastoupeného, za jakoukoliv činnost vázaného zástupce. Návrh zákona neobsahuje žádné 
liberační důvody oproti např. zákonu č. 257/2016, o spotřebitelském úvěru, který takový liberační důvod uvádí v 
ustanovení §159 odst. 1 - “právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, 
které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.“ 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky Ministerstva 
vnitra (č. 285 a 286). 

510.  Hospodářská 
komora 

25. K § 20  

Obdobně jako u § 11 navrhujeme text upravit následovně: 

„§ 20 

Přičitatelnost jednání 

Za výkon činností vázaného zástupce dle tohoto zákona a za škodu touto činností způsobenou zákazníkovi odpovídá 
samostaný zprostředkovatel, i když vázaný zástupce jednal jménem pojišťovny nebo zajišťovny; pokud však pojišťovna 
nebo zajišťovna samostatného zprostředkovatele nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za 
splnění jeho povinnosti k náhradě škody. Ustanovení § 2914 občanského zákoníku se nepoužije. Ustanovení § 2913 
občanského zákoníku tímto není dotčeno.“ 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
381/15. 

511.  Hospodářská 
komora 

26. K § 38 

Máme zásadní výhrady k navrhovanému znění regulace odměny za zprostředkování životního pojištění.  

Návrh předkladatele je třeba zanalyzovat. Jsme přesvědčeni, že taková analýza povede k vynětí rizikového životního 
pojištění z předmětu regulace uvedené v § 38, resp. k omezení regulace pouze na tzv. rezervotvorné pojištění. Ve 
prospěch takového řešení hovoří následující argumenty. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
383/17. 
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Zásadním negativem předloženého návrhu je vztažení regulace i na tzv. riziková pojištění. To je není zcela logické, 
neboť cílem úpravy je zřejmě regulace tzv. rezervotvorných („spořících“) pojistek. U tohoto typu pojištění vzniká 
zákazníkovi nárok na odkupné, které může být v důsledku předčasného ukončení (přesjednání) smlouvy a uplatnění 
vysokých počátečních nákladů sníženo. Tím může být předčasné ukončení smlouvy pro zákazníka nevýhodné, a 
regulace tak specificky zasahuje spotřebitelsky negativní fenomén. Navrhovaná regulace však zasahuje i čistě rizikové 
(tzv. nerezervotvorné) pojištění, kde zákazníkovi nevzniká nárok na odkupné a přesjednání smlouvy nemá nutně 
negativní dopady, naopak (srovnatelně jako např. u povinného ručení). 

512.  Hospodářská 
komora 

27. K § 39 

Není jasné, proč v odst. 2 písm. b) nejsou uvedeny úvěry po podnikatele, u nich je také vyžadováno např. pojištění 
úvěrované nemovitosti. 

Vedle toho navrhujeme doplnit odstavec 3 následujícího znění: 

„(3) Poskytovatel zboží nebo služby uvedené v odstavci 2 nesmí vázat koupi zboží nebo služby, ve které se sjednává 
pojištění jako doplňková služba, pokud neumožní zákazníkovi sjednat pojištění jako doplňkovou službu k tomuto zboží 
nebo službě u jiného poskytovatele pojištění či použít stávající pojištění jako doplňkovou službu.“ 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
385/19. 

513.  Hospodářská 
komora 

28. K § 40 

Postrádáme definici pojistného produktu pro účely návrhového znění zákona. Vymezení pojmu „pojistný produkt“ za 
účelem lepší orientace v systému produktového řízení a vytváření pojistných produktů by přitom bylo vhodné odkázat 
na prováděcí předpis, který by konkrétněji upravoval předmětný proces a podrobněji vymezil kategorizaci pojistných 
produktů. 

Vysvětleno. 

Jedná se o ustálený pojem v sektorové 
terminologii, nepovažujeme za nutné jej 
definovat či produkty kategorizovat, 
nevidíme riziko právní nejistoty. Prováděcí 
předpis teprve vzniká.  

514.  Hospodářská 
komora 

29. K § 44 odst. 4 písm. b)  

Oceňujeme snahu předkladatele nalézt legislativní řešení pro tzv. osoby v zácviku. Považujeme ale požadavek na 
tříletou praxi dohlížejících osob za příliš extenzivní a navrhujeme její zkrácení na praxi v rozsahu dvou let. 

Dále požadujeme (minimálně v důvodové zprávě) definování pojmu „nepřetržitě“ a to tak, aby bylo zjevné, že za 
porušení tohoto požadavku (nepřetržitosti) se nepovažuje kratší pozastavení činnosti např. v důsledku přeregistrace 
pod nového zastoupeného apod. (ideálně je třeba naznačit alespoň částečnou definici, kupříkladu v důvodové zprávě). 
Kritérium nepřetržitého činnosti by nadto mělo být posuzováno v kontextu celkové praxe a zkušenostní úrovně dané 
osoby. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
387/21. 

515.  Hospodářská 
komora 

30. K ustanovení § 44 odst. 4 

Považujeme za důležité, že za výkon činnosti osoby dle odstavce 4 odpovídá osoba, která na něj dohlíží společně a 
nerozdílně s osobou dle písm. b). Vůči klientovi odpovídá zastoupený, který má regres. Proto navrhujeme doplnit 
písmeno c): 

„c) za výkon činnosti vázaného zástupce a pracovníka podle tohoto odstavce do jeho splnění odborné zkoušky podle 
odstavce 3, odpovídá společně a nerozdílně se zastoupeným v rozsahu dle § 11 nebo § 20, osoba podle písmene b), 
která na takového vázaného zástupce nebo pracovníka dohlíží nebo dohlížela podle písemne b).“ 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
388/22. 

516.  Hospodářská 
komora 

31. K § 48  

S oprávněním pořádat programy následujícího vzdělávání pouze pro akreditované osoby zásadně nesouhlasíme. Není 
jasné, jaký bude mít oproti zvýšení nákladů distributorů toto řešení přínos, neboť lze pochybovat o vyšší odborné úrovni 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
390/24. 
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akreditovaných institucí oproti např. společnostem přímo činným v oboru (u doškolování odpadá požadavek 
rigorózního přezkoušení). Navíc, požadované řešení je v rozporu s konstitucí programu následujícího vzdělávání např. 
v oblasti AML, která představuje zásadní obezřetnostní povinnost SZ a stěží lze tedy argumentovat nižšími požadavky 
na její výkon. Navrhujeme znění zákona upravit, aby programy následujícího vzdělávání mohly pořádat i 
neakreditované instituce, event. po ohlášení ČNB jako dosud. 

Programy následného vzdělávání by tak mohl pořádat i zastoupený za předpokladu, že program následného 
vzdělávání či jeho část bude akreditovanou osobou schválen. Je vhodné, aby programy následného vzdělávání mohly 
akreditované osoby i jen schvalovat. Tedy aby akreditované osoby mohly akreditovat doškolovací kurzy jednotlivých 
subjektů, resp. jejich interní vzdělávací systémy, které by v opačném případě byly duplicitní s doškolovacími kurzy 
akreditovaných osob. 

517.  Hospodářská 
komora 

32. K § 58 a násl. 

Máme za to, že posuzování důvěryhodnosti je v návrhu zákona příliš striktní ve srovnání např. se zákonem č. 257/2016 
Sb., o spotřebitelském úvěru. Parametry pro posuzování důvěryhodnosti se liší, neboť se v návrhu zákona nevyžaduje 
zavinění, jako je tomu v zákoně o spotřebitelském úvěru, kde je zapotřebí úmyslného zavinění. Dále pak není dle 
návrhu zákona důvěryhodná osoba, která byla pravomocně odsouzena pro přečin (srov. se zákonem č. 257/2016 Sb., 
o spotřebitelském úvěru, kde se mluví o trestném činu). Jestliže dochází k postupnému sjednocování zákonných úprav 
v rámci poskytování finančních služeb, zastáváme názor, že by právní úprava měla být nastavena pro finanční služby 
jednotně. 

Vysvětleno. 

Ustanovení o důvěryhodnosti celkově 
revidováno, úrovní podrobnosti blíže 
úpravě na kapitálovém trhu (tj. směrem 
k vyšší úrovni obecnosti). 

518.  Hospodářská 
komora 

33. K § 59 odst. 2 písm. c) 

Upozorňujeme na příliš formální a tvrdou regulatorní úpravu důvěryhodnosti u osob, které v minulosti byly členem 
orgánu právnické osoby, která se dostala do úpadku. Navrhujeme maximálním možným a účelným způsobem sladit 
obsah pojmu důvěryhodnosti v tomto zákoně s tím, jak se posuzuje v ostatních sektorech finančního trhu. Rozdílné 
definice kladou u účastníků trhu i u ČNB zvýšené nároky na posuzování důvěryhodnosti osoby pro každý sektor zvlášť, 
a to zejména v situaci, kdy pro rozdíly neexistují zřetelné důvody. 

Možná úprava § 59 by měla v praxi odlišit případy těch fyzických osob, které jsou nedůvěryhodné, protože svým 
jednání ve funkci orgánu právnické osoby nejednaly s péčí řádného hospodáře, od těch členů orgánu právnické osoby, 
kteří jsou důvěryhodní, protože svou funkci zastávali s péčí řádného hospodáře a úpadek právnické osoby nezpůsobili. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
391/25. 

519.  Hospodářská 
komora 

34. K § 59 odst. 2 písm. d) 

Není jasné, o porušení jaké právní povinnosti předkladateli jde. 

Vysvětleno. 

Jakékoli právní povinnosti, které vedlo 
k odnětí oprávnění Českou národní 
bankou. 

520.  Hospodářská 
komora 

35. K § 68 

Nerozumíme tomu, proč se používá pojem doporučení v podobě zvláštního doporučení, když dle § 2 písm. e) bod 3 je 
součástí „běžného“ zprostředkování také doporučení. Bylo by vhodné použít různé pojmy, aby se odlišilo, co je 
obsahem zprostředkování a co obsahem poskytnutí rady. Důvodová zpráva k tomu neříká. 

Není jasné, jaký má být rozdíl mezi poskytováním rady a neposkytováním rady, když v obou případech se zjišťují 
požadavky, cíle a potřeby zákazníka a uvádějí doporučení a důvody, na kterých se zakládá doporučení (srov. § 68 
odst. 2 a § 69 odst. 1). 

Vázat podmínky poskytování rady na podmínky aplikace směrnice IDD na celý trh není vhodné, protože se váže k 
jinému principu a nekoresponduje s reálným tržním stavem. Není důvod, aby se rada poskytovala u životních tzv. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
393/27. 
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rezervotvorných pojištění bez omezení a u životního pojištění až od určité částky pojistného, když povaha pojištění je 
stejná. Zároveň není ničím odůvodněn požadavek na to, aby se povinnost poskytování rady nevztahovala na všechna 
neživotní pojištění, i u neživotního pojištění je mnohdy nutné provést analýzu. Proto navrhujeme, aby se na neživotní 
pojištění rada nevztahovala jen v bagatelních případech. 

521.  Hospodářská 
komora 

36. K § 70 odst. 2 

Upozorňujeme na nejednoznačné ustanovení odst. 2 ve srovnání s odstavcem 3. Pojišťovna i zprostředkovatel z 
povahy své činnosti neuchovávají vždy stejné dokumenty, jak plyne i z obsahu uvedených odstavců. Je nutné 
jednoznačně uvést, kdo jaké dokumenty uchovává, kdo je primárně odpovědný za uchovávání podkladů a kdo 
povinnost plní subsidiárně na základě dohody nebo způsobu sjednání. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
394/28. 

522.  Hospodářská 
komora 

37. K § 74 písm. e) 

Z jakého ustanovení vyplývá tato povinnost pojišťovny posuzovat vhodnost pojištění i po uzavření pojistné smlouvy i o 
volbě takové služby. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
396/30. 

523.  Hospodářská 
komora 

38. K § 74 písm. f) 

Bylo by vhodné tuto povinnost lépe popsat v důvodové zprávě, aby bylo zřejmé, co se rozumí povahou odměny. Jistě 
to nemůže být informace o tom, zda odměnu hradí zprostředkovateli klient či nikoliv, protože tuto informaci klient jistě 
má a není potřeba mu jí sdělovat. Pravděpodobně se jedná o povahu odměny ve smyslu způsobu určení odměny, tedy 
provizní, resp. paušál, resp. provize ve vazbě na výši pojistného či na počet pojistných smluv uzavřených atd. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
397/31. 

524.  Hospodářská 
komora 

39. K § 76 písm. a) 

Bylo by vhodné vysvětlit např. v důvodové zprávě, co se (dle směrnice) myslí charakteristikou opcí a o jaké opce má jít. 
Vzhledem k tomu, že je tato povinnost uvedena na prvním místě, může jít o důležitou informační povinnost, ale 
adresátům právní normy není její obsah znám. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
398/32. 

525.  Hospodářská 
komora 

40. K § 77 písm. b) 

Není zřejmé, co se míní „definicí podílu, na který je vázáno pojistné plnění“. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
399/33. 

526.  Hospodářská 
komora 

41. K § 77 písm. c) 

Není zřejmé, zda se „připojištěním“ rozumí pojistné na krytí rizik nebo pojistné na jiná rizika kromě hlavního tarifu. 
Pokud se skutečně jedná jen o připojištění, pak chybí pro úplnost informace o výši pojistného hrazeného na hlavní tarif. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
400/34. 

527.  Hospodářská 
komora 

42. K § 77 písm. d) 

Není jasný obsah této informace, zda jde např. o informování klienta, že opatření k předcházení či zajištění zájmů jsou 
nedostatečná, aby předešla poškození zájmu klienta? Je nejasné, jak by s takovou informací klient naložil. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
401/35. 

528.  Hospodářská 
komora 

43. K § 77 písm. e) 

Nejsou jasné následky poskytnutí takové informace. V případě poskytnutí rady při absenci informací od klienta, 
potřebných k posouzení, že je daný produkt pro něj vhodný, by produkt asi neměl být poskytnut. Obdobně je to 
upraveno v případě, že klient odmítne odpovědět na otázky v investičním dotazníku při poskytování investičního 
poradenství a hodnocení vhodnosti produktu. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
402/36. 
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529.  Hospodářská 
komora 

44. K § 79 odst. 1 písm. i) 

Dikce vytváří dojem, že obecně není zakázáno pobírat odměnu od klienta i od pojišťovny. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
403/37. 

530.  Hospodářská 
komora 

45. K § 79 odst. 2 písm. a) 

Může být zprostředkovatel, který vykonává zprostředkování jako doplňkovou službu? To je spíše osoba podle § 3 odst. 
2, a nikoliv zprostředkovatel. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
404/38. 

531.  Hospodářská 
komora 

46. K § 81 odst. 1) 

Není jasné, proč je povinnost ukládána pouze pojišťovně, když záznam z jednání (§ 69) poskytuje zpravidla 
samostatný zprostředkovatel na svém formuláři. Jak se potom poskytují informace podle § 79? Počítá se s tím, že 
pojišťovna přenese tuto povinnost na zprostředkovatele smluvně, pokud je pojištění distribuováno přes 
zprostředkovatele? 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
405/39. 

532.  Hospodářská 
komora 

47. K § 81 odst. 2  

Je nutné uvést v důvodové zprávě, že jde pouze o takovou formu internetových stránek, které splňují požadavky 
judikatury Soudního dvora EU na trvalý nosič informací. Může takové internetové stránky mít i zprostředkovatel, pokud 
plní informační povinnost za pojišťovnu? 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
406/40. 

533.  Hospodářská 
komora 

48. K § 95 a 96 

Není jasné, proč se tato sankční ustanovení nevztahují také na pojišťovny. Heterogennost sankcí pro jednotlivé aktéry 
a distribuční kanály musí být odůvodněna, např. kolizí se zákonem o pojišťovnictví. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
408/42. 

534.  Hospodářská 
komora 

49. K § 110 

Zřejmě nedopatřením je v normativním textu uveden 23. únor 2019, v důvodové zprávě je správně konstatováno 
dvouleté přechodné období pro prokázání odborných znalostí a dovedností. Tuto nesrovnalost je třeba opravit, tj. uvést 
v odstavci 1 jako konec lhůty datum „23. února 2020“. Zdůrazňujeme, že dvouleté přechodné období je standardem 
(obdobně je tomu v oblasti úvěrů, resp. u připravované novelizace MiFID II). 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
411/45. 

535.  Hospodářská 
komora 

50. K Příloze zákona, třetí řádek tabulky  

Stávající text v závorce („na odměnu prodejci“) implikuje možný požadavek na uvedení výše provize, což nepochybně 
není záměrem předkladatele. Navrhujeme proto následující modifikaci třetího řádku: 

z čehož bude strženo na úhradu nákladů na sjednání pojištění (celkové distribuční náklady)         ……………. Kč 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
412/46. 

536.  Asociace malých a 
středních 
podnikatelů a 
živnostníků 

1. K § 6 odst. 3  

Je-li účelem tohoto bodu zprostit vedoucí osoby pojišťoven (odpovědné za distribuci) povinností plnit podmínku 
odborné způsobilosti, pak takové znění považujeme za silně diskriminační vůči zprostředkovatelům a nesouhlasíme s 
ním. 

Pro odstranění pochybností navrhujeme odstavec přeformulovat takto: 

(3) Odstavec 1 písm. a), b), d) a e) se nepoužije, je-li žadatelem pojišťovna. Ustanovení zákona o pojišťovnictví týkající 
se činností přímo vyplývajících z pojišťovací činnosti nejsou dotčena. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
371/5. 
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537.  Asociace malých a 
středních 
podnikatelů a 
živnostníků 

2. K § 13 odst. 1, písm. b)  

Zatěžování distributorů, často drobných mikropodnikatelů, duplicitním registračním poplatkem při každé přeregistraci 
(přestože dané období již mají „uhrazeno“) považujeme na hraně regulatorní zvůle. Násobené plnou automatizací 
procesu v rámci registrů ČNB. Povinnost hradit poplatek při přeregistraci tedy navrhujeme zrušit, má-li na dané období 
VZ poplatek (registrační/obnovovací) uhrazen. 

Vysvětleno.  

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
377/11. 

538.  Asociace malých a 
středních 
podnikatelů a 
živnostníků 

3. K § 37 odst. 2  

Není nám jasné, zda toto ustanovení nedopadne negativně na legitimní a korektně fungující obchodní struktury s prvky 
MLM. Navrhujeme pro odstranění pochybností povinnost více rozvést v důvodové zprávě. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
382/16. 

539.  Asociace malých a 
středních 
podnikatelů a 
živnostníků 

4. K § 38  

Dle našeho názoru se regulace v oblasti provizí jako nástroj ochrany spotřebitelů neosvědčila, resp. se potvrdilo, že jde 
o nástroj výrazně diskriminující malé a střední podnikatele (PZ) oproti velkým (pojišťovny). Tím více, že pojišťovny svou 
část regulace (odkupné) velmi efektivně obchází pomocí nových typů poplatků. Za největší problém regulace přitom 
považujeme zahrnutí rizikového životního pojištění, které je komoditním produktem a logika je zde často zcela opačná 
než u rezervotvorných ŽP. S ohledem na zmírnění negativních dopadů tohoto ustanovení požadujeme alespoň vynětí 
rizikového ŽP z působnosti regulace. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
383/17. 

540.  Asociace malých a 
středních 
podnikatelů a 
živnostníků 

5. K § 44 odst. 4 písm. b) 

Požadovaná praxe 3 let je příliš dlouhá, i s ohledem na obvyklé požadavky na „školitele“ v jiných oborech podnikání. 
Navrhujeme ji zkrátit na 2 roky. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
387/21. 

541.  Asociace malých a 
středních 
podnikatelů a 
živnostníků 

6. K § 48  

Svěřit kurzy následného vzdělávání pouze akreditovaným osobám nám připadá jako veskrze protekcionistické 
opatření, které disproporčně zatíží zejména malé a střední firmy v odvětví (tedy z hlediska počtu jeho většinu). Není 
jasné, proč by samotní zprostředkovatelé, po ohlášení, nemohli kurzy organizovat, jako tak činí u jiných podstatných 
oblastí odbornosti (např. AML problematika). Navrhujeme tedy text doplnit: 

§ 48 

Oprávnění pořádat odborné zkoušky a programy následného vzdělávání 

Pořádat odborné zkoušky a programy následného vzdělávání může pouze akreditovaná osoba. Programy následného 
vzdělávání může pořádat i zastoupený za předpokladu, že program následného vzdělávání či jeho část bude 
akreditovanou osobou schválen. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
390/24. 

542.  Asociace malých a 
středních 
podnikatelů a 
živnostníků 

7. K § 59 odst. 2 písm. c) 

Navrhovanou praxi, kdy v odvětví nemohou působit např. ti, jež svou funkci zastávali s péčí řádného hospodáře a 
úpadek právnické osoby nezpůsobili, považujeme za nadměrně přísnou. Navrhujeme alespoň uzákonit možnost těchto 
jednotlivců se „vyvinit“ v rámci soudního řízení, případně celé ustanovení přepsat ve smyslu relevantního úředního 
sdělení ČNB, které se nám zdá přesnější. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
391/25. 

543.  Asociace malých a 
středních 
podnikatelů a 

8. K § 71 odst. 2  

Viz připomínka k § 38: na jedné straně zpřesňujeme definici odměny, abychom znemožnili obcházení, na druhé straně 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
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živnostníků nadále tolerujeme poškozování zákazníků nulovým odkupným (poplatek za předčasné ukončení apod.),  přímo proti 
duchu zákona. Požadujeme odstavec upravit, aby nemohlo docházet k obcházení zákona. 

395/29. 

544.  Asociace malých a 
středních 
podnikatelů a 
živnostníků 

9. K § 110  

Pouze 12 měsíců na splnění nových pravidel v oblasti odbornosti se nám zdá hrubě nedostatečné, pro malé a střední 
podniky představují tato pravidla často velkou zátěž. Požadujeme prodloužit minimálně na 24 měsíců, bez ohledu na 
transpoziční lhůty. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
411/45. 

545.  Asociace malých a 
středních 
podnikatelů a 
živnostníků 

10. K Příloze zákona, řádek 3 tabulky – neradi bychom, aby výsledkem byla povinnost, která opět půjde proti malým 
(zprostředkovatelům), na úkor velkých (pojišťoven). Požadujeme tedy změnit takto: 

z čehož bude strženo na úhradu nákladů na sjednání pojištění (celkové distribuční náklady)         ……………. Kč 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky AFIZ-USF č. 
412/46. 

546.  Komora 
pojišťovacích 
zprostředkovatelů 

1. Obecně k návrhu zákona 

Komora pojišťovacích zprostředkovatelů (dále jen KPZ) navrhuje přistupovat k regulaci pojišťovacích zprostředkovatelů 
tak, jak umožňuje směrnice Evropského parlamentu a rady (EC) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění. 
Konkrétně v kapitole II., čl. 3, bodu 1) umožňuje, aby registraci zprostředkovatelů provádělo sdružení zprostředkovatelů 
pojištění či zajištění. Návrh zákona s tímto nepočítá.  

KPZ odkazuje na bod (72) na str. 10 směrnice, který stanoví, že: „Tato směrnice by neměla malým a středním 
distributorům pojištění a zajištění ukládat příliš velkou zátěž“. Návrh zákona v §4 přitom zcela mění strukturu 
zprostředkování pojištění, ruší stovky let zavedené kategorie agent a makléř a bezdůvodně rozděluje zprostředkovatele 
na nové kategorie samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce. S tím souvisí velká administrativní zátěž pro 
zprostředkovatele, což je v rozporu se směrnicí. 

Kromě toho se vyžaduje další registrace (v pořadí již třetí) všech zprostředkovatelů. To je v rozporu s bodem (18) na 
str. 3 směrnice, která stanoví: Zprostředkovatelé, kteří jsou již v členských státech registrovaní, by neměli mít povinnost 
se podle této směrnice znovu registrovat. Současně se zavádí pravidelné roční poplatky, kterými má každý pojišťovací 
zprostředkovatel údajně prokázat, že má zájem pracovat i v budoucím kalendářním roce. Tento poplatek má charakter 
výpalného a není nám známa žádná jiná profese, ve které je zavedena povinnost, platit každý rok poplatek za: „jen tak, 
abychom věděli, že to ještě chcete dělat“. I toto ustanovení je v rozporu se směrnicí. 

V této souvislosti připomínáme, že na registračních poplatcích zaplatili zprostředkovatelé správci registru (ČNB) už 
téměř 1 miliardu Kč. Přitom je registr zprostředkovatelů veden tak, že je v něm zhruba 70–80 % zápisů v rozporu se 
zákonem. Jedná se o případy, kdy zprostředkovatel řádně ohlásil ukončení činnosti a podle zákona č. 38/2004 Sb., 
§17, odst. 1, písm. e) má být po 24 měsících z registru vyškrtnut.  

Správce registru ztratil část dat, z toho důvodu jsou i zbývající zápisy zatíženy chybou. Řešením není restart registru za 
další miliardu Kč na poplatcích, jak navrhuje zákon. 

Kromě nedůvodného zrušení stávajících kategorií agent a makléř, kromě požadavků na nové registrace (spojené s 
registračními poplatky), kromě pravidelného ročního poplatku „jen tak“ na prokázání zájmu pracovat i v příštím roce, 
návrh zákona ukládá všem zprostředkovatelům opět složit odborné zkoušky. To představuje další administrativní i 
finanční zatížení zprostředkovatelů, což je v rozporu s výše citovaným ustanovením směrnice. Zkoušky se navrhují 
dělit podle oblastí, takže „plnohodnotný zprostředkovatel“ nebude opakovat jednu zkoušku, ale skládat novou zkoušku 
na pětkrát. Každý pokus o složení zkoušky bude zpoplatněn. 

Kromě toho návrh zákona zakazuje spolupráci různých zprostředkovatelů mezi sebou. Spolupráce zprostředkovatelů je 
vhodná a KPZ jí podporuje. Stejně tak spolupracují i pojišťovny na obchodních případech (soupojištění, apod.). Zákaz 
spolupráce mezi zprostředkovateli směrnice nevyžaduje, bylo by to proti stovky let zavedeným zvyklostem. 

Vzato na vědomí.  
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Návrh zákona je velice přísný. Například podle §105, odst. 3, písm. a) je možno uložit zprostředkovateli za uvedení 
neúplného (nikoliv nepravdivého) údaje v žádosti o zápis do registru pokutu až 1 mil. Kč. Současně je to nejnižší, ze 
všech možných sankcí. Nebo v případě, že si zprostředkovatel včas neobnoví pojistnou smlouvu o profesním pojištění 
odpovědnosti, může mu být podle §99, odst. 2, písm. b) uložena pokuta ve výši 135 mil. Kč. Připomínám, že sankce za 
neuzavření povinného ručení na vozidlo je do 40.000,- Kč, proto jsou sankce neproporciální a současně navrženy nad 
rámec požadavků směrnice. 

KPZ nemůže popsat odborné problémy, kterými je zákon doslova naditý. Jednalo by se o materiál rozsahem 
srovnatelným se zněním zákona. Zůstáváme tedy u konstatování, že návrh zákona je neodborný. Zhruba na úrovni 
správce registru zprostředkovatelů, kde je většina zápisů vinou správce registru v rozporu se zákonem. 

KPZ považuje za důležité řešit otázky odborné péče, kterou má vyvíjet zprostředkovatel pojištění a pojišťovna. 
Navrhované znění zákona prokazuje, že v chápání odborné péče k žádnému zlepšení nedošlo. Aktuální problémy na 
trhu nepojmenovává ani neřeší. 

KPZ prosazuje profesní Komoru s povinným členstvím zřízenou zákonem. Komora pak nastaví jednoznačná pravidla, 
kterými se všichni zprostředkovatelé budou řídit. Je to v zájmu nejen spotřebitelů, ale i samotných zprostředkovatelů. 

Předpokládáme tedy, že dojde k jisté úpravě stávajícího zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích tak, 
aby se naše republika nedostala pod sankce EU z důvodu neimplementování směrnice. Dále předpokládáme, že se 
zahájí jednání o kvalitativně lepším zákonu, kterým se bude zprostředkování pojištění řídit a který bude vycházet z 
výše uvedených úvah. 

547.  Česká bankovní 
asociace 

1. K § 2 písm. c), e), d), f), l) a m):   

Rozpor mezi čl. 2, odst. 1 směrnice EP a Rady 2016/97 a definicemi pojmů „poskytování pojištění“ a „zprostředkování 
pojištění“ použitými v návrhu zákona  

Odůvodnění: Definice „distribuce pojištění“ ve směrnici 2016/97 o distribuci pojištění (dále jen „IDD“), konkrétně v 
ustanovení jejího čl. 2 odst. 1 bod 1, není podle našeho názoru důsledně řádně transponována do návrhu zákona o 
distribuci pojištění a zajištění (dále jen „Zákon“). Definice obsažená v IDD zahrnuje mimo jiné poskytování poradenství, 
pomoc při správě pojištění a plnění, zejména v případě vyřizování nároků z pojistné události a poskytování informací o 
pojistných smlouvách prostřednictvím media zvoleného zákazníky, sestavování seznamů pojistných produktů podle 
výhodnosti, včetně srovnání cen, které umožňují finálně zákazníkovi přímo nebo nepřímo uzavřít pojistnou smlouvu. 
Definice použité v návrhu Zákona se oproti tomu jeví jako nedostatečné, a to zejména ohledně pojmu distribuce 
pojištění. Bez toho, aby Zákon důsledně transponoval definici pojmu distribuce pojištění, by pravděpodobně došlo k 
tomu, že pomoc poskytnutou při likvidaci pojistných událostí nebude nadále možno považovat za zprostředkovatelskou 
činnost, přičemž tuto činnost by byl oprávněn vykonávat na základě plné moci prakticky kdokoli i bez toho, aby splňoval 
náročné podmínky na zprostředkovatelskou činnost (odborná způsobilost, důvěryhodnost). Kromě toho by takto 
zplnomocněný subjekt s největší pravděpodobností nepodléhal regulaci na základě požadavků formulovaných právem 
EU.  

V podobném duchu považujeme za nedostatečně provedenou implementaci definice pojmů poskytování zajištění a 
zprostředkování zajištění.  

Kolize mezi transpozicí výše zmíněných pojmů a zněním IDD je způsobilá navodit řadu závažných a zároveň 
zbytečných výkladových nejistot a obtíží, které mohou poskytovat nechtěnou motivaci pro regulatorní arbitráž, což 
považujeme za zcela nežádoucí jev. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky ČAP (414/1). 

548.  Česká bankovní 
asociace 

2. K § 2 písm. e)  

Zákon pojímá zprostředkování pojištění podle našeho názoru chybně, když v ustanovení § 2 písm. e) uvádí, že 
zprostředkováním pojištění se má rozumět „činnost pojišťovacího zprostředkovatele jednajícího jménem a na účet 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky ČAP (415/2). 
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pojišťovny“ Ve skutečnosti by měl Zákon tuto činnost, tj. zprostředkování pojištění, podle našeho názoru definovat jako 
„činnost pojišťovacího zprostředkovatele jednajícího jménem a na účet zastoupeného“.  V opačném případě, tedy za 
stávajícího znění návrhu Zákona, by nebylo možné považovat činnost vázaných zástupců za zprostředkování pojištění, 
což by se jevilo jako značně paradoxní. 

549.  Česká bankovní 
asociace 

3. K §§ 2 h), 4 a 6  

Domníváme se, že požadavek Zákona na povinnost registrace pojišťovny pro výkon činnosti zprostředkování pojištění 
nemá oporu v IDD, a že jde nad rámec ustanovení jejího čl. 3 odst. 1, přičemž tento rozpor není dostatečně objasněn. 
Takováto povinnost přináší negativní důsledky a především omezení pro vlastní výkon zprostředkovatelské činnosti ze 
strany pojišťovny. V tomto kontextu poukazujeme na institut jednotného evropského pasu, s nímž je tento požadavek 
podle našeho názoru v kolizi. 

Odůvodnění: Z ustanovení čl. 3 bodu 1 IDD podle našeho názoru zřetelně vyplývá, že pojišťovny a zajišťovny a jejich 
zaměstnanci nejsou povinni se registrovat. To se zdá být v přímém rozporu s připomínkovaným ustanovením Zákona. 
Podle ustanovení § 4 Zákona by následkem zavedení povinnosti registrace pojišťovny došlo k situaci, kdy pojišťovna, 
která bude zprostředkovávat pojištění pro jinou pojišťovnu, bude nucena obstarat si registraci jako pojišťovací 
zprostředkovatel. Jako velmi problematické se dále jeví to, že pro účely takového zprostředkování bude muset využívat 
pouze vlastní zaměstnance. To plyne podle našeho názoru z toho, Zákon pojišťovně zakazuje využít pro tento účel 
dalšího samostatného zprostředkovatele (sama bude samostatným zprostředkovatelem), neboť by tak nastávalo 
protizákonné řetězení. Taková pojišťovna by ale nebyla oprávněna využít ani své vázané zástupce, neboť ti jsou již v 
tomto postavení registrováni pro pojišťovnu coby poskytovatele pojištění, a nemohou tudíž být registrovaní znovu jako 
vázaní zástupci pro samostatného zprostředkovatele (bez ohledu na to, že by se v tomto případě jednalo o typově 
stejný subjekt, tedy pojišťovnu). To velmi negativně postihne především finanční skupiny a v konečném důsledku to 
povede k omezení přístupu spotřebitele k finančním službám v oblasti pojišťovnictví.  

Takto nastavené omezení je nejen ekonomicky nežádoucí, ale je také nepřípustné z hlediska výkonu i činností přímo 
vyplývajících z pojišťovací činnosti, neboť taková právní úprava by pojišťovnám neumožnila využít pro tuto činnost 
výkon činnosti prostřednictvím vázaných zástupců.  Zastáváme názor, že pojišťovnu je při distribuci pojištění formou 
poskytování pojištění subjektem regulovaným IDD.   

Pokud by Zákonem předvídaná povinnost registrace měla mít prospotřebitelský efekt, tj. má-li být jejím cílem ozřejmit 
spotřebiteli, zda pojišťovna v daném případě vystupuje jako pojistitel (neboli ten, kdo přebírá rizika), resp. jako 
zprostředkovatel zprostředkovávající pojištění (tedy situaci, kdy rizika přebírá jiný pojistitel), jevilo by se jako mnohem 
efektivnější – i s ohledem na zkušenosti s novým zákonem o spotřebitelském úvěru – řešit takovou situaci uložením 
příslušné informační povinnosti vůči spotřebiteli.  

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky ČAP (416/3). 

550.  Česká bankovní 
asociace 

4. K § 3 odst. 2 (v souvislosti s ustanovením §§ 4, 29 a 30) 

Zákon by měl podle našeho názoru obsahovat regulaci zprostředkovatelů doplňkového pojištění, a to ve smyslu 
ustanovení čl. 2 odst. 1 pododstavcem 4 IDD tak, že by v přiměřeném rozsahu na jejich činnost uvalil obdobné 
požadavky, které IDD vztahuje na zprostředkovatele pojištění. Zprostředkovatel doplňkového pojištění by pak podle 
našeho názoru měl mít oprávnění spolupracovat s více pojišťovnami, mohl nabízet i vzájemně konkurenční produkty, a 
neměl by být omezen limitem výše zaplaceného pojistného na osobu nebo pojistný produkt. 

Považujeme dále za potřebné, aby Zákon řádně implementoval pravidlo de minimis a v důsledku toho upravil pravidla 
činnosti těch zprostředkovatelů doplňkového pojištění, kteří splňují podmínky čl. 1 odst. 3 a 4 IDD, a to včetně 
odbourání povinnosti těchto subjektů se registrovat.   

V ustanovení § 3 odst. 2 písm. d) jsou uvedené limity vztaženy k pojištění, zatímco IDD má na mysli pojistný produkt 
(600 €), popř. pojistné na osobu (200 €).   

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky ČAP (420/7). 
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V ustanovení § 3 odst. 2, písm. c) nemá být za slovy „je-li pojistnou událostí“ čárka, neboť v opačném případě postrádá 
daná věta smysl.   

Ustanovení § 3 odst. 2, písm. c) bod 4 – domníváme se, že IDD v tomto kontextu pracuje s pojmem jiná rizika spojená 
s cestováním, nikoli, jak to činí Zákon, s pojmem pojistná událost.  

Odůvodnění: IDD evidentně pracuje s institutem zprostředkovatele doplňkového pojištění, kterou také příslušným 
způsobem definuje (viz ustanovení bodu 8 preambule IDD a dále pak její čl. 2 odst. 1 bod 4), přičemž přináší povinnost 
registrace takového zprostředkovatele u příslušného orgánu v domovském státě (viz čl. 3 odst. 1 IDD). Konečně pak v 
ustanovení čl. 16 zavádí ve vztahu k členským státům povinnost při zprostředkování pojištění využívat pouze služby 
poskytované výlučně registrovanými zprostředkovateli pojištění nebo doplňkového pojištění 

Zákon v rozporu s IDD implementaci výše uvedených ustanovení IDD nepřináší.  

Ze Zákona je možné pouze výkladově dovodit neexistenci povinnosti registrace těch zprostředkovatelů doplňkového 
pojištění, kteří poskytují činnost předvídanou v ustanovení čl. 1 odst. 3 IDD, na které se IDD neuplatní.  

Zákon se tedy vymyká povinnosti unijního práva k řádné implementaci IDD, ale současně s tím přináší nejistotu 
spotřebitele, pokud se týká definice pozice, ve které s ním daný zprostředkovatel jedná, tj. zda v daném případě 
vystupuje vůči spotřebiteli jako zprostředkovatel (tedy subjekt plně podléhající zákonné regulaci), nebo jako 
zprostředkovatel, na kterého se vztahují pouze vybraná ustanovení zákona (ve smyslu čl. 1 odst. 3 IDD).  

Považovali bychom také za důležité, aby Zákon stanovil podmínky činnosti těch zprostředkovatelů, kteří jsou vyňati z 
působnosti IDD (viz § 3 odst. 2 Zákona) a dále aby výslovně uvedl, že na úvěrové instituce a investiční podniky (viz 
ustanovení čl. 2. odst. 4 IDD) se právní úprava zprostředkování doplňkového pojištění nepoužije. Domníváme se, že v 
tomto kontextu jsou příslušná ustanovení Zákona v konfliktu s IDD. 

551.  Česká bankovní 
asociace 

5. K § 3 odst. 3  

Ustanovení § 3 odst. 3 Zákona považujeme za nejednoznačné a aplikačně obtížně uchopitelné, a to nejen z hlediska 
výkladu, ale i z hlediska povinností, které stanoví zde uvedeným osobám.  

Považovali bychom za nezbytné, aby Zákon jednoznačně stanovil povinnost poskytovat klientovi předsmluvní 
informace (obdobný princip je v českém právu známý např. ze zákona o spotřebitelském úvěru) ze strany subjektu, 
který nabízí přistoupení k pojištění.  

Povinnost odbornosti považujeme za nepřiměřenou. Problematická je podle našeho názoru i konstrukce odpovědnosti 
pojišťovny za činnost osob uvedených v připomínkovaném ustanovení Zákona, a to vzhledem k povaze jejich činnosti, 
která nemá být činností zprostředkování pojištění. 

Odůvodnění: Subjekty, které nabízejí vstup do pojištění, mají být podřízeny dohledu ČNB, ovšem zároveň nemají být 
registrováni – to podle našeho názoru bude přinášet enormní obtíže na straně ČNB při identifikaci (vyhledávání) těchto 
subjektů, což v konečném důsledku povede k zásadní obtížnosti výkonu efektivního dohledu, bude-li vůbec objektivně 
možné jej vykonávat. Navíc, a to je neméně závažné, představuje další překážku efektivního dohledu skutečnost, že 
subjektem, který je odpovědný za přestupky a pochybení osob, nabízejících vstup do pojištění, je pouze pojišťovna, 
jejíž pojištění je nabízeno, a to i přesto, že pojišťovna nemusí mít možnost tato pochybení předem ovlivnit, ani napravit 
jinak, než smluvním závazkem pojistníka/osoby, nabízející vstup do pojištění.  

V návaznosti na výše uvedené je pak obtížně splnitelná či prakticky nesplnitelná podmínka zavedení takových osob do 
systému kontroly a navazující sankce a zcela nepřijatelný princip odpovědnosti pojišťovny za činnost takovýchto osob.       

Při nabízení vstupu do pojištění nejde podle návrhu Zákona o činnost zprostředkování pojištění, ani o jednání jménem 
a na účet pojistitele, nýbrž o samostatné jednání pojistníka nebo jím pověřených osob. Pojistník a osoby nabízející 
vstup do pojištění by měly odpovídat za plnění zákonných povinností samy a samy být případně sankcionovány. 
Považujeme za nutné právní úpravu koncipovat tak, že bude zakotvena předsmluvní informační povinnost těchto osob 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky ČAP (421/8). 
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vůči zájemcům o přistoupení do pojištění.  

Jako poněkud nepřiměřený se v tomto kontextu jeví požadavek Zákona na odbornou způsobilost těchto pojistníků v 
podobě maturitní zkoušky. Tu je sice podle přechodných ustanovení nahradit určitou dobou praxe v oboru, což ale pro 
nové subjekty na trhu nebude mít žádný význam. Vhodnější by podle našeho názoru bylo koncipovat požadavek 
odborné způsobilosti jako ukončené středoškolské vzdělání, tedy včetně nematuritních studijních programů.  

Z textu Zákona není zcela zřejmé, jaký okruh osob bude povinen skládat odbornou zkoušku za situace, kdy osoba, na 
kterou povinnost doléhá, je osobou právnickou. Tatáž pochybnost vystupuje do popředí u právnických osob i ve vztahu 
k povinnosti následného vzdělávání, tj. není jasné, kdo by se za právnickou osobu takového vzdělávání měl účastnit.  

552.  Asociace českých 
pojišťovacích 
makléřů 

1. K § 3 odst. 1 a § 114  

Návrh zákona, stejně jako i předešlý konzultovaný návrh, neobsahuje úpravu pro samostatné likvidátory pojistných 
událostí. Zároveň pak dle ust. § 114 se navrhuje zrušení zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a 
likvidátorech pojistných událostí. Tím se tak stane činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí zcela 
neupravena. 

Vysvětleno. 

Jedná se o záměr. Daná činnost je 
z pohledu MF nyní upravena nesystémově 
(vztahuje se jen na OSVČ), pro SLPÚ 
fakticky znamená jen povinnost registrace 
u ČNB a směrnice IDD s regulací této 
činnosti nepočítá. Převedením těchto osob 
pod živnostenský režim tak dle MF 
nevznikají rizika pro spotřebitele. Přechod 
bude upraven přechodným ustanovením. 

553.  Asociace českých 
pojišťovacích 
makléřů 

2. K § 2 písm. k) 

Návrh zákona používá legislativní zkratku „pracovníka“, který je definován jako „osoba, která je s pojišťovnou, 
zajišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem v pracovněprávním nebo podobném vztahu, anebo člen 
statutárního orgánu nebo správní rady pojišťovny, zajišťovny nebo pojišťovacího zprostředkovatele, nebo prokurista, 
pokud se přímo podílejí na distribuci pojištění nebo zajištění, nebo jsou za distribuci pojištění nebo zajištění 
zodpovědní“ (viz ust. § 2 písm. k) Návrhu zákona). 

Jak jsme uvedli i dříve, dle našeho názoru není vhodné pojem pracovníka jakkoliv rozvolňovat. Doporučujeme se držet 
definice pracovníka dle zákona o spotřebitelském úvěru (zákon č. 257/2016 Sb.), která neobsahuje „osobu ve vztahu 
podobném vztahu pracovněprávnímu“. Obáváme se, že by tato neurčitá definice mohla otevřít např. i cestu dalšímu 
vrstvení struktur pojišťovacích zprostředkovatelů a umožnila by tak pokračování víceúrovňových struktur řízení (MLM). 

Akceptováno. 

Návrh definice odráží záměr, který byl 
obsažen i ve vládním návrhu ZSÚ (než byl 
upraven poslaneckým pozměňovacím 
návrhem). Obavy z dopadů na MLM 
struktury nesdílíme, nicméně s ohledem na 
připomínky více připomínkových míst návrh 
upraven dle platného znění ZSÚ. 

554.  Asociace českých 
pojišťovacích 
makléřů 

3. K §6 odst. 3 

Stejně jako u předchozího návrhu si dovolujeme upozornit na ust. § 6 odst. 3 Návrhu zákona. Dle tohoto ustanovení se 
pojišťovna bez dalšího na základě žádosti stane též pojišťovacím zprostředkovatelem.  

Navržená úprava tak zřejmě vychází z předpokladu, že pojišťovna již sama o sobě splňuje všechny náležitosti uvedené 
v ust. § 6 odst.1 písm. a) - e) Návrhu zákona. Ale tak tomu být nemusí – úprava zákona o pojišťovnictví s tímto zcela 
nekoresponduje (např. požadavek odborné způsobilosti).  

Pokud je smyslem §6 odst. 3 Návrhu zákona říci, že pojišťovna je zároveň oprávněna vykonávat činnost pojišťovacího 
zprostředkovatele – ale i nadále je i v případě této „dvojrole“ nazývána „pojišťovnou“, pak chybí ustanovení, dle něhož 
by se v případě zprostředkování pojištění ze strany pojišťovny stanovila pojišťovně povinnost řídit se při 
zprostředkování pojištění všemi povinnostmi, které se týkají samostatného zprostředkovatele. 

Pokud je smyslem § 6 odst. 3 Návrhu zákona stanovit, že pojišťovna je též i samostatným zprostředkovatelem (což lze 
tak číst např. z ust. § 9 odst. 3 Návrhu zákona), pak to přináší řadu praktických otázek typu:  

Vysvětleno. 

Požadavek prokázání odborné způsobilosti 
není podmínkou získání oprávnění SZ, 
pojišťovna (resp. její pracovníci) však musí 
odbornost tak jako tak splňovat v rámci 
výkonu své zprostředkovatelské činnosti (§ 
43). 

 

 

 

 

Zákazníkovi vždy v konkrétním pojistném 
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- Jak pojišťovna naplní požadavek uvedený v ust. § 64 odst. 2 Návrhu zákona, dle něhož „Pojišťovna a pojišťovací 
zprostředkovatel jedná tak, aby bylo zákazníkovi zřejmé, zda jde o pojišťovnu, samostatného zprostředkovatele, 
vázaného zástupce, zahraničního zprostředkovatele nebo osobu, která zprostředkovává pojištění podle § 3 odst. 2.“? 

 

 

 

 

 

 

- Jak pak může vázaný zástupce pojišťovny zprostředkovat pojištění, kde se nachází i produkt jiné pojišťovny (který 
chce pojišťovna zprostředkovat – což má být důvod této úpravy – k tomu viz Důvodová zpráva), když dle ust. § 12 
může být ve vztahu jen s jedním zastoupeným? (tj. v tomto případě by byl vázaný zástupce pro pojišťovnu i 
samostatného zprostředkovatele). 

Dle Důvodové zprávy k ust. § 6 je důvodem této úpravy cross-selling u specializovaných pojišťoven. Dle našeho názoru 
se pak jedná o nedůvodnou úpravu, která do zákona zavádí spíše nejasnosti. Nehledě na to i podle Důvodové zprávy 
je cross-selling ze strany pojišťoven nyní využíván, a tedy existuje za současné právní úpravy, která jasně odděluje roli 
pojišťovny a zprostředkovatele. Dle našeho názoru toto ustanovení vnáší do Návrhu zákona nejasnosti a může vydatně 
přispět k neporozumění celého konceptu kategorizace pojišťovacích zprostředkovatelů. Považujeme za vhodné se 
držet jasného rozlišení postavení pojišťovny a pojišťovacího zprostředkovatele.  

Na základě shora uvedeného tak doporučujeme ust. § 6 odst.3. Návrhu zákona zcela vypustit. 

vztahu sdělí, v jaké pozici pojišťovna 
vystupuje – zdali jako pojistitel, nebo jako 
zprostředkovatel. Bude upravena textace 
ustanovení § 64 odst. 2. 

 

 

 

 

Princip jednovazebnosti VZ  je definován 
ve vztahu k právě jedné osobě 
zastoupeného (který má být nositelem 
odpovědnosti), nikoli k právě jedné roli, ve 
které zastoupený v daném vztahu 
vystupuje.  

555.  Asociace českých 
pojišťovacích 
makléřů 

4. K § 97 – 106  

Dle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí (dále jen „ZoPZ“) je 
možné uložit pojišťovacímu zprostředkovateli pokutu do výše 1 mil Kč za to, že (i) v žádosti o zápis do registru ČNB 
nebo v žádosti o změnu údajů v registru ČNB uvede nesprávné údaje, (ii) v ročním výkazu uvede nesprávné údaje, 
nebo (iii) uvede v písemných prohlášeních dle § 13 odst. 6 ZoPZ nesprávné údaje. 

Dále je možné dle § 26 ZoPZ uložit pojišťovacímu zprostředkovateli pokutu do výše 10 mil Kč za to, že (i) provozuje 
zprostředkovatelskou činnost v rozporu s údaji uvedenými v registru ČNB, (ii) ve stanovené lhůtě nesplní opatření k 
nápravě uložené ČNB, (iii) vyžaduje od osoby, která se má podílet na zprostředkovatelské činnosti složení vstupního 
poplatku jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost, nebo (iv) odměna osoby dle bodu (iii) je odvozována od 
získání dalších osob pro tuto činnost, které takto pojišťovací zprostředkovatel získal. 

Návrh zákona pracuje se 4 kategoriemi přestupků co do výše pokut, a to do (i) 1 mil. Kč, do (ii) 5 mil. Kč, (iii) 10 mil. Kč 
a (iv) 18.920.000 Kč pro fyzické osoby, resp. 135 125 000 Kč pro právnické osoby. Zatímco z hlediska výše pokut lze 
první tři shledat obvyklými (k tomu viz výše sankce dle ZoPZ), kategorie čtvrtá zcela vybočuje. Rozumíme tomu, že 
zavedení této čtvrté kategorie bylo vynuceno směrnicí IDD, nicméně rozsah jejího uplatnění je ve směrnici zcela 
odlišný. Směrnice IDD dle článku 33 odst. 2 předpokládá možnost uložení pokuty ve výši dle bodu (iv) (resp. ve výši 
700.000 EUR pro fyzickou osobu a 5 mil. EUR pro právnickou osobu) pouze v případě nenaplňování požadavků na 
výkon činnosti, pokud jde o distribuci pojistných produktů s investiční složkou (tj. investiční životní pojištění). 

Návrh zákona však zcela nad rámec požadavků směrnice IDD připouští udělení pokuty v ekvivalentu 5 mil. EUR (135 
125 000 Kč) v případě, že samostatný zprostředkovatel právnická osoba, resp.  v ekvivalentu 700.000 EUR 
(18.920.000 Kč) v případě, že samostatný zprostředkovatel fyzická osoba 

(i) poruší povinnost sjednat pojištění profesní odpovědnosti s limitem pojištění v zákonem stanovené výši,  

Akceptováno. 
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(ii) přijme pojistné v rozporu s § 41 Návrhu zákona (přičemž § 41 se nevztahuje pouze na zákaz přijetí pojistného u 
rezervotvorného pojištění),  

(iii) poruší povinnost být při své činnosti zastoupen pouze pracovníkem nebo vázaným zástupcem,  

(iv) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje pravidla kontroly činnosti svých pracovníků a vázaných zástupců,  

(v) provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují podmínku odborné způsobilosti nebo důvěryhodnosti,  

(vi) nejedná kvalifikovaně, čestně, přiměřeně, transparentně nebo spravedlivě nebo nezohledňuje práva a zájmy 
zákazníka dle § 64 odst. 1 Návrhu zákona,  

(vii) komunikuje se zákazníkem způsobem v rozporu s § 65 Návrhu zákona (tj. používá nejasné, nepravdivé, zavádějící 
nebo klamavé informace),  

(viii) přijme, nabídne nebo poskytne výhodu v rozporu s § 66 Návrhu zákona,  

(ix) poskytne radu v rozporu § 68 Návrhu zákona,  

(x) neposkytne zákazníkovi záznam z jednání podle § 69 Návrhu zákona,  

(xi) v rozporu s § 73 požaduje po zákazníkovi úplatu za poskytnutí informací, 

(xii) nesplní některou z povinností týkajících se poskytnutí informací podle § 74 až 83 Návrhu zákona, 

(xiii) jako žadatel o udělení oprávnění k činnosti uvede v žádosti nepravdivý údaj nebo zatají některou skutečnost, 

(xiv) v rozporu s § 4 neoprávněně zprostředkovává pojištění nebo zajištění. 

Je tak zcela zjevné, že uplatnění pokuty ve výši ekvivalentu 5 mil EUR u právnických osob, resp. 700.000 EUR u 
fyzických osob, jde zcela mimo směrnici IDD a jedná se tak čistě o národní úpravu. Tato národní úprava je pak zcela 
zjevně nepřiměřená a neopodstatněná, což lze jednoduše ilustrovat na skutečnosti, že v některých případech by došlo 
ke 135násobnému zvýšení možné pokuty oproti stavu dle ZoPZ (z 1 mil. Kč na 135 mil. Kč).  

Jsme si přitom jednoznačně jisti, že se realita trhu ani vzdáleně nezměnila tak, aby vůbec mohla vzniknout reálná 
potřeba takovéhoto navýšení správních sankcí. V této souvislosti pak opětovně zmiňujeme Důvodovou zprávu, která 
uvádí, že Návrh zákona má transpoziční povahu, přičemž obsahuje národní úpravu, která reaguje na specifické 
problémy tuzemského pojistného (zejména retailového) trhu. Nejsme si vědomi jakýchkoliv specifických problémů 
tuzemského pojistného trhu, které by odůvodňovaly takovéto nastavení správního trestání. 

Na základě shora uvedeného tak doporučujeme v rámci přestupků umožnit udělení pokuty do výše 18.920.000 Kč pro 
fyzické osoby, resp. 135 125 000 Kč pro právnické osoby pouze ve vztahu k distribuci pojistných produktů s investiční 
složkou. V ostatních případech pak umožnit pokuty do výše 1 mil. Kč, 5 mil. Kč či 10 mil. Kč. 

556.  Asociace českých 
pojišťovacích 
makléřů 

5. K § 19  

Dle ust. § 19 Návrhu zákona je za přestupek spáchaný při výkonu činnosti vázaného zástupce, s výjimkou přestupků 
podle § 101 odst. 1, odpověný zastoupený, jestliže k naplnění znaků přestupku došlo jednáním vázaného zástupce. 

Důvodová zpráva pak k ust. §19 Návrhu zákona vysvětluje, že se stanoví „veřejnoprávní odpovědnost pojišťovny nebo 
samostatného zprostředkovatele (zastoupeného) za činy jeho vázaného zástupce, které naplňují znaky správních 
deliktů. Znění je převzato z § 18 zákona o přestupcích. Platí přitom, že zastoupený je povinen zajistit soulad činnosti 
vázaného zástupce se zákonem a zavést za tímto účelem pravidla kontroly jeho činnosti.“ 

Dle našeho názoru tato navrhovaná úprava není v souladu s úpravou obsaženou v zákoně č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „PřZ“). Rozumíme tomu, že právnická osoba může odpovídat za 
svoje přestupky, které spáchá fyzická osoba, která pro právnickou osobu vykonává činnost (§ 20 PřZ).  

Nelze však stanovit bezbřehou odpovědnost za přestupky jiné osoby – samostatného podnikatele - a tyto pak přičítat 
zastoupené právnické osobě. Zastoupený má povinnost zavést, udržovat a uplatňovat pravidla kontroly činnosti a 

Vysvětleno. 

Jedná se o analogii zaměstnaneckého 
vztahu, chceme aplikovat stejný rozsah 
odpovědnosti (ve vztahu k § 20 i § 22). 
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střetu zájmů. V případě, že tuto povinnost poruší, je sankce na místě. V případě, že dělá vše reálně proveditelné pro to, 
aby nedošlo k porušení povinností na straně vázaných zástupců, neměl by ani nést správní odpovědnost za porušení 
povinnosti, které se týkají vázaných zástupců. V tomto ohledu je již dostatečná skutečnost, že zastoupený odpovídá 
soukromoprávně za případné způsobené újmy.  

Doporučujeme proto, aby ust. § 19 sloužilo v zásadě jen jako upřesňující výklad k ust. § 20 PřZ, a tedy byla výlučně 
spjatá jen s jednáním fyzických osob za zastoupeného. Toto ustanovení však musí dále respektovat PřZ jako celek, 
zejména pak ustanovení o zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek (§ 21 PřZ). 

557.  Asociace českých 
pojišťovacích 
makléřů 

6. K § 2 písm. e) 

Zprostředkováním pojištění se dle ust. § 2 písm.e) Návrhu zákona rozumí „činnost pojišťovacího zprostředkovatele 
jednajícího  jménem a na účet pojistitele nebo zákazníka, která spočívá v 

1. nabízení možnosti uzavřít pojistnou smlouvu nebo změnit nebo ukončit pojištění, 

2. předkládání návrhů na uzavření pojistné smlouvy nebo na změnu nebo zánik pojištění, 

3. provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistné smlouvy nebo ke změně nebo zániku pojištění, včetně 
poskytování doporučení vedoucího k uzavření pojistné smlouvy nebo ke změně nebo zániku pojištění, nebo 

4.uzavření pojistné smlouvy nebo změně pojištění. 

Z Návrhu zákona se tak zcela vytratil další, velmi důležitý aspekt činnosti pojišťovacího zprostředkovatele, který je v 
současné právní úpravě zakotven v ust. § 3 písm. a) al. 4. zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích 
a likvidátorech pojistných událostí – tj. „pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích 
smluv“. Činnost pojišťovacího zprostředkovatele zdaleka nespočívá pouze v uzavření pojistné smlouvy, ale je to 
kompletní poradenský servis ve věcech pojištění. Je nezbytné si uvědomit, že v praxi nezřídka nastává situace, kdy se 
pojišťovací makléř může stát makléřem až v době trvání pojištění a v takovém případě zcela jednoznačně vykonává 
zprostředkovatelskou činnost (spočívající právě ve správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných smluv). 

Na základě shora uvedeného tak doporučujeme doplnit ust. § 2 písm. e) Návrhu zákona o bod 5. ve znění: „5. pomoci 
při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných smluv“.  

Akceptováno. 

Definice zprostředkování rozšířena o 
„pomoc při správě pojištění a o uplatňování 
práv z pojištění“   

558.  Asociace českých 
pojišťovacích 
makléřů 

7a. K § 73 a n. 

Návrh zákona ve vztahu k plnění informačních povinností a povinnosti záznamu z jednání žádným způsobem 
nezohledňuje specifika pojištění velkých rizik. Přičemž tak činí odchylně od směrnice IDD (k tomu viz zejména článek 
22 odst. 1 směrnice IDD), jakož i odchylně od stávajícího znění ust. § 21 odst. 11 ZoPZ, dle něhož se úprava 
poskytování informací a záznamu z jednání „nevztahují na zprostředkování pojištění velkých rizik a zprostředkování 
zajištění“. Nejsme si vědomi toho, že by stávající úprava způsobovala v praxi jakékoliv potíže, nebo že by bylo 
zapotřebí takovéto nové úpravy ve vztahu k velkým rizikům z jakéhokoliv jiného důvodu.  

Doporučujeme proto, aby se povinnost pořizovat záznam z jednání a poskytovat informace o pojištění nevztahovala na 
pojištění velkých rizik, tak jak je tomu dle stávající úpravy, minulé směrnice IMD a jak je také předpokládáno směrnicí 
IDD.   

Akceptováno. 

 

559.  Asociace českých 
pojišťovacích 
makléřů 

7b. K §40  

Navrhovaná úprava produktového řízení v § 40 Návrhu zákona nereflektuje čl. 25 směrnice IDD a jde tak zjevně nad 
její úpravu. Doporučujeme proto, aby Návrh zákona přejal znění čl. 25 odst. 4 směrnice IDD, dle něhož by se úprava 
produktového řízení nepoužila na pojistné produkty spočívající v pojištění velkých rizik. 

Akceptováno. 

560.  Asociace českých 8. K § 81  Akceptováno částečně.  
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pojišťovacích 
makléřů 

Návrh zákona v rámci navrhované úpravy záznamu z jednání zcela pomíjí úpravu směrnice IDD ohledně distribuce 
pojistných produktů formou prostředků komunikace na dálku, která je obsažená zejména v čl. 23 odst. 5 a 6 směrnice 
IDD. S ohledem na vývoj komunikačních technologií a rozvoj internetu považujeme za nezbytné upravit tuto oblast 
specificky. Proto doporučujeme do Návrhu zákona zapracovat ust. čl. 23 odst. 5 a 6 směrnice IDD, obsahující zejména 
možnost poskytování informací zákazníkovi prostřednictvím internetových stránek, jakož i presumpci souhlasu za 
předpokladu, že zákazník za účelem distribuce zašle svoji e-mailovou adresu. 

Bude doplněna definice trvalého nosiče 
dat, ze kterého vyplyne, že se jedná i o 
internetové stránky. Presumpci souhlasu 
zasláním elektronické poštovní adresy 
neakceptujeme. 

561.  Asociace českých 
pojišťovacích 
makléřů 

9. K § 44 odst. 4 

Návrh zákona umožňuje, aby distribuce pojištění byla vůči zákazníkům vykonávána osobami bez příslušné odbornosti, 
a to po dobu 1 roku, aniž by zákazník měl vědomí o tom, že osoba s ním jednající o pojištění není odborně dostatečně 
zdatná. Tato možnost jde dle našeho názoru jednoznačně proti samotnému účelu Návrhu zákona, kterým je mj. zvýšit 
odbornost a důvěryhodnost distribuce pojištění.  

Navrhovaná úprava by umožňovala „masové náborování“ na krátkodobé akce pro zprostředkovatele typu MLM struktur 
(pod heslem „Pojisti rodinu a kamarády a můžeš skončit!“)  – a to jak ve vztahu k vázaným zástupcům, tak i 
pracovníkům (kdy by se mohly uzavírat např. jednoduché dohody o provedení práce). Navrhované ustanovení 
považujeme v přímém rozporu s hlavním cílem zákona, kterým je zvýšení ochrany spotřebitele a zvýšení odbornosti 
distributorů pojištění.  

Doporučujeme proto ust. § 44 odst. 4 z Návrhu zákona bez náhrady vypustit. Jako případné řešení pro usnadnění 
zapracování „nováčků“ v oboru navrhujeme zvážit zavedení „zkušební doby“ 6 měsíců, kdy by takový pracovník sice 
před zahájením činnosti složil příslušnou odbornou zkoušku, ale ve zúženém rozsahu, bez praktických „případových 
studií“. Ty by si následně, po získání příslušných dovedností a praxe pod dohledem, doplnil v dodatkové zkoušce.  

Akceptováno. 

 

562.  Asociace českých 
pojišťovacích 
makléřů 

10. K § 72 

Dle čl. 15 směrnice IDD mají být zavedeny vhodné, účinné, nezávislé a nestranné postupy pro mimosoudní řešení 
sporů mezi zákazníky a distributory pojištění, které se týkají práv a povinností vyplývajících ze směrnice IDD. Návrh 
zákona tomuto požadavku směrnice chce vyhovět v ust. § 72, a to tím způsobem, že stanoví povinnost uzavřít 
rozhodčí smlouvu (smluvní přímus). Smluvní přímus není nástrojem, který by byl požadován směrnicí IDD - jedná se 
tedy čistě o úmysl zákonodárce.  

Jsme přesvědčeni, že by tohoto nástroje mělo být využíváno (a doposud tak tomu bylo) spíše výjimečně, a to pouze v 
situacích, u nichž si to závažnost účelu normy a společenská potřeba vyžaduje – to však dle našeho názoru není tento 
případ. Považujeme za zcela dostatečné informovat zákazníka o možnosti uzavřít rozhodčí smlouvu před vznikem 
smluvního vztahu, který zakládá distribuční vztahy – tj. v případě pojišťovny a samostatného zprostředkovatele-
pojišťovacího agenta před uzavřením pojistné smlouvy, a v případě samostatného zprostředkovatele-pojišťovacího 
makléře před uzavřením smlouvy se zákazníkem.   

Na základě shora uvedeného tak doporučujeme nové znění ust. § 72 Návrhu zákona: 

§ 72 

Rozhodčí smlouva 

Pojišťovna, zajišťovna a samostatný zprostředkovatel jsou povinni upozornit pojistníka, který není spotřebitelem, na 
možnost uzavření rozhodčí smlouvy pro řešení sporů vyplývajících z porušení tohoto zákona před uzavřením pojistné 
smlouvy. 

Akceptováno. 

Ustanovení vypuštěno, transponováno 
odkazem na zákon o rozhodčím řízení a 
zákon o mediaci. 

 

563.  Asociace českých 
pojišťovacích 

11a. K §9 odst. 1 

Směrnice IDD v čl. stanoví povinnost „udržovat pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání, které pokrývá celé 

Akceptováno. 
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makléřů území Unie, nebo jinou podobnou záruku proti odpovědnosti z porušení povinné péče při výkonu povolání v hodnotě 
nejméně 1 250 000 EUR na jednu pojistnou událost a 1 850 000 EUR na všechny pojistné události dohromady za 
jeden rok“. Směrnice nestanoví spoluúčast ani neupřesňuje rozsah povinného pojištění. Nicméně považujeme za 
správné rozsah povinného pojištění blíže upravit. Dovolíme si však doporučit některé úpravy stanoveného rozsahu: 

- agregovaný limit 1 850 000 EUR se má vztahovat k „roku“ nikoliv ke „kalendářnímu roku“. Použití kalendářního 
roku nevychází ani ze směrnice IDD, ani neodpovídá praxi na pojišťovacím trhu (což by mělo za důsledek 
komplikace při vytváření pojistného produktu, jeho dostupnost a cenu).  

Doporučujeme proto, aby ust. §9 odst. 1, věta první Návrhu zákona nově zněla: 

„Samostatný zprostředkovatel musí být po celou dobu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit zákazníkovi 
škodu způsobenou porušením některé z povinností samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem, a to 
na celém území Evropské unie, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1 250 000 EUR na jednu pojistnou událost 
a nejméně 1 850 000 EUR pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom kalendářním roce.“ 

564.  Asociace českých 
pojišťovacích 
makléřů 

11b. K §9 odst. 2 písm. a) 

Povinná výše spoluúčasti u povinného pojištění pojišťovacího zprostředkovatele je nyní stanovena v ust. § 27 odst. 2 
písm. a) zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí tak, že nesmí 
překročit 1 % sjednaného limitu pojistného plnění. Nejsme si vědomi žádné skutečnosti, že by toto doposud existující 
nastavení spoluúčasti u povinného pojištění pojišťovacího zprostředkovatele bylo nefunkční či jinak nevyhovující. 
Spoluúčast 1% z pojistného plnění je jednak nižší spoluúčastí nežli spoluúčast 1% z limitu pojistného plnění a navíc je 
její výše dopředu pro pojistitele nejistá. To vše se pak projeví ve výrazně vyšší ceně pojištění oproti pevné spoluúčasti 
1% z limitu pojistného plnění, a to řádově v desítkách procent. Tento zvýšený náklad pak považujeme za nepřiměřený 
v poměru k minimálnímu přínosu tohoto opatření pro zákazníky.        

Doporučujeme proto, aby ust. §9 odst. 2 písm. a) Návrhu zákona nově znělo: 

„a) spoluúčast, byla-li sjednána, nepřekročila 1 % sjednaného limitu pojistného plnění,“ 

Vysvětleno. 

Jedná se o záměr, aby spoluúčast nebyla 
neúměrně vysoká.  

 

565.  Asociace českých 
pojišťovacích 
makléřů 

11c. K §9 odst. 2 písm. c) 

Návrh zákona přebírá znění zakázaných výluk z pojistného krytí, když stanoví, že z pojištění nesmí být „vyloučeny 
škody způsobené jednáním z nedbalosti, omylu nebo opomenutí“. Tato textace však není zcela přesná ve vztahu k 
opomenutí, neboť by z ní bylo lze dovodit, že povinné pojištění musí zahrnovat i úmyslné opomenutí. Pojištění však 
standardně bude vždy obsahovat výluku úmyslného jednání, a tedy jak komisivního, tak i omisivního jednání – tj. 
opomenutí. 

Doporučujeme proto, aby ust. §9 odst. 2 písm. c) Návrhu zákona nově znělo: 

„c) z něj nebyly vyloučeny škody způsobené konáním či opomenutím z nedbalosti nebo omylu a“ 

Akceptováno jinak. 

„Jednání“ místo „konání“. 

 

566.  Asociace českých 
pojišťovacích 
makléřů 

12. K § 3 odst. 3 

Návrh zákona umožňuje, aby jiné osoby než pojišťovací zprostředkovatelé mohly „nabízet podnikatelským způsobem 
třetí osobě možnost stát se pojištěným“. Návrh zákona pro tyto osoby, které fakticky vykonávají distribuci pojištění, 
stanoví řadu povinností, které se též týkají pojišťovacích zprostředkovatelů. Nicméně tyto osoby nejsou co do 
povinností pojišťovacímu zprostředkovateli postaveny zcela na roveň. Tyto osoby mají podléhat dohledu ČNB, nicméně 
nepodléhají žádné registraci, což v praxi jejich reálnou kontrolu značně omezuje. V neposlední řadě pak tyto osoby 
nepodléhají přestupkům dle ust. §103 Návrhu zákona, neboť dle §3 odst. 3 Návrhu zákona se nejedná o činnost 
distribuce pojištění. 

Přímo v Důvodové zprávě je uvedeno, že „(z) hlediska ochrany spotřebitele je pak zásadní, aby spotřebitel mohl 

Vysvětleno. 

Flotilový způsob distribuce nově postaven 
na úroveň zprostředkování pojištění (a 
spojen s pravidly s ním spojenými).  

Daný návrh je neakceptovatelný především 
z důvodů registračních (jednovazebný VZ 
vs. vícevazebný flotilář).  
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očekávat stejnou odbornost, důvěryhodnost i dodržování stejných pravidel jednání jak při distribuci pojištění, tak i při 
přistoupení k pojištění.“.  

Navrhovaná úprava však dle našeho názoru tohoto cíle nemůže dosáhnout. Jediným řešením, které by vedlo k tomuto 
cíli, je úprava navrhovaná v předchozím pracovním návrhu, který byl v minulém roce konzultován – tj. aby možnost 
zasahovat „podnikatelským způsobem“ do rámcových pojistných smluv měli jen pojišťovací zprostředkovatelé, čímž 
budou naplněna očekávání spotřebitele na „odbornost, důvěryhodnost i dodržování stejných pravidel jednání jak při 
distribuci pojištění, tak i při přistoupení k pojištění“. Důležitost dosažení tohoto cíle podtrhuje i skutečnost, že 
navrhované znění ust. § 3 odst. 3 Návrhu zákona umožňuje takto „zprostředkovat“ i životní pojištění, kde je obzvláště 
velký zájem na odbornosti „distributora“ a reálném dohledu nad ním. 

Na základě shora uvedeného tak doporučujeme v plném rozsahu nahradit ust. § 3 odst. 3 Návrhu zákona následujícím 
zněním:  

„Nabízet podnikatelským způsobem třetí osobě možnost stát se pojištěným může pojistník nebo jiná osoba pouze 
tehdy, je-li osobou oprávněnou ke zprostředkování pojištění.“ 

567.  Asociace českých 
pojišťovacích 
makléřů 

13. K § 67 a § 99 odst.1 písm.d) 

Dle Návrhu zákona „samostatný zprostředkovatel nesmí zprostředkovávat jednotlivé pojištění zároveň jako pojišťovací 
agent a pojišťovací makléř.“. Toto ustanovení, i s ohledem na dříve konané konzultace, kde jsme toto téma několikrát 
diskutovali, chápeme jako zákaz zprostředkovat jedno konkrétní pojištění sjednané konkrétní pojistnou smlouvou 
zároveň ve dvojím postavení. Nicméně i s ohledem na vysoké sankce, které jsou s definovaným souběhem spojeny, 
bychom rádi jakkoliv zamezili možnostem jiného výkladu – což bohužel s ohledem na navrhovanou textaci nelze 
vyloučit.  

V praxi je zcela běžné, že s klientem má pojišťovací makléř uzavřenou smlovu, jejímž obsahem je zastupování ve 
věcech veškerého zákazníkova pojištění. V konkrétním případě však může vzniknout na straně zákazníka potřeba 
sjednat pojištění v pozici pojišťovacího agenta (zejména pojištění vozidel nebo speciální pojistné produkty – agentský 
režim je výhodnější z hlediska rychlosti sjednávání pojištění). Tyto situace pak nesmí být posuzovány jako souběh dle 
§ 67 Návrhu zákona. 

Pro větší právní jistotu si tak dovolujeme navrhnout úpravu znění ust.§ 67 Návrhu zákona tak, aby bylo zřejmé, že se 
jedná o zákaz v rámci jednoho konkrétního pojištění (tj. pojištění na základě konkrétní pojistné smlouvy). Přinejmenším 
pak by bylo vhodné toto jednoznačně vysvětlit v Důvodové zprávě k ust. § 67 Návrhu zákona, kde je větší možnost pro 
popis. Stejně tak by toto bylo vhodné v případě ust. § 99 odst.1 písm.d) Návrhu zákona, který stanoví sankci za 
porušení souběhu. 

Akceptováno částečně. 

Věcně souhlasíme, podrobněji vysvětleno 
v důvodové zprávě. 

 

 

568.  Asociace českých 
pojišťovacích 
makléřů 

14. K § 110  

Ustanovení § 110 odst. 1 umožňuje všem osobám, aby vykonávaly činnost spočívající v distribuci pojištění, aniž by 
disponovaly odpovídající odborností. Z našeho pohledu je rozumné zakotvit přechodné období, po které se bude 
považovat za odborně způsobilou osoba, která byla odborně způsobilou k distribuci pojištění v době účinnosti ZoPZ. 
Tedy rozumíme tomu, že by mělo být umožněno po určitou dobu prokázat odbornost splněním ust. § 18 ZoPZ. Stejně 
tak chápeme i potřebu upravit situaci u pracovníků pojistitele, kteří dnes nejsou povinni zkoušky skládat, avšak 
prakticky distribuci provádějí. Dle našeho názoru je však nezbytné, aby pak následně tyto všechny osoby v rozumném 
termínu složily zkoušku dle § 46 Návrhu zákona. 

V žádném případě pak nepovažujeme za vhodné umožňovat jakoukoliv výjimku z odborné způsobilosti pro „nové 
distributory pojištění“.  

V neposlední řadě je též nezbytné stanovit jasný „převodník“ mezi druhy pojišťovacích zprostředkovatelů podle ZoPZ a 
podle Návrhu zákona. Z našeho pohledu by podřízený pojišťovací zprostředkovatel, vázaný zástupce a výhradní 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

Vysvětleno. 
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pojišťovací agent měli odpovídat kategorii vázaného zástupce, pojišťovací agent a makléř pak samostatnému 
zprostředkovateli. Tento převodník je zapotřebí jednak pro účely stanovení dostatečného prokázání způsobilosti, a 
jednak i pro samotný přepis v registru ve smyslu ust. § 111 Návrhu zákona. Za inspiraci by mohla sloužit úprava ust. § 
29 ZoPZ, která se musela vypořádat s obdobnou situací.   

Na základě shora uvedeného tak doporučujeme změnit přechodná ustanovení § 110 a § 111 Návrhu zákona tak, aby 
naplněny tyto předpoklady:  

- Pojišťovací makléř a pojišťovací agent dle ZoPZ a jejich pracovníci, kteří splňují odbornost ve smyslu § 18 
ZoPZ, jsou i nadále po přechodnou dobu považováni za odborně způsobilé pro výkon činnosti samostatného 
zprostředkovatele 

- Podřízený pojišťovací zprostředkovatel, vázaný zástupce, výhradní pojišťovací agent dle ZoPZ a jejich 
pracovníci, kteří splňují odbornost ve smyslu § 18 ZoPZ, jsou i nadále po přechodnou dobu považováni za 
odborně způsobilé pro výkon činnosti vázaného zástupce 

- Pracovníci pojišťovny, kteří nejméně po dobu 1 roku vykonávali činnost spočívající v poskytování pojištění 
nebo pracovníci, kteří splňují odbornost ve smyslu § 18 ZoPZ, se po přechodnou dobu považují za odborně 
způsobilé pro poskytování pojištění 

- Přechodná doba činí 18 měsíců od nabytí účinnosti zákona o distribuci pojištění a zajištění 

- Ostatní osoby, než shora uvedené (tj. osoby, které nebyly před účinností zákona aktivní v distribuci pojištění), 
musí složit odborné zkoušky dle nového zákona (§ 46 Návrhu zákona). 

Způsob přechodu ze současných kategorií 
na nové – tj. zdali automaticky (viz např. 
navržený mechanismus), nebo 
přeregistrací na žádost zprostředkovatele – 
je předmětem vypořádání zásadní 
připomínky ČNB, v danou chvíli není 
rozhodnuto. MF preferuje kompletní 
přeregistraci, vnímá však skutečnost, že 
k ní stejně dojde nejpozději v rámci obnovy 
oprávnění SZ/VZ po 1 roce.  

569.  Česká leasingová a 
finanční asociace 

Bez připomínek. Upozornění. 

V rámci vypořádání připomínek došlo ve 
znění materiálu k některým věcným 
změnám, z nichž jedna souvisí s ukotvením 
činností, které jsou relevantní pro povahu 
podnikání členů ČLFA v sektoru 
pojišťovnictví - tj. o instituty doplňkového 
zprostředkování pojištění (transpoziční) a 
tzv. flotil (národní úprava). MF se zde 
pokusilo nalézt takové řešení, které by 
současně: a) řádně transponovalo směrnici 
IDD, b) umožnilo existenci obchodních 
modelů, které jsou dnes na trhu běžné, c) 
zajistilo přiměřenou a distribučně neutrální 
ochranu spotřebitele a d) odpovídalo 
jednotné koncepci podnikatelských 
oprávnění na finančním trhu.  

 

570.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

1. K § 2 Vymezení pojmů, písm. c) a e), d), f), l) a m):   

Definice pojmů „poskytování pojištění“ a „zprostředkování pojištění“ neodpovídá definice dle čl. 2, odst. 1 směrnice EP 
a Rady 2016/97  

Odůvodnění: Definice pojmů „poskytování pojištění“ a „zprostředkování pojištění“ nejsou zcela kompatibilní s definicí 
pojmu „distribuce pojištění“ podle čl. 2, odst. 1, bod 1 směrnice 2016/97 o distribuci pojištění (dále jen „IDD“).  

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (414/1). 
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Definice použité v návrhu ZDPZ směřují toliko k uzavření pojistné smlouvy, jednání směřujícímu ke změně nebo k 
zániku pojištění. Z hlediska řádné implementace IDD je potřeba respektovat rozsah definice pojmu zprostředkování 
pojištění dle směrnice. Definice „distribuce pojištění“ v IDD zahrnuje mimo jiné poskytování poradenství, pomoc při 
správě pojištění a plnění, zejména v případě vyřizování nároků z pojistné události a poskytování informací o pojistných 
smlouvách prostřednictvím media zvoleného zákazníky, sestavování seznamů pojistných produktů podle výhodnosti, 
včetně srovnání cen, které umožňují finálně zákazníkovi přímo nebo nepřímo uzavřít pojistnou smlouvu Bez řádné 
implementace definice pojmu „distribuce pojištění“ např. dojde k tomu, že pomoc při likvidaci PU již nebude 
zprostředkovatelskou činností a tuto činnost bude moci dělat na základě zplnomocnění kdokoli, i když nebude splňovat 
přísné podmínky na zprostředkovatelskou činnost (např. odborná způsobilost, důvěryhodnost). Navíc by taková osoba 
nepodléhala regulaci dle požadavků unijní úpravy. Uvedená situace je obdobná i v případě tzv. „srovnávačů“.  

Stejně tak směrnici neodpovídá definice pojmů „poskytování zajištění“ a „zprostředkování zajištění“. Nerespektování 
rozsahu uvedených pojmů v národní úpravě může vést k řadě výkladových problémů, k nejasnostem v daňové oblasti 
a v neposlední řadě k regulatorní arbitráži.  

Jednotlivé skupiny odbornosti by bylo vhodné lépe a důsledněji specifikovat, na základě návrhu takto pojatých skupin 
odbornosti není zcela jasné, kam určitá pojištění zařadit např. zemědělské pojištění.   

Zároveň není jasné, dle kterého právního předpisu jsou v daném kontextu uvažovány pojmy „životní“ a „neživotní“ 
pojištění. 

571.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

2. K § 2 písm. e)  

Zprostředkováním pojištění dle § 2 písm. e) by mělo být „….činnost pojišťovacího zprostředkovatele jednajícího 
jménem a na účet zastoupeného….“ místo současného „pojišťovny…“,   

Odůvodnění: Domníváme se, že PZ jedná nejen jménem a na účet pojistitele nebo zákazníka, ale např. vázaný 
zástupce jménem a na účet samostatného zprostředkovatele. Pokud by byl zachován původní navržený text, činnost 
vázaných zástupců by nebyla zprostředkováním pojištění. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (415/2). 

572.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

3. K §2 h), § 4, k § 6  

Povinnost registrace pojišťovny pro výkon činnosti zprostředkování pojištění jde zcela nedůvodně nad rámec s čl. 3 
odst. 1 IDD s negativními důsledky a omezeními pro vlastní výkon zprostředkovatelské činnosti pojišťovnou. 

Zároveň je v rozporu s existencí jednotného pasu pro výkon pojišťovací činnosti a činností vyplývajících dle zákona č. 
277/2009 Sb. o pojišťovnictví.  

Odůvodnění: Směrnice nestanoví striktní povinnost pojišťoven registrace, naopak ve svém článku 3 bod 1 stanoví, že 
pojišťovny a zajišťovny a jejich zaměstnanci nejsou povinni se registrovat. Zároveň dle článku 2 odst. 1. bod 3) 
směrnice pojišťovna není zprostředkovatelem. Registrace pojišťovny není pouhou formalitou, ale bude mít následující 
důsledky, vyplývající z celého konceptu zákona (viz osoby oprávněné zprostředkovávat pojištění dle § 4 návrhu 
zákona) : pojišťovna, která bude zprostředkovávat pojištění pro jinou pojišťovnu, bude mít být registrována jako 
pojišťovací zprostředkovatel. K tomuto zprostředkování však bude smět využívat pouze vlastní zaměstnance, protože: 

- nemůže využít dalšího samostatného zprostředkovatele (sama bude samostatným zprostředkovatelem) a 
řetězení zákon neumožňuje, 

- nemůže využít ani své vázané zástupce, protože ti jsou registrovaní již v tomto postavení pro pojišťovnu jako 
poskytovatele pojištění, a nemohou být registrovaní znovu jako VZ pro samostatného zprostředkovatele (i 
když jde o stejný subjekt, tj. pojišťovnu). Zákon neumožňuje pro VZ dvojí registraci. Toto bude mít negativní 
důsledky hlavně u finančních skupin, avšak nejen tam, a omezení přístup spotřebitele k finančním službám v 
oblasti pojišťovnictví.  

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (416/3). 
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Takovéto omezení je nepřípustné z hlediska výkonu i činností přímo vyplývajících z pojišťovací činnosti, neboť taková 
právní úprava by pojišťovnám neumožnila využít pro tuto činnost výkon činnosti prostřednictvím vázaných zástupců.   

Zároveň se domníváme, že argument uvedený v důvodové zprávě, který nepovažuje pojišťovnu při distribuci pojištění 
formou poskytování pojištění za subjekt regulovaný směrnicí IDD, je zcela nesprávný a popírá oblast působnosti 
směrnice IDD.   

Je-li důvodem pro zavedení registrace ochrana spotřebitele, který by měl poznat, jestli, pojišťovna vystupuje v daném 
obchodním vztahu jako pojistitel, tedy jako subjekt přebírající rizika, nebo jako zprostředkovatel, který zprostředkovává 
pojištění, tedy převzetí rizik jiným pojistitelem, pak je možné to řešit uložením informační povinnosti. 

Princip registrace pojišťovny pak má významný dopad i na povolený způsob zastoupení pojišťovny jako samostatného 
zprostředkovatele dle § 35 odst. 3. 

573.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

4. K § 2 písm. k)  

Mohou členové představenstva pojišťovny delegovat zodpovědnost za distribuci pojištění na vedoucího zaměstnance? 
Pojem “nebo v podobném vztahu“ je neurčitý. 

Odůvodnění: Lze přenést/ delegovat odpovědnost z pracovníka, definovaného zákonem a tedy povinnosti související s 
odbornou způsobilostí (zkouška + následné vzdělávání)?  Ze zákona to nevyplývá, není řečeno ani v důvodové zprávě. 
Pro člena představenstva zodpovědného za distribuci může být časově náročné absolvovat každoročně následné 
vzdělávání, zároveň není jasné, zda zkoušku bude muset skládat ze všech odborností.  

Namísto výrazu „podobném vztahu“ navrhujeme konkretizovat, jaký vztah je regulátorem zamýšlen.    Není jasné, jestli 
to znamená, že se může jednat i o vztahy nepracovněprávní, tj. na základě jiných smluv dle NOZ, či ZOK. Dle textace 
a jejího gramatického výkladu se zřejmě neuvažuje o vztahy dle smluv o výkonu funkce s členy statutárních orgánů 
nebo správních rad, či jiné vztahy dle ZOK, protože v rámci výčtu těchto vztahů je použité slovo „ anebo“. Důvodová 
zpráva vysvětlení neobsahuje. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (417/4). 

574.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

5. K § 2 písm. m) bod 3 

Navrhujeme doplnit obsah 3. skupiny odbornosti o úrazové pojištění. 

Odůvodnění: Toto pojištění bývá běžnou součástí pojistných smluv, které jsou uzavírány pro POV a KASKO. Někteří 
zprostředkovatelé se specializují na zprostředkování těchto pojistných produktů a požadavek na skupinu odbornosti 2 
pouze z důvodu nabídky souvisejícího úrazového pojištění se jeví jako nadbytečný. Bylo by proto vhodné, aby i 3. 
skupina odbornosti zahrnovala příslušné znalosti. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (418/5). 

575.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

6. K §2 písm. p) 

Definice rezervotvorného pojištění jako pojištění, které umožňuje výplatu odkupného koliduje s právní úpravou zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (o.z.)  

Odůvodnění: Podle o.z. lze vyloučit odkupné pojistnou smlouvou. Jak bude ve smyslu  tohoto zákona uvažovat o  
pojistné smlouvě rezervotvorného  pojištění, která  výplatu odkupného na základě  smluvních ujednání  neumožňuje ? 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (419/6). 

576.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

7. K § 3 odst. 2 (ve vazbě na §§ 4, 29 a 30) 

Do zákona je nutné zapracovat kategorii zprostředkovatele doplňkového pojištění a v souladu s čl. 2 odst. 1 
pododstavcem 4 IDD na ni vztáhnout v přiměřeném rozsahu (s ohledem na specifický charakter jejich činnosti) 
požadavky, které směrnice vztahuje na zprostředkovatele pojištění. 

Tento doplňkový zprostředkovatel by měl mít oprávnění spolupracovat s více pojišťovnami, mohl nabízet i vzájemně 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (420/7). 
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konkurenční produkty, nebyl omezen limitem výše zaplaceného pojistného na osobu nebo pojistný produkt 

Je nutné zpracovat řádně výjimku „de minimis“ a upravit pravidla činnosti těch zprostředkovatelů doplňkového pojištění, 
kteří splňují podmínky čl. 1 odst. 3 a 4 směrnice, včetně zapracování neexistence jejich povinnosti registrace.   

- V odst. 2 písm. d) jsou uvedené limity vztaženy k pojištění, směrnice hovoří o pojistném produktu (600 euro) a, 
příp. k pojistnému na osobu (200 euro).  Vazba i na § 68 odst. 4  

- V odst. 2, písm. c) za slovy „je-li pojistnou událostí“ nemá být čárka, jinak věta nedává smysl.   

- V odst. 2, písm. c) bod 4 – dle směrnice nemá jít o „pojistnou událost“, nýbrž „jiná rizika spojená s cestováním“ 

Odůvodnění: Kategorii zprostředkovatele doplňkového pojištění směrnice výslovně zavádí a definuje (bod 8 recitalu 
směrnice, čl. 2 odst. 1 bod 4 směrnice), zavádí povinnost jeho registrace u příslušného orgánu v domovském státě ( čl 
3 odst. 1 směrnice), zároveň v čl. 16 stanoví členským států povinnost při zprostředkování pojištění využívat pouze 
služby poskytované pouze registrovanými zprostředkovateli pojištění nebo doplňkového pojištění 

Koncept a vlastní právní úprava uvedeného ustanovení (s dopady a provazbami na příslušná další ustanovení návrhu 
zákona), předložený regulátorem, zcela povinnost implementace uvedených ustanovení směrnice pomíjí.  

Lze dovodit pouze neexistenci povinnosti registrace těch zprostředkovatelů doplňkového pojištění, kteří poskytují 
činnost v intencích čl. 1 odst. 3 směrnice, na které se směrnice nevztahuje (viz poslední část textace čl. 16 směrnice).  

Koncept, zvolený předkladatelem, který jednak nereflektuje povinnosti implementace směrnice, zároveň způsobí 
nejasnost zákazníka v definici pozice, ve které s ním daný zprostředkovatel jedná, zda tedy v pozici zprostředkovatele, 
zcela podřízeného zákonu, či v pozici zprostředkovatele, na kterého se vztahují pouze vybraná ustanovení zákona (ve 
smyslu čl. 1 odst. 3 směrnice).  

Zároveň je zcela nezbytné jednoznačně stanovit podmínky výkonu činnosti těch zprostředkovatelů, vyňatých z 
působnosti směrnice (viz návrh § 3 odst. 2) a výslovně stanovit, že na úvěrové instituce a investiční podniky (viz čl 2. 
odst. 4 směrnice) se právní úprava zprostředkování doplňkového pojištění nepoužije.  V této oblasti je návrh 
transpozičního ustanovení v rozporu s unijní úpravou (viz i problematika registrace pojišťoven pro zprostředkovatelskou 
činnost). 

 V oblasti zprostředkování pojištění POV a HAV, v zájmu dostupnosti uvedených pojištění co nejširšímu okruhu 
zákazníků pak navrhujeme upravit činnost osob, zprostředkovávajících uvedená pojištění jako zprostředkovatelé 
doplňkového pojištění, s právem distribuovat pojistné produkty POV a HAV včetně připojištění, která pojišťovny do v 
rámci takového produktu standardně nabízejí pro více zastoupených a za podmínek provozování jejich činnosti buď dle 
čl. 1 odst. 3 směrnice, či za podmínek čl. 2 odst. 4., přičemž pokud půjde o podmínku odbornosti, bude využito 
ustanovení čl. 10 odst. 2, pododstavce 4 směrnice co do uzpůsobení požadovaných podmínek ohledně znalostí a 
schopností distribuovaným produktům těmito zprostředkovateli doplňkového pojištění (viz i bod 72 recitalu směrnice, 
dle kterého je třeba při regulaci vůči středním a malým distributorům pojištění uplatňovat řádně zásadu proporcionality). 

Uvedený princip je odůvodněn jednoduchostí nabízených produktů a dosavadním bezproblémovým a fungujícím 
systémům jejich distribuce. Produkty PMV totiž běžně obsahují doplňková rizika (jako úrazové připojištění, připojištění 
právní ochrany).   

Stávající návrh by neumožňoval (viz § 4 a návětí § 2 odst. 2) autoprodejcům distribuovat tyto produkty za jednodušších 
podmínek (museli by být registrováni jako VZ – činnost pouze pro jediného zastoupeného, nebo SZ  - plný rozsah 
působnosti zákona, odbornost atd. včetně souvisejí administrativní náročnosti).  

Předložený návrh vlastního paragrafového znění tedy neodpovídá zřejmě uvažované koncepci vytvoření podmínek pro 
činnost zprostředkovatele doplňkového pojištění (zejména POV a HAV), který by musel splňovat pouze vymezené 
požadavky zákona.  

Připomínky k odst. 2, písm c) a d) – jedná se o nepřesné a význam směrnice měnící transpoziční návrhy textu. 
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577.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

8. K § 3 odst. 3  

Navržená úprava je nejasná a způsobí řadu výkladových i praktických problémů při její vlastní aplikaci, v povinnostech, 
stanovených těmto osobám. Je nutné zakotvit povinnost předsmluvního informování klienta osobou nabízející 
přistoupení k pojištění. Povinnost odbornosti považujeme za nepřiměřenou. Nelze akceptovat odpovědnosti pojišťovny 
za jejich činnost, a to vzhledem k povaze jejich činnosti, která nemá být činností zprostředkování pojištění. 

Odůvodnění: Návrh právní úpravy flotilového pojištění je nekoncepční, vnitřně a s ostatními ustanoveními zákona si 
vnitřně odporující (nejde o zprostředkování x dohled ČNB x odpovědnost pojišťovny …) a nezohledňuje specifika 
tohoto způsobu pojištění, formalistickým přístupem k informování klienta redukuje flexibilitu tohoto způsobu sjednávání 
pojištění, pro kterou mu byla dávána přednost před jinými formami. 

Subjekty, nabízející vstup do pojištění, jsou sice podřízeny dohledu ČNB (ačkoli nejsou registrovány, jakým způsobem 
budou identifikovány ze strany ČNB a systémově dohlíženy?), nedochází však k praktickému naplnění tohoto dohledu, 
pokud zároveň subjektem, který je odpovědný za přestupky a pochybení osob, nabízejících vstup do pojištění, je pouze 
pojišťovna, jejíž pojištění je nabízeno, a to i přesto, že pojišťovna nemusí mít možnost tato pochybení předem ovlivnit, 
ani napravit jinak, než smluvním závazkem pojistníka/osoby, nabízející vstup do pojištění. Velmi problematická je 
podmínka výkonu takové činnosti podnikatelsky  - ve smyslu co se tím myslí – a zároveň otázka, jak bude tato 
skutečnost prokazována, ve vztahu k navrhované odpovědnosti pojišťovny pak půjde o oprávnění vůči dané osobě v 
otázce prokázání této podmínky. Lze předpokládat tvrzení o nepodnikatelském provozování činnosti nabízení 
přistoupení k pojištění.  

V návaznosti na výše uvedené je pak obtížně splnitelná či prakticky nesplnitelná podmínka zavedení takových osob do 
systému kontroly a navazující sankce a zcela nepřijatelný princip odpovědnosti pojišťovny za činnost takovýchto osob.       

Při nabízení vstupu do pojištění nejde podle návrhu o činnost zprostředkování pojištění, ani o jednání jménem a na 
účet pojistitele, ale o samostatné jednání pojistníka nebo jím pověřených osob). Pojistník a osoby nabízející vstup do 
pojištění by měly odpovídat za plnění zákonných povinností samy a samy být případně sankcionovány.   

Považujeme za nutné právní úpravu koncipovat tak, že bude zakotvena předsmluvní informační povinnost těchto osob 
vůči zájemcům o přistoupení do pojištění.  

Zároveň považujeme za nepřiměřený požadavek odborné způsobilosti podle zákona. Podmínka odborné způsobilosti 
znamená, že tito pojistníci budou muset mít maturitu. U nových subjektů nebude možné aplikovat přechodné 
ustanovení o nahrazení maturity praxí. Navrhujeme u těchto subjektů změnit na ukončené středoškolské vzdělání, tedy 
i nematuritní. U prodejců aut (a jejich flotil) je splnění požadavku na maturitu obtížně splnitelné. 

Není jasné, kdo bude povinen složit odbornou zkoušku, je-li tato osoba právnickou osobou (pojem „pracovník“ se na 
tyto subjekty nevztahuje) 

Není jasné, zda se na tyto subjekty vztahuje i podmínka následného vzdělávání. Pravděpodobně ano (§ 44 odst. 5) – 
kdo je povinen se ho zúčastnit, jde-li o právnickou osobu?  

Samostatnou otázkou zůstává, jakým způsobem by měla pojišťovna řešit a odpovídat za splnění podmínky 
bezúhonnosti.  

Poskytovateli otevřené flotily – jelikož se nejedná o zprostředkovatelskou činnost – by měla být pouze uložena 
povinnost plnit informační povinnost vůči zájemci o pojištění/pojistníkovi/pojištěnému. Ukládání dalších povinností 
(odborná způsobilost, atd.) je ve svém důsledku de facto vytvoření dalšího zprostředkovatele, přičemž se ale říká, že 
tato činnost není zprostředkovatelskou činností. Než takto nedokonalá konstrukce, navrhujeme zvážit variantu, že 
nabízet podnikatelských způsobem pojištění může pouze zprostředkovatel. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (421/8). 

578.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

9. K § 4  

Považujeme za nezbytné zapracovat do právní úpravy kategorii zprostředkovatele doplňkového pojištění.  

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
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Odůvodnění: Ke kategorii zprostředkovatele doplňkového pojištění odkazujeme na naše odůvodnění k připomínce k § 
3 odst. 2 

pojišťoven (422/9). 

579.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

10.  K § 5  

Není jasné, za jakým účelem a jaký praktický význam má mít právní úprava výkonu činnosti samostatného 
zprostředkovatele makléřským a agentským způsobem.  

Odůvodnění: Uvedené informace se nezapisují do registru, nebudou tedy veřejně přístupné. Není nám jasný smysl a 
odůvodnění potřeby právní úpravy těchto výkonů činnosti v zákoně.  Věcná podstata zákazu, uvedená v navrhovaném 
§ 68, lze vyjádřit i jinak.  Informace o tom, zda samostatný zprostředkovatel vykonává v daném případě činnost jako 
pojišťovací agent nebo makléř není mezi povinně sdělovanými informace zákazníkovi, uvedenými v § 79. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (423/10). 

580.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

11. K § 7 a 13 

Navrhujeme doplnit lhůtu, do které ČNB, jsou-li splněny podmínky, zapíše samostatného zprostředkovatele do registru.  

Zároveň navrhujeme doplnit automatické vydání osvědčení samostatného zprostředkovatele do registru, resp. vydání 
výpisu podle §33, a to jak u zápisu samostatného zprostředkovatele, tak u zápisu vázaného zástupce.  

Odůvodnění: Lhůta k provedení zápisu je u vázaného zástupce uvedena. Není nám jasný důvod absence tohoto údaje 
v případě udělení oprávnění k činnosti samostatnému zprostředkovateli. Pokud platí lhůta dle §71 správního řádu, 
prosíme o doplnění do DZ, v tom smyslu, že pokud jde o lhůty, platí lhůty dle správního řádu  

Zároveň považujeme za vhodné pokračovat v současné praxi vydávání osvědčení o zápisu do registru, a to z řady 
praktických důvodů – např. prokazování oprávnění k činnosti pro účely daňové, správní atd. Postačí vydání osvědčení 
v elektronické podobě dle správního řádu.  Případně lze místo rozhodnutí vydat aktuální výpis z registru (obdobně jako 
je to u zápisech do obchodního rejstříku). 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (424/11). 

581.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

12. K § 8 

Navrhujeme doplnit formu a způsob potvrzení, kterým je ČNB povinna potvrdit samostatnému zprostředkovateli 
zaplacení správního poplatku.  

Prosíme vysvětlit, zda nevznikne povinností hradit správní poplatek nepřípustný rozpor mezi podmínkami pro 
podnikatelskou činnost mezi tuzemským samostatným zprostředkovatelem a zahraničním zprostředkovatelem 
působícím na základě evropského pasu.     

Odůvodnění: Povinnost hradit správní poplatek jako podmínku pro další trvání oprávnění k provozování činnosti 
stanovena pro zahraničního zprostředkovatele není. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (425/12). 

582.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

13. K § 11 

Nelze přijmout právní úpravu, která kromě odpovědnosti pojišťovny za činnost osob, které jednají jejím jménem a na 
její účet při provozování činnosti zprostředkování pojištění, zavádí nesystémovým způsobem ještě ručení za splnění 
jeho povinností k náhradě škody v případě nedostatečného dohledu či nepečlivého výběru.   

Navrhujeme vypustit část věty za středníkem.  

Navrhujeme vypustit větu o nepoužití § 2914 občanského zákoníku.  

Odůvodnění 

Ustanovení se v části za středníkem jeví naprosto nadbytečné a dublující v jiných ustanoveních zákona navrhovanou:  

iii. povinnost samostatného zprostředkovatele být pojištěn po celou dobu pojištěn pro případ náhrady škody, 
způsobené zákazníkovi porušením některé z povinností stanovené zákonem,  

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (426/13). 
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iv. možností pojišťovny písemně převzít povinnost k náhradě škody za samostatného zprostředkovatele, 

Z uvedené konstrukce lze dovodit, pokud cílem má být ochrana zákazníka a zajištění poskytnutí plnění na náhradu 
samostatným zprostředkovatelem při výkonu jeho činnosti způsobené škody, je tento úmysl plně pokryt uvedenými 
právními prostředky.  

Pokud tedy je samostatný zprostředkovatel pojištěn, či pojišťovna převzala závazek povinnost náhradě škody, je 
opravdu další povinnost jejího ručení nonsens.   

Vzhledem k tomu, že samostatný zprostředkovatel jedná jak samostatně, tak jako zmocněnec, či jménem a na účet 
pojišťovny, je třeba důsledky jeho konkrétního právního postavení odlišovat, včetně odpovědnosti za způsobenou 
škodu. Ve vztahu ke klientovi je tedy právní úprava navrhovaného § 9 pro jeho ochranu dostatečná.    

Právní úprava by spíše měla blíže specifikovat, jakým způsobem bude posuzována odpovědnost pojišťovny v případě, 
kdy zprostředkovatel jedná jménem a na účet více pojišťoven při témže jednání vůči jednomu klientovi. Dosud se 
nezřídka (chybně) dovozovala odpovědnost té pojišťovny, jejíž produkt byl nakonec klientovi prodán, a to i za jednání 
zprostředkovatele, které fakticky nebylo jednáním jménem a na účet této pojišťovny, což je v rozporu s cíleným účelem 
právní úpravy odpovědnosti pojišťovny. Obdobně argumentujeme i k § 20.  

Nelze, ani s ústavně – právními dohledy, přijmout, dle našeho názoru protiústavní přičitatelnost jakéhokoli protiprávního 
jednání samostatného zprostředkovatele třetí osobě - pojišťovně.  

Odkazujeme v této souvislosti i na obecnou právní úpravu odpovědnosti v občanském zákoníku, proto vyloučení 
použití ustanovení § 2914 považujeme za systémový nedostatek návrhu.   

Zároveň použití pojmu „dostatečného dohledu“ je v daném kontextu zavádějící, může jít pouze o kontrolu činnosti 
samostatného podnikatele v mezích právní úpravy stávajícího řídícího a kontrolního systému pojišťovny. 

583.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

14. K § 12 (ve spojení s připomínkou č. 3) 

Navrhujeme doplnit text:  

„Je-li tímto jediným zastoupeným pojišťovna, je zastoupeným bez ohledu na skutečnost, zda distribuuje pouze produkty 
vlastní nebo zprostředkovává produkty jiné pojišťovny jako samostatný zprostředkovatel. U vázaného zástupce je tudíž 
podstatným prvkem vazba na jeden subjekt a nikoli na podnikatelské oprávnění, které tento subjekt od ČNB obdržel.“ 

Odůvodnění: Jedná se o převzetí textu z důvodové zprávy do vlastního návrhu, vzhledem k tomu, že DZ není součástí 
zákonného textu. Jinak nemáme jistotu, že registr vedený ČNB bude umět registrovat vázaného zástupce na jeden 
subjekt, který však bude registrován v pozicích dvou distributorů (jako pojišťovna a jako SZ). Také správní poplatky za 
registraci a obnovu VZ by se měly platit pouze jednou a ne jednou pro daného VZ jako zástupce pojišťovny a jednou 
jako zástupce SZ. To není jasně stanoveno. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (427/14). 

584.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

15. K § 14 odst. 1  

Navrhujeme doplnit text takto  

„ …Zastoupený může oznámit pouze takového vázaného zástupce, který má sídlo nebo bydliště na území České 
republiky …. . 

Odůvodnění: Doplnění bydliště pro případ fyzické osoby 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (428/15). 

585.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

16. K § 15  

Navrhujeme doplnit úpravu vzniku oprávnění k činnosti. Není jasné, kdy nejdříve bude možné oznámit vázaného 
zástupce České národní bance. 

Odůvodnění: Název ustanovení je „vznik a trvání oprávnění k činnosti“, ale není upraven vznik (v návrhu na podzim 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (429/16). 
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2016 bylo v § 18 odst. 1 „Oprávnění k činnosti vázaného zástupce vzniká zápisem vázaného zástupce do registru.“). 

586.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

17. K § 17 odst. 1 písm d)  

Navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: Ukončení smlouvy se zastoupeným nemusí znamenat zánik oprávnění. Znamená to, že by vázaný 
zástupce musel znova vše dokládat a absolvovat celou registraci a hradit nový správní poplatek při přechodu k jinému 
samostatnému zprostředkovateli? 

Pokud zanikne oprávnění k činnosti vázaného zástupce v důsledku zániku závazku mezi vázaným zástupcem a 
zastoupeným, jak bude řešen ,,přestup“ vázaných zástupců mezi jednotlivými zastoupenými  - bude nutná zcela nová 
registrace vázaného zástupce a bude vázaný zástupce opětovně nucen hradit správní poplatek za provedení 
registrace? 

Lze řešit pouze výmazem informace o zastoupeného a ponechání vázaného zástupce v registru (viz obdobná právní 
úprava v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu a v zákoně o doplňkovém penzijním spoření. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (430/17). 

587.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

18. K § 17 odst. 3  

Navrhujeme doplnit: 

„.. Oznámení podle odstavce 1 písm. c) podává zastoupený nebo vázaný zástupce podle odst. 2 pouze prostřednictvím 
elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů…“ 

Odůvodnění: Doplnění navazující na znění odst. 2 a oprávnění vázaného zástupce podat oznámení, pokud oznámení, 
pokud zastoupený neposkytne potřebnou součinnost. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (431/18). 

588.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

19. K § 19  

Navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: Nelze akceptovat odpovědnost pojišťovny za přestupek. Navíc o jaký přestupek by se mělo jednat, když 
jiné přestupky vázaného zástupce než podle §101/1 v zákoně nejsou vymezeny? O jakýkoliv přestupek podle právního 
řádu?  

Považujeme návrh právní úpravy na hraně s ústavními právy. Odpovědnost za újmu lze akceptovat, odpovědnost za 
přestupek ale nikoli.  

Jsme toho názoru, že nelze takto upravit princip ve speciálním zákoně a modifikovat tak zákon č. 250/2016.  

Je nelogické, aby zastoupený odpovídal za veškeré přestupky vázaného zástupce spáchané při výkonu činnosti 
vázaného zástupce – ad absurdum jednalo by se například o dopravní přestupky, pokud by vázaný zástupce byl na 
cestě za klientem, apod.   

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (432/19). 

589.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

20. K § 20  

Navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: Návrh právní úpravy je nelogický, zavazuje totiž samostatného zprostředkovatele, i když vázaný zástupce 
jednal jménem pojišťovny (!?). Odkazujeme v principech v plném rozsahu na naše připomínky k § 11. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (433/20). 

590.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

21. K §§ 21 až 23 

Navrhujeme podrobněji upravit pravidla činnosti zahraničního zprostředkovatele.  

Odůvodnění: Zahraniční zprostředkovatel – ze zákona není jasné, v jakém postavení ZZ vystupuje, tj. jak na něj má 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (434/21). 
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pojišťovna nahlížet, když s ním chce navázat spolupráci. Např. není jasné, kdo nese odpovědnost za jeho přestupek, 
komu se přičítá jeho protiprávní čin, zda ho lze zapsat pro více zastoupených, nejsou úplně jasné možnosti řetězení 

591.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

22. K § 24 

Prosíme vysvětlit, zda vázaný zástupce může provozovat činnost v jiném členském státě pouze pro stejného 
zastoupeného, jako v domovském státě? 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (435/22). 

592.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

23. K § 30, dtto k § 34 odst. 4  

Navrhujeme doplnit povinnost ČNB získávat údaje, dostupné v základních registrech, právě ze základních registrů.   

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (436/23). 

593.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

24. K § 30 odst. 1 písm. d) 

Je datum vzniku oprávnění k činnosti datem zápisu zprostředkovatele do registru? Důvodová zpráva uvádí „informace 
o zahájení či ukončení činnosti“ – v případě zápisu do registru nejde o skutečné zahájení činnosti, ale o vznik 
oprávnění k zahájení činnosti. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (437/24). 

594.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

25. K § 36 odst. 1 písm. b)  

Je třeba doplnit, že se jedná o pravidla odměňování distributorů pojištění.  

Odůvodnění: V opačném případě hrozí právní nejistota, zda nejde o ustanovení kolidující s čl. 275 evropského nařízení 
2015/35, kterým se doplňuje směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti (Solventnost II), ve 
kterém jsou upraveny zásady odměňování dle režimu Solventnost II. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (438/25). 

595.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

26. K § 36 odst. 4   

Navrhujeme vypustit  

Odůvodnění: Odkazujeme na naše připomínky k § 3 odst. 3.  

Pojišťovna nemůže reálně zavést kontrolu osob nabízejících podnikatelsky možnost stát se pojištěným, tj. pojistníků a 
třetích osob.  Budou se tomu bránit tvrzením, že činnost neprovozují podnikatelským způsobem. Např. leasingové 
společnosti to nedělají primárně, aby dosáhli zisku, ale jako doplňkovou službu klientům. 

Není-li činnost dle § 3 odst. 3 regulovanou zprostředkovatelskou činností, nemůže se pojišťovna vůči osobám dle § 3 
odst. 3 reálně zhostit všech povinností dle navrhované právní úpravy tohoto ustanovení 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (439/26). 

596.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

27. K § 37 

Navrhujeme upravit znění (jak to bylo v z. 38/2004 Sb.): 

„Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel nesmí vyžadovat od osoby, která se podílí nebo má podílet na distribuci 
pojištění, složení vstupního poplatku jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost.“ 

Zároveň navrhujeme doplnění o oprávnění pojišťoven požadovat úhradu poplatků za registraci vázaného zástupce 

Odůvodnění: Není jasné, co se rozumí „jinou platbou“. Je možné vykládat tak, že pojišťovny nebudou moci vyžadovat 
platby za školení apod., zároveň by nesly náklady za registraci vázaných zástupců. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (440/27). 

597.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

28. K § 38 odst. 2   

Navrhujeme výslovně doplnit, že se jedná o regulaci odměny vyplácené pojišťovnou   

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
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Odůvodnění: Toto bylo záměrem zákona 295/2016 Sb. (viz důvodová zpráva k zákonu, která uvádí, že se regulace 
nevztahuje na odměnu mezi pojistníkem a makléřem – ze znění zákona to však nevyplývá. 

pojišťoven (441/28). 

598.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

29. K § 39 odst. 1 

Navrhujeme toto znění:  

(1) Vázat koupi zboží nebo služby na uzavření smlouvy, ve které se sjednává pojištění jako doplňková služba, se 
zakazuje.   

Odůvodnění: V návrhu zákona uvedené znění není v souladu s účelem a textací s článkem 24 odst. 3 směrnice. Část 
věty mezi čárkami význam ustanovení zcela nepřípustně mění.    

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (442/29). 

599.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

30. K § 41 odst. 1   

Navrhujeme doplnit na konci věty text: „není-li dohodnuto jinak“  

Odůvodnění: Zásadním kritériem pro umožnění výběru pojistného by neměl být typ pojistného produktu, ale 
důvěryhodnost a spolehlivost daného zprostředkovatele, kteréžto posouzení je právem, ale zároveň i významnou 
povinností pojišťovny (se všemi důsledky z toho vyplývajícími).    

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (443/30). 

600.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

31. K § 41 odst. 2 

Má být „oprávněná osoba“ místo „zákazník“ 

Odůvodnění: Viz definice zákazníka v § 2, písm. l). 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (444/31). 

601.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

32. K § 41 odst. 3 

Regulace v tomto odstavci se vztahuje pouze na samostatného zprostředkovatele. Přijímá-li pojistné vázaný zástupce, 
pak pro něj návrh žádná pravidla (zvláštní účet, účet pojišťovny apod.) nestanoví. Jde o záměr? 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (445/32). 

602.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

33. K § 42 

Nesouhlasíme s nesením odpovědnosti za přestupek osoby, která jako pojistník nabízí pojištění podle § 3 odst. 3. 
Navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: Jde nad rámec směrnice IDD. U zprostředkování doplňkového pojištěn jde aspoň o činnost 
zprostředkování, ale u flotil to ani zprostředkování není. Navíc i podmínka výkonu činnosti „podnikatelským způsobem“ 
může být v konkrétním případě sporná.  Proč by přestupky byly vůči těmto osobám vymezovány, když by za ně 
odpovídala pojišťovna?  

Navíc není jasné, o jaké přestupky by se mělo jednat. A tato osoba (dle §3/2 a 3/3) se tímto odpovědnosti zbavuje? 
Pojišťovna má zároveň významně omezené možnosti, jak vzniku této odpovědnosti předcházet. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (446/33). 

603.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

34. K § 44 odst. 2  

Požadavek na maturitní zkoušku je zbytečně přísný. 

Odůvodnění: Při vstupu nového distributora do odvětví jej nelze nahradit ani praxí. Požadujeme nahradit požadavkem 
na ukončené SŠ vzdělání (tj. i bez maturity), alespoň u těch PZ, kteří budou mít jen skupinu odborností č. 3, (tzn. jde 
nám zejména o autoprodejce, kde požadavek na maturitu je skutečně přísný a nerealizovatelný, obáváme se, že by se 
hledaly cesty, jak toto obcházet různými „tipaři“, čímž by se dosáhlo horšího stavu, než když se promine maturita a 
postačí SŠ vzdělání). U těch zprostředkovatelů, kteří jsou dnes registrovaní, by mělo být možné nahradit odbornou 
praxí v oboru, např. 3 roky, podobně jako u spotřebitelského úvěru. Navrhujeme příslušně upravit v přechodných 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (447/34). 
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ustanoveních. 

604.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

35. K § 44 odst. 3  

Dle našeho názoru není nutné požadovat po osobách se středoškolským nebo vysokoškolským nebo vysokoškolským 
odborným studiem, zaměřeným na problematiku pojišťovnictví, finančních služeb a s tím souvisejících oblastí, vykonání 
odborné zkoušky, tak jak je dnes uvedeno v § 18 odst. 2 zákona č. 38/2004 Sb. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (448/35). 

605.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

36. K § 44 odst. 6 

Navrhujeme vypustit. 

Odůvodnění: Pojem nepřetržité distribuce je neurčitý, ad absurdum pokud si pojišťovací zprostředkovatel způsobí úraz/ 
onemocní v průběhu stanovené doby 3 let po složení odborné zkoušky, budeme jej považovat za odborně 
nezpůsobilého? 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (449/36). 

606.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

37. K § 45  

Prosíme vysvětlit, zda se předpoklady pro výkon zprostředkovatelské činnosti posuzují jednotlivě podle skupin 
odbornosti nebo jako celek?  Znamená například to, že nevykonává-li zprostředkovatel praxi v jedné skupině, může 
ztratit oprávnění k výkonu činnosti (viz §44/6)? 

Která osoba bude skládat zkoušku u osoby, která jako pojistník nabízí pojištění podle § 3 odst. 3, která je právnickou 
osobou PO? Na tyto subjekty se nevztahuje pojem pracovník dle § 2 k) 

Odůvodnění: Viz text připomínky 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (450/37). 

607.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

38. K § 48 

Doporučujeme rozšířit oprávnění pořádat programy následného vzdělávání i na pojišťovny, a to ve vztahu k 
pracovníkům, vázaným zástupcům a jejich pracovníkům. 

Odůvodnění: I směrnice předpokládá realizaci této možnosti v národní úpravě. Pro její zákaz neexistuje opodstatněný 
důvod.  Udržení odborných znalostí je samostatně testováno zkouškou u akreditované osoby. Akreditované následné 
vzdělávání představuje vysoké náklady pro zprostředkovatele, a lze předpokládat, že obecně zaměřená školení 
nebudou mít větší přidanou hodnotu pro jeho praxi, a tím ani pro klienta. Ponechání následného vzdělávání na 
zprostředkovatelích/pojišťovnách a jimi organizovaných školeních umožní zacílit následné vzdělání na konkrétní 
produkty nabízené pojišťovnami a s nimi související otázky a také praktické otázky zprostředkování pojištění. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (451/38). 

608.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

39. K § 55 a 56  

Navrhujeme vypustit §55 písm. e)  

Navrhujeme vypustit v § 56 písm. e) slova „..a podpis osoby, která program následného vzdělávání vedla.” 

Odůvodnění: Je věcí vnitřní organizace akreditované osoby, která je pod dohledem CNB, na osvědčení stačí podpis 
oprávněné osoby za akreditovanou osobu.  

Stejně tak podle našeho názoru postačí na osvědčení podpis odpovědné osoby, osoba lektora je uvedena na 
prezenční listině a není důvod, aby podepisovala osvědčení. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (452/39). 

609.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

40. K § 59 odst. 2 písm. c) 

Navrhujeme vypustit slova „ jiného obdobného orgánu“  

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
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Odůvodnění: Není jasné, o jaký obdobný orgán by se mělo jednat. pojišťoven (453/40). 

610.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

41. K § 65 odst. 3  

Navrhujeme přeformulovat ve smyslu požadavku čl. 17 odst. 2 směrnice. 

Odůvodnění: Ze směrnice IDD nevyplývá povinnost explicitně označit obchodní sdělení pojmem „obchodní sdělení“, 
pouze ukládá povinnost, že musí být jako obchodní sdělení jasně určitelné. Explicitní označení „obchodní sdělení“ se 
proto jeví nadbytečné, když existují i jiné možnosti jednoznačného určení dokumentu jako obchodního sdělení 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (454/41). 

611.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

42. K § 66 

Navrhujeme vypustit a přeformulovat ve smyslu požadavku čl.  29 odst. 2 a 17 odst. 3 směrnice   

Zároveň žádáme o vysvětlení pojmů „neobvyklá úplata“ a „neopodstatněná výhoda“  

Odůvodnění: Návrh předmětného ustanovení jde svou formulací zcela nad rámec a mimo účel a smysl uvedených 
ustanovení směrnice.  Takovouto odměnou může v konečném důsledku být každá provize, která nebude ve své výši a 
podmínkách stejná napříč pojišťovnami, zprostředkovali i nabízenými produkty. Povinnost zajistit, aby odměny za 
distribuci nevedly k jednání distributorů v rozporu se zájmy zákazníka, měly členské státy. Přenos této povinnosti na 
distributory v takto obecné podobě činí praktické provedení (bez zrušení provizního systému) jako nemožné.  Důsledné 
plnění takto navržené povinnosti by mohlo vést k zakázaným (kartelovým) dohodám mezi pojistiteli.   

V uvedené ustanovení je třeba zohlednit, že zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny „jsou v souladu s požadavky 
směrnice“ jestliže v souvislosti s distribucí pojistného produktu s investiční složkou nebo doplňkové služby poskytují 
jakékoli straně kromě zákazníka či osoby jednající jménem zákazníka nebo jsou jim jakoukoli stranou kromě zákazníka 
či osoby jednající jménem zákazníka poskytovány jakékoli nepeněžní výhody, pouze pokud taková platba nebo 
výhoda: 

a) nemá škodlivý účinek na kvalitu příslušné služby poskytované zákazníkovi a 

b) nemá nepříznivý vliv na plnění povinnosti zprostředkovatele pojištění nebo jednat čestně, spravedlivě a 
profesionálně v nejlepším zájmu svých zákazníků. 

Textace navrhovaného ustanovení uvedené podmínky směrnice nerespektuje.  

Zároveň, vzhledem ke skutečnosti, že se očekává vydání level 2 aktů k čl. 29 odst. 2 směrnice, je vhodným způsobem 
doslovná implementace ustanovení směrnice, neboť konkrétní obsah povinností a postupů k naplnění tohoto článku 
bude právě předmětem těchto level2 aktů. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (455/42). 

612.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

43. K § 68 odst. 1 

Prosíme upřesnit, co je „podstatnou změnou“  

Jakým způsobem poskytovat radu, pokud jde o sjednávání pojištění „on-line“   

Odůvodnění: Z uvedených ustanovení není jednoznačné, kdy vzniká pojišťovně povinnost poskytnout zákazníkovi 
radu, resp. vyhotovit záznam z jednání. Lze vykládat tak, že kdykoli kdy zprostředkovatel neprovede radu (včetně 
analýzy), resp. záznam, přechází tato povinnost na pojišťovnu. To znamená, že pojišťovna bude muset vždy aktivně 
kontaktovat klienta při uzavření / technické změně / zániku smlouvy a pokud se neprokáže, že s ním zprostředkovatel 
dané úkony neučinil, musí je realizovat přímo pojišťovna. Příklad: Klient ruší smlouvu a žádá o odkupné přímo 
pojišťovnu. Na základě povinnosti poskytnout radu (vč. analýzy) a současně vyhotovit záznam bude muset za 
pojišťovnu někdo klienta kontaktovat a vyhotovit s ním záznam, resp. analýzu a na jejich základě poskytnout 
prokazatelně radu. 

Nebo lze vykládat tak, že tato povinnost se na pojišťovnu vztahuje pouze v případech, kdy nabízí pojištění 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (456/43). 
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prostřednictvím svého pracovníka. Ustanovení by mělo být jasnější s ohledem na jeho výklad. Např.: „Před uzavřením 
pojistné smlouvy, podstatnou změnou nebo zánikem pojištění poskytne pojišťovna, pokud nabízí možnost uzavřít 
pojistnou smlouvu nebo mění nebo ukončuje pojištění prostřednictvím svého pracovníka, nebo pojišťovací 
zprostředkovatel zákazníkovi.“ 

V jaké podobě má být rada poskytována? § 81, který pojednává o formách záznamů o poskytnutí informací, se o § 68, 
tedy o Radě, nezmiňuje…. Kdo ji uchovává? Bude součástí záznamu požadavků a potřeb?  

Vnímáme správně, že v taxativně vyjmenovaných případech (uzavření, podstatná změna, zánik) je poskytnutí rady 
zákazníkovi povinné? Je pak povinnost jí archivovat? 

Chybí bližší specifikace ve vztahu k radě zákazníkovi – forma poskytnutí rady, pravidla pro její poskytnutí, způsob 
archivace pod. Je dle návrhu více rada či doporučení (viz rozdíly v zákoně o spotřebitelském úvěru § 85/4 a jednota 
přístupu v rámci zprostředkování finančních služeb) a jaké jsou dopady  poskytnutí/ neposkytnutí rady do 
odpovědnosti? 

613.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

44. K § 68 odst. 3 

Prosíme vyjasnit, alespoň v důvodové zprávě, co znamená, že se vezmou při analýze v úvahu „právní vztahy 
zákazníka týkající se dalších produktů finančního trhu“. Pokud je míněno, že při analýze má být brán zřetel na 
případnou existenci dalších produktů finančního trhu, které má zákazník sjednány, doporučujeme v tomto smyslu 
zpřesnit formulaci. Současně upozorňujeme, že provádí-li analýzu pracovník pojišťovny nebo zprostředkovatel, nemusí 
se jednat o osobu, která disponuje odbornými znalostmi týkajícími se právě dalších finančních produktů (jako je např. 
znalosti v rozsahu požadavků na investičního zprostředkovatele). 

Odůvodnění: Viz text připomínky 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (457/44). 

614.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

45. K § 68 odst. 4 

Doporučujeme doplnit, že rada by neměla být povinná ani tehdy, pokud ji zákazník nepožaduje, nebo neposkytne 
potřebné informace a proto ji nelze poskytnout 

Odůvodnění: V praxi takové situace reálně nastávat budou a zákon neříká, jakým způsobem toto řešit. Z odstavce 1 
plyne povinnost radu poskytnout (vyjma případy dle odst. 4), čili pokud by pojišťovna za daných shora uvedených 
podmínek nebyla schopna radu poskytnout, měla by odmítnout uzavření pojistné smlouvy?  

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (458/45). 

615.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

46. K § 69 

Pro velká rizika požadujeme doplnit výluku z působnosti zákona, alespoň pokud jde o povinnost vyhotovit záznam z 
jednání dle § 69. (Povinnost poskytovat radu je de facto vyloučena v § 68 odst. 4.). 

Ustanovení zakotvuje povinnost vyhotovit záznam i z jednání, které může vést „k podstatné změně nebo zániku 
pojištění“. Tato povinnost jde nad rámec IDD. Doporučujeme zvážit omezení záznamové povinnosti na jednání, která 
mohou vést k uzavření pojistné smlouvy.  

Navrhujeme upravit výslovně případy, kdy není nutné dělat záznam: moderní telekomunikační prostředky - online 
sjednání apod., sjednání bez participace zprostředkovatele nebo pojišťovny (tzn. případy, kdy se nejedná), 
jednostranné úkony klientů. 

V odst. 2 navrhujeme vypustit slovo „trvání“.  

Odůvodnění: Záznam je tedy nutno vyhotovit, i pokud nedojde k uzavření smlouvy („může vést“  - tedy i záznamy z 
jednání na call centrech)? Záznam z jednání je standardně již nyní klientem podepisován. V případě, kdy klient nebude 
žádat smlouvu uzavřít, nebude mít zájem ani vyhotovovat a podepisovat záznam z jednání. 

Jak má vyhotovení záznamu z jednání probíhat v případě distančních prodejních kanálů jako např. internet, telefon 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (459/46). 
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apod., kde je velké množství oslovených klientů, jejichž totožnost je sice pojistiteli známa, ale klient neprojevil o 
nabídku pojistitele žádný zájem. 

Domníváme se, že není vhodné stanovit povinnost vyhotovování záznamů z jednání v případě, že nedojde k uzavření 
smlouvy. Taková povinnost nemůže být v praxi zcela naplněná, protože neúspěšná činnost zprostředkovatele může mít 
různý charakter a může skončit v různých fázích jednání před uzavřením smlouvy. Nebude často prakticky proveditelné 
a nebude ani možné zajistit podpis ze strany zájemce. Přinejmenším by mělo být zákonem umožněno tuto povinnost 
vykládat přiměřeně. Nejedná se o transpozici směrnice, proto tato úprava je dle našeho názoru možná. 

Návrh nebere v úvahu, že některá právní jednání jsou jednostranná, nebo nedochází z vůle klienta a volbou 
komunikačního prostředku k vzájemné interaktivní komunikaci – např. klient zašle výpověď, odstoupí od smlouvy, příp. 
si sjedná smlouvu vyplněním formuláře po internetu – tedy nelze záznam z  jednání vyhotovit tak, aby plnil zamýšlenou 
funkci – mělo by být upřesněno, že se týká výhradně dvoustranného jednání (ve smyslu komunikace) mezi klientem a 
pojišťovnou, nikoliv všech právních jednání, majících za následek vznik, podstatnou změnu nebo zánik pojištění 

Výjimka pro záznam z jednání je pouze pro případy, kdy není známa totožnost zákazníka. Mělo by být upřesněno ve 
smyslu, že záznam se nevyhotovuje i tehdy, pokud není známa totožnost zákazníka v rozsahu nezbytném pro splnění 
této povinnosti. 

616.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

47. K § 70 

Domníváme se, že uchování dokumentace a to zejména záznamů z jednání, by mělo být konzistentní s jinými právními 
normami o finančních službách.  

Odůvodnění: Není totiž v praxi jednoduché rozlišit komplexní poskytování služeb a různé charaktery produktů. Na 
jeden dokument by se tak mohly vztahovat různé lhůty pro jejich uchování. To bude vést k nejednotnému výkladu a k 
riziku porušování těchto předpisů (viz. ust. § 17 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb.). Navíc se domníváme, že s ohledem 
na nákladnost je vhodné ponechat stejnou lhůty pro uchování záznamu z jednání pro případy, kdy smlouva nebyla 
uzavřena, tak pro případy, kdy k jejímu uzavření došlo, co do její délky. To, že lhůta pro případ uzavření smlouvy začne 
plynout až po zániku smlouvy není zřejmě natolik relevantní pro nákladovost IT řešení ve finančních institucích. 
Rozumíme, že kratší lhůta pro záznamy z jednání souvisí i s účelem zpracování osobních údajů, nicméně 
nekoresponduje s plynutím soukromoprávních promlčecích lhůt např. v případě sporů o náhradu škody nebo jiných 
sporů. Domníváme se proto, že tato lhůta by měla být jednotná, a to 5 let napříč celým finančním trhem (To je však 
nadále v rozporu např. s ust. § 55 odst. 2 zákona č. 427/2011 Sb., kde se lhůta pro uchování jeví naopak krátká).  

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (460/47). 

617.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

48. K § 70 odst. 2 písm. c) 

Žádáme o výklad pojmu „záznamy z jiné komunikace“ a zároveň uvádíme, že není realizovatelné, aby pojišťovna 
veškeré takto učiněné záznamy uchovávala  za podmínek stanovených v návrhu zákona. 

Navrhujeme vypustit. 

Odůvodnění: Není technicky ani prakticky možné v pojišťovně zajistit archivaci jiné komunikace mezi VZ a klientem 
(telefony nebývají nahrávány, do mailů  VZ ani z hlediska ochrany dat pojišťovny nemohou vstupovat).   

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (461/48). 

618.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

49. K § 70 odst. 2 písm. d) 

Navrhujeme slova „jeho“ nehradit slovy „její“  

Odůvodnění: Povinnosti se vztahují k pojišťovně (viz uvozující věta). 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (462/49). 

619.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

50. K § 70 odst. 4 

Navrhujeme vypustit písm. a). 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
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Odůvodnění: Rozpor s právní úpravou ochrany osobních údajů. Žádáme o vysvětlení, jakým způsobem má být 
uchovávání dokumentů a záznamů ošetřeno při převodech kmenů? Má původní zprostředkovatel povinnost toto předat 
zprostředkovateli, který smlouvy dostává? 

Jak se pojišťovací zprostředkovatel tuto informaci (o trvání pojištění, resp. o jeho zániku) dozví v případě, že již s 
pojišťovnou v té době nespolupracuje? Pojišťovna je vázána mlčenlivostí o pojištění a nemůže tedy osobám, které již s 
ní nespolupracují, sdělovat informace o ukončení pojištění. 

pojišťoven (463/50). 

620.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

51. K § 70 odst. 5  

Prosíme vysvětlit, jak bude povinnost uchovávat záznamy a dokumenty realizována v případě zániku oprávnění 
pojišťovacího zprostředkovatele fyzické osoby z důvodu jejího úmrtí. Lze se této povinnosti domáhat po dědici 
pojišťovacího zprostředkovatele? 

Odůvodnění: Viz text připomínky 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (464/51) 

621.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

52. K § 72  

Navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: Toto ustanovení jde nad rámec evropské legislativy a je právně naprosto nedostatečné.  

Směrnice IDD vyžaduje, aby byla zajištěna možnost mimosoudního řešení sporů v souladu s akty EU. Tyto akty EU 
však vyžadují mimosoudní řešení sporů pouze pro spotřebitele (směrnice 2013/11/EU o alternativním řešení sporů, 
nařízení 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line). Povinnost mít možnost mimosoudního řešení sporů pro 
pojistníky, kteří nejsou spotřebiteli, evropská legislativa nevyžaduje.  

Nad rámec shora uvedeného je třeba uvést, že toto ustanovení má velmi významný potenciál pro vznik právních sporů, 
a to zejména z těchto důvodů: 

a) Ukládá jedné straně povinnost uzavřít rozhodčí smlouvu (což už je samo o sobě v rozporu s principem smluvní 
volnosti, kdy smlouva představuje konsenzus dvou smluvních stran a zároveň zde nelze shledat žádný jiný právní 
princip, který by měl převážit nad principem autonomie vůle smluvních stran. Pojistníkovi totiž není upíráno žádné 
právo a je mu garantováno ústavní právo soudního přezkumu jakéhokoliv sporu s pojišťovnou). 

b) Ustanovení pouze stručně konstatuje, že pojišťovna má povinnost uzavřít rozhodčí smlouvu, jestliže o to pojistník 
požádá. Smlouva (včetně rozhodčí smlouvy) musí mít určité obligatorní náležitosti, zejména určení rozhodce. 
Ustanovení však vůbec neřeší situaci, co se stane, pokud pojišťovna nebude souhlasit s rozhodcem navrženým 
pojistníkem. Má povinnost uzavřít rozhodčí smlouvu ve znění tak, jak jednostranně navrhl pojistník?  Pokud ano, tak je 
to nástroj pro pojistné podvody, protože rozhodcem v nespotřebitelských sporech může být kdokoliv, a tedy i osoba 
spřízněná s pojistníkem, kterou pojistník navrhne a pojišťovna by měla dle tohoto ustanovení povinnost akceptovat. V 
takovém případě je zcela zřejmé, že rozhodčí spory budou takovým rozhodcem rozhodovány ve prospěch pojistníka, a 
to standardně bez možnosti přezkumu (viz § 27 zákona č. 216/1994 Sb., kdy přezkum je možný pouze na základě 
dohody stran, což pochopitelně pojistník ve svém jednostranném a pro pojišťovnu „povinném“ znění návrhu rozhodčí 
smlouvy nemusí připustit).   

Pro případ spotřebitelů řeší spory z životního pojištění Finanční arbitr a v případě sporů týkajících se neživotního 
pojištění dosud Česká obchodní inspekce (při vědomí navrhovaného rozšíření působnosti FA i pro oblast neživotního 
pojištění). V případě „nespotřebitelů“ je nadbytečné ukládat povinnost uzavírat „rozhodčí smlouvu“. Protože navíc 
nejsou specifikovány žádné podmínky rozhodčího řízení, jeví se toto ustanovení jako neurčité a naopak může vnášet 
do právních vztahů nejistotu ohledně řešení případných sporů. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (465/52). 

622.  Unie 
zaměstnavatelských 

53. K části šesté Pravidla jednání, Hlavě II., Informační povinnosti vůči zákazníkovi  Vysvětleno. 
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svazů ĆR Navrhujeme doplnit příslušná ustanovení, týkající se informačních povinností o veškeré případy, kdy se dle směrnice 
daná ustanovení nemají vztahovat na pojištění velkých rizik – viz čl. 22 odst. 1, čl 25 odst. 4 směrnice  

Odůvodnění: Ani důvodová zpráva neuvádí, proč do zákona nejsou transponována výše uvedená ustanovení 
směrnice, stanovující výjimky pro pojištění velkých rizik, ačkoli i v recitalu směrnice jsou uvedena odůvodnění logického 
mírnějšího přístupu v případě poskytování informací klientům, sjednávající pojištění velkých obchodních a 
průmyslových rizik, příp. klientům, splňujícím charakter profesionálního zákazníka v případě pojistných produktů s 
investiční složkou.   

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (466/53). 

623.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

54. K § 75 písm. b)   

Navrhujeme nahradit slova „ výčtu pojistných událostí“ slovy „hlavních pojištěných rizicích“ nebo „hlavních pojištěných 
nebezpečích“  

Odůvodnění: Předpokládáme, že zde došlo k neporozumění pojmu, na místě by totiž bylo uvést výčet pojistných rizik 
(viz čl. 20 směrnice). V této souvislosti se domníváme, že v souladu s tuzemskou právní úpravou pojišťovnictví a v 
souladu s používáním pojmů je vhodnější použít pojem „ pojistné nebezpečí“. 

Pojistných událostí, které pojištění kryje, je velké množství. Vyjmenování všech je skoro nemožné, protože pojištění 
často kryje i zcela nestandardní situace, které se projeví až při běžném životě pojištěného/oprávněné osoby. Navíc by 
tímto velmi narostl rozsah již tak dost objemných dokumentů, poskytovaných klientům.  

Stačí odkaz na VOP.   

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (467/54). 

624.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

55. K § 76   

Navrhujeme přeformulovat 

Odůvodnění: Není jasné, co je „podstatná změna“, jde o neurčitý pojem.  

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (468/55). 

625.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

56. K § 77 

i) K písm. a)  

Navrhujeme vypustit  

Odůvodnění: Tento požadavek jde nad rámec směrnice IDD. Zároveň jde o duplicitní požadavek s požadavky 
stanovenými v nařízení 1286/2014 PRIIPs a vyvolává právní nejistotu, zda jde o jiné informace o předpokládaném 
vývoji, než jsou vyžadovány v oddílu dokumentu klíčových informací (KID) nazvaném „Jaká podstupuji rizika a jakého 
výnosu bych mohl dosáhnout?“ 

 

ii) K písm. b)  

Navrhujeme nahradit slova „ pojistné riziko“ slovy „investiční riziko“  

Odůvodnění: Zjevné nesprávné použití terminologie. 

 

iii) K písm. d)  

Navrhujeme nahradit odkaz na § 45 odkazem na §  36 

Odůvodnění: Chybný odkaz. 

 

iv) K písm. e)  

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (469/56). 
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Navrhujeme doplnit o případ, i kdy zákazník neposkytne informace podle § 68 odst. 3. Navrhujeme doplnit o 
ustanovení, které by určilo, zda je distributor oprávněn pokračovat v činnosti, pokud tyto informace nedostane. 

Odůvodnění: Pokud klient neposkytne potřebné informace, je potřeba ošetřit i situaci, kdy klient neposkytne informace 
o jeho právních vztazích, týkající se jeho dalších produktů finančního trhu. Není zřejmé, jak má postupovat distributor 
po dobu absence potřebných informací.    

626.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

57. K § 78 

Navrhujeme slovo „pojišťovna“ nahradit slovem „distributor“  

Odůvodnění: Směrnice IDD vyžaduje, aby informace poskytoval distributor pojištění, což je širší pojem nežli pouze 
pojišťovna. Tento požadavek směrnice IDD vychází z konceptu, že je to distributor – pojišťovací zprostředkovatel 
(nikoliv pojišťovna), kdo je v přímém kontaktu se zákazníkem.  

   

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (470/57). 

627.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

58. K § 79 odst. 1 písm. b)  

Doporučujeme vypustit slova „ registrační číslo pojišťovacího zprostředkovatele“, případně je nahradit slovy 
„identifikační číslo“ - viz § 2 písm. g). 

Odůvodnění: Text ustanovení uvádí „registrační číslo pojišťovacího zprostředkovatele“ jako povinně sdělovanou 
informaci. Návrh zákona však již nepočítá s registračním číslem jako údajem zapisovaným do registru (viz § 30).   

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (471/58). 

628.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

59. K § 79 odst. 2 

Domníváme se, že vynětí informací podle ust. § 74 písm. e) a f) z informační povinnosti pojišťovacího 
zprostředkovatele nedává smysl, protože podle § 74 nejde o informační povinnost pojišťovacího zprostředkovatele, ale 
pojišťovny (i když podle § 81 odst. 5 může být plněna prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele).   

Odůvodnění: Viz text připomínky 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (472/59). 

629.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

60. K § 80 

Navrhujeme upravit znění  

Odůvodnění: Dle přechodných ustanovení (§ 107) se informace dle § 80 musí poskytovat i u pojištění, která byla 
sjednána před účinností tohoto zákona. V tomto případě by měl zákonodárce zohlednit technické možnosti poskytnutí 
takových informací a náročnost (časovou i ekonomickou) jejich implementace (zejména písm. h) a i)) a stanovit 
případné výjimky. 

§ 80 odst. 2 – toto ustanovení je v současné podobě zcela neurčité a neaplikovatelné. Klienti často hradí z různých 
důvodů (chybně, předplatí si pojistné, chtějí sjednat mimořádné pojistné a zapomenout nám to říci). Pokud je povinnost 
vázána na přijetí platby k pojistné smlouvě, je okruh situaci (jak bylo naznačeno výše) velmi široký. Ustanovení, pokud 
má být vůbec zachováno, musí být specifikováno. 

§ 80 odst. 1 písm. i) – není jasné, co je myšleno pojmem „služby prováděné jménem zákazníka“  

§ 80 odst. 2 - není jasné, jaké jiné platby než pojistné může pojišťovna inkasovat a co se rozumí „termínovanými 
platbami“ (úprava pojistné smlouvy toto nezná). Tuto připomínku uplatňujeme znalostí čl. 19 odst. 5 směrnice.  

Docházíme k absurdnímu výkladu, že zákazník pošle o své vlastní vůli mimořádné pojistné a pojistitel má povinnost mu 
zaslat informace o tom, zda zprostředkovatel (není jasné, který – ten který zprostředkoval uzavření PS? Ten, který má 
momentálně ve správě?) má podíl na hlasovacích právech pojišťovny, z kterých produktů byl proveden výběr atd. 
Domníváme se, že uvedené informace nejsou pro zákazníka v daném případě ani relevantní, ani pro něj nepředstavují 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (473/60). 
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Č. Subjekt Připomínky Vypořádání  

žádoucí přidanou informační hodnotu.  

630.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

61. K § 81 

Navrhujeme upravit text  

Odůvodnění: Ustanovení neodpovídá textaci čl. 23 směrnice, podle které lze informace poskytnout i formou webové 
stránky, která nemá charakter trvalého nosiče, pokud jsou tyto informace klientovi zpřístupněny po dostatečně dlouhou 
dobu, za podmínky, že s takovým poskytnutím klient souhlasí (aniž by mu musela být nabídnuta listinná forma) a pokud 
má přístup k internetu, kdy poskytnutí emailové adresy zakládá domněnku, že klient tento přístup má. Doporučujeme 
upravit tak, že internetová stránky je možnou formou plnění informačních povinností, a to při stanovení podmínek 
uvedených v čl. 23 odst. 5 a 6 směrnice  

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (474/61). 

631.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

62. K § 81odst. 1 písm. b)  

Navrhujeme doplnit text takto: „ v úředním jazyce členského státu, ve kterém se nachází riziko nebo závazek, nebo v 
jiném dohodnutém jazyce.“   

Odůvodnění: Legislativní doplnění smyslu a účelu ustanovení. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (475/62). 

632.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

63. K § 81 odst. 4 a 5  

Navrhujeme upravit text   

Odůvodnění: § 81 odst. 5 – výčet informací, které lze plnit prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele 
doporučujeme upravit na „§ 74 až 78 a § 80“. Informační povinnost podle § 79 se totiž vztahuje přímo k pojišťovacímu 
zprostředkovateli (nejde o informační povinnost pojišťovny). 

Podle návrhu zároveň poskytnutím informací podle §§ 74 - 80  pojišťovna splní informační povinnosti podle OZ týkající 
se smluv uzavíraných se spotřebitelem. Toto ustanovení je problematické proto, že v případě nekonzistentností se 
právní úprava ochrany spotřebitele plynoucí z předmětných směrnic uplatní (přímý účinek směrnic).  

 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (476/63). 

633.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

64. K § 83   

Navrhujeme upravit text   

Odůvodnění: Podle § 74 – 79 se tyto informace poskytují pouze před sjednáním smlouvy, nikoliv při změně nebo 
ukončení. Při těchto jednáních navíc nemá poskytnutí těchto informací žádný smysl.  

Směrnice IDD vyžaduje poskytování těchto informací pouze před uzavřením smlouvy. Tento požadavek jde nad rámec 
požadovaný směrnicí. Zároveň návrh vůbec nebere v úvahu existenci telefonického sjednávání pojištění, která je v 
případě krátkodobých pojištění poměrně rozšířenou službou, ať již v aktivní (zájemce telefonuje poskytovateli) nebo 
pasivní (poskytovatel telefonuje potenciálnímu zájemci) formě.  Předmětná úprava návrhu ZDP ohrožuje distribuci 
pojištění po telefonu jako takovou, protože pojišťovně respektive zprostředkovateli neumožňuje splnit požadovaným 
způsobem jejich informační povinnosti. Takové omezení by negativně zasáhlo jak pojišťovny respektive PZ, tak klienty 
pojišťoven. Pro úplnost dodáváme, že čl. 23 odst. 7 IDD předjímá úpravu poskytování informací v souladu se směrnicí 
2002/65/ES, ze které stávající § 21 odst. 10 ZPZ i § 1845 OZ obsahově čerpají.  

Doporučujeme výslovně uvést, že (ve smyslu čl. 23 směrnice) se pro distanční sjednávání použije obecná úprava 
občanského zákoníku o distančním sjednávání smluv se spotřebitelem  

 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (477/64). 
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Č. Subjekt Připomínky Vypořádání  

634.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

65. K § 83 odst. 4  

Navrhujeme upravit text 

Odůvodnění: Informace o změnách uvedených v § 80 odst. 1 písm. a) až d) je pojišťovna povinna poskytnout 
zákazníkovi s dostatečným předstihem před tím než nastanou.“ – toto ustanovení je zejména pro písm a) a b)  § 80 
odst. 1 nadmíru zatěžující pro pojišťovny, aniž by tomu odpovídala potřeba klienta být o této skutečnosti informován 
daným způsobem. Navíc informace musí být předány v listinné podobě či na trvalém nosiči dat (§ 81) a je zřejmé, že 
např. u pojistných smluv uzavřených v devadesátých letech (i později), volba předání informací nebyla nabízena. 
Informovat veškeré klienty o změně obchodní firmy, právní formy a sídla prostřednictvím dopisu a navíc v dostatečném 
předstihu před danou změnou, když s takovou změnou není spojeno žádné právo pojistníka (na rozdíl třeba od 
převodu pojistného kmene, kde je pojistník také informován těsně před nebo až po změně) je dle našeho názoru pro 
klienty obtěžující. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (478/65). 

635.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

66. K § 84 

Navrhujeme výslovnou úpravu konkrétních povinností  

Odůvodnění: Není zřejmé, která ustanovení a v jakém rozsahu se přiměřeně aplikují – např. poskytuje pojistník nebo 
osoba, nabízející vstup do pojištění informace jako zprostředkovatel? 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (479/66). 

636.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

67. K § 95 odst. 3 

Navrhujeme vypustit  

Odůvodnění: ČNB musí uložit povinnosti pojišťovacímu zprostředkovateli, nikoli pojišťovně. Pojišťovna v zásadě ukončí 
smluvní vztah s daným zprostředkovatelem    

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (480/67). 

637.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

68. K § 95 odst. 4  

Nesouhlasíme s uložením nápravného opatření pojišťovně, jde-li o porušení povinnosti osoby nabízející podnikatelsky 
možnost stát se pojištěným. Navrhujeme vypustit. 

Odůvodnění: Nejde o transpoziční ustanovení. Osoba nabízející podnikatelsky možnost stát se pojištěným je pojistník 
– nerovnost s ostatními pojistníky, kteří sjednávají cizí pojistné nebezpečí. V některých případech může být sporný 
výklad, zda vykonává činnost podnikatelským způsobem.  Jak bude postupováno v případě, kdy se bude jednat o 
soupojištění, nebo pokud bude taková osoba nabízet vstup do pojištění u více samostatných pojistitelů? Pojišťovna 
nemá zákonné prostředky, jak uvést činnost takové osoby do souladu. Bude moci pouze ukončit sjednané pojištění, 
což bude v konečném důsledku na škodu pojištěným. Povinnost uvést svou činnost do souladu se zákonem by měla 
být uložena v první řadě tomu subjektu, který své povinnosti porušuje. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (481/68). 

638.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

69. K § 95 odst. 5 

Navrhujeme ustanovení vypustit 

Odůvodnění: Tato pravomoc ČNB jde nad rámec ZPOJ, kde jsou specifikovány přesné podmínky, za kterých může 
ČNB činnost omezit nebo zakázat.   

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (482/69). 

639.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

70. K § 106 odst. 5  

Prosíme vysvětlit vztah mezi dobou určenou v tomto ustanovení a zněním § 30 odst. 1 písm. g) a § 31 

Odůvodnění: Viz text připomínky. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (483/70). 
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Č. Subjekt Připomínky Vypořádání  

640.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

71. K Přechodným  ustanovením - §§ 101 - 112  

i) K § 107 

Navrhujeme upravit znění. Pojišťovny z hlediska některých povinností nedisponují potřebnými informacemi pro plnění 
uložených povinností – např. pokud jde o povinnost sdělování rozdílů dle písm. h)  - V minulosti byly klientům 
poskytovány různé modelace pojištění, avšak pojišťovny tyto modelace neuchovávají v datové podobě a tedy 
požadavek na informaci o rozdílech mezi skutečným vývojem a počátečními údaji podle § 80 (1) písm. h) je u starého 
portfolia pojistných smluv prakticky nerealizovatelný. 

ii) K § 108  

Budou všichni pojišťovací zprostředkovatelé, kteří jsou doposud vedeni v registru ČNB povinni hradit poplatek za 
registraci po účinnosti zákona o distribuci?  Navrhujeme doplnit v tom smyslu, že přijetí žádosti o udělení oprávnění k 
provozování činnosti samostatného zprostředkovatele nebo zápis vázaného zástupce do registru podle tohoto zákona, 
je-li žadatelem osoba, která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsána v registru pojišťovacích 
zprostředkovatelů, nepodléhá správnímu poplatku, byla-li žádost podána do dne 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona. 

iii) K 110 odst. 1  

Dle důvodové zprávy lze takto prokazovat v prvních dvou letech. Text zákona je v rozporu s textací důvodové zprávy, 
neboť uvádí pouze 1 rok. Upozorňujeme, že 1 rok není dostatečná doba. Nejprve musí vzniknout akreditované osoby, 
což nějaký čas potrvá. A musí se proškolit opravdu velké množství osob a ve větším počtu odborností, než tomu bylo u 
spotřebitelských úvěrů, kde je skutečně stanovena doba 2 let.   

iv) K § 110 odst. 3  

Jakým způsobem se bude prokazovat praxe? Postačí zápis v registru, eventuálně čestné prohlášení u zaměstnanců? 

Žádáme o bližší výklad uvedeného ustanovení ve smyslu, zda-li je dostačující, že zprostředkovatel nepřetržitě alespoň 
po dobu 3 let byl veden v registru ČNB, a to v postavení kterékoliv z kategorií PZ dle zákona č. 38/2004 Sb.? Pokud 
ne, jakým způsobem bude PZ prokazovat nepřetržitý výkon činnosti po dobu 3 let a jak pracovníci podílející se na 
distribuci. 

v) Chybí přechodná ustanovení k akreditovaným osobám, resp. k činnosti stávajících osob, oprávněných k realizaci 
vzdělávání a požádání odborných zkoušek.  

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (484/71). 

641.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ĆR 

72. K Příloze - Souhrnné vyjádření informací k rezervotvornému pojištění  

Navrhujeme upravit text 

Odůvodnění: Příloha vychází z dnešního samoregulačního ukazatele SUN, který je v některých věcech přehlednější 
než nový formulář. Navrhujeme přepracovat a upravit tak, aby se zabránilo poskytování obou formulářů. 

Zároveň tabulka by zřejmě měla uvádět informace podle ust. § 77 písm. c) návrhu zákona. V tabulce uvedené položky 
však nekorespondují s informacemi dle tohoto ustanovení. V této souvislosti je nutné upozornit, že např. § 71 návrhu 
zákona definuje a pracuje s pojmem celkové pořizovací náklady, který doporučujeme pro potřeby této tabulky použít 
namísto pojmu „náklady na sjednání pojištění (na odměnu prodejci)“. Celkové pořizovací náklady zahrnují kromě 
odměny poskytnuté pojišťovnou i další položky nákladů, které pojišťovna vynakládá v souvislosti se vznikem pojištění.  

Vyjádření nákladů na distribuci a ostatních nákladů pojišťovny by se mělo týkat výhradně rezervotvorné části pojistky a 
nikoli části rizikové (samozřejmě lze vyjádřit, jaké část jde na rizika). 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky České asociace 
pojišťoven (485/72). 
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V Praze dne 20. června 2017 
 
Vypracoval: Jan Urbanec, Ministerstvo financí, odbor Finanční trhy II        Podpis: …………………………………………………………… 
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IXb. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 21. března 2017, s termínem dodání stanovisek do 
10. dubna 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následujících tabulkách: 
 
a) vypořádání připomínek vznesených povinnými připomínkovými místy 
b) vypořádání připomínek vznesených ostatními připomínkovými místy, včetně veřejnosti 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 

Povinná připomínková místa 

Č. Subjekt Připomínky Vypořádání  

1.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Zásadní – doplnění zákona 

Domníváme se, že s ohledem na zajištění správné a úplné transpozice čl. 23 odst. 7 směrnice č. 2016/97 a čl. 3 odst. 3 
směrnice č. 2002/65/ES je nezbytné novelizovat rovněž občanský zákoník. Do návrhu zákona o distribuci pojištění a 
zajištění bude následně nezbytné doplnit odkaz na toto ustanovení občanského zákoníku a zbylé požadavky čl. 23 odst. 7 
směrnice č. 2016/97 tak, aby bylo dosaženo správné transpozice. Obdobně jako výše se domníváme, že je v zájmu 
zajištění řádné transpozice zapotřebí provést nápravu co nejdříve. Provedené změny by měly být perspektivně 
reflektovány také při přípravě nového zákona o ochraně spotřebitele.  

Žádáme doplnění následující změny:  

V návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění, se za 
část čtvrtou vkládá nová část pátá, která zní: 

ČÁST PÁTÁ 

Změna občanského zákoníku 

Čl. V 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 1840 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: „f) finanční službě,“. 

Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena g) až k). 

2. Za § 1844 se vkládá nový § 1844a, který včetně nadpisu zní: 

§ 1844a 

(1) Kontaktuje-li podnikatel spotřebitele prostřednictvím telefonu, na začátku každého hovoru musí být spotřebiteli sdělen 
obchodní účel hovoru a údaje sloužící k určení totožnosti podnikatele. 

(2) Jestliže s tím spotřebitel vysloví souhlas, je možné mu místo údajů uvedených v § 1843 odst. 1 sdělit pouze totožnost 
osoby, která je v kontaktu se spotřebitelem, a její vztah k podnikateli, hlavní vlastnosti finanční služby a údaje uvedené v § 
1843 odst. 1 písm. d), e) a g). 

(3) Podnikatel dále informuje spotřebitele o tom, že další údaje jsou k dispozici na vyžádání, a o povaze těchto údajů. 
Povinnost podnikatele poskytnout údaje následně za podmínek a v rozsahu stanoveném v § 1845 není tímto ustanovením 
dotčena. 

Akceptováno.  
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Č. Subjekt Připomínky Vypořádání  

2.  Finanční arbitr Zásadní – K článku 2  

Požadujeme doplnit nové body 3 a 4, které znějí: 

„3. V § 12 se za odstavec 6 vkládá odstavec 7, který zní „Finanční arbitr může uložit instituci povinnost předložit znalecký 
posudek.“ Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10. 

4. V § 18 odst. 1 se za slovo podle § 13 vkládají slova „a za znalecký posudek podle § 12 odst. 7“.“. 

Odůvodnění: V souvislosti s rozšířením působnosti finančního arbitra o řešení sporů z oblasti neživotního pojištění 
finanční arbitr předpokládá, že v řadě případů bude třeba, aby byly odborně zjištěny skutkové okolnosti a finanční arbitr 
mohl rozhodnout (jedná o oblast zdravotnictví, silničního provozu aj., které jsou mimo odbornost kladenou na finančního 
arbitra), přičemž bez provedení navržené úpravy by náklady na vypracování znaleckých posudků byly hrazeny ze státního 
rozpočtu. Finanční arbitr by se tak mohl stát nástrojem, jak by si mohla strana sporu na náklady státu nechat vypracovat 
znalecký posudek, který by mohla využívat i v jiném řízení (např. soudním) než v řízení před finančním arbitrem. 

Vysvětleno. 

Po vysvětlení připomínkové místo na 
připomínce netrvá. 

3.  Finanční arbitr Doporučující – K důvodové zprávě ke změnovému zákonu k části A. Obecná část 

S ohledem na množství dotazů, které jsou adresovány na KFA, i konkrétních návrhů na zahájení řízení z oblasti 
neživotního pojištění, které však finanční arbitr v tento okamžik není příslušný řešit, považujeme dopad na státní rozpočet 
ve výši 5 mil. Kč za značně podhodnocený. Pokud bude nápad nových případů v oblasti neživotního pojištění odpovídat 
co do počtu nápadu případů z oblasti životního pojištění, lze předpokládat i při postupném nabíhání této agendy dopad na 
státní rozpočet ve výši 20-30 mil Kč ročně, a to vše za předpokladu, že je akceptována zásadní připomínka finančního 
arbitra ohledně náhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Pokud by tato zásadní připomínka akceptována 
nebyla, dopad na státní rozpočet by mohl být ještě vyšší. 

Akceptováno. 

 

4.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučující – K části první 

Doporučujeme zákon č. 420/2009 Sb., zákon č. 188/2011 Sb. a zákon č. 37/2012 Sb., a zákon č . 399/2012 Sb. vypustit. 
Upozorňujeme, že uvedené zákony živnostenský zákon nenovelizují. 

Dále upozorňujeme, že v citaci naopak chybí velké množství zákonů, které dané ustanovení novelizovaly, konkrétně se 
jedná o zákon č. 286/1995 Sb., zákon č. 15/1998 Sb., zákon č. 363/1999 Sb., zákon č. 362/2000 Sb., zákon č. 38/2004 
Sb., zákon č. 167/2004 Sb., zákon č. 257/2004 Sb., zákon č. 62/2006 Sb., zákon č. 254/2008 Sb., zákon č. 285/2009 Sb. 
a zákon č. 160/2010 Sb. 

Akceptováno. 

5.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučující – K části druhé – bod 1 a 2 

V bodu 1 doporučujeme slovo „slovem“ nahradit slovem „slovy“. Stejnou úpravu doporučujeme provést i v bodě 2. 

Akceptováno. 

6.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučující – K části třetí, úvodní větě 

Doporučujeme za slovy „zákona č. 324/2016 Sb.“ slovo „a“ nahradit čárkou a za slovy „zákona č. 369/2016 Sb.“ vypustit 
čárku a vložit slova „a zákona č. 63/2017 Sb.,“. 

Akceptováno. 

7.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučující – K části čtvrté, úvodní větě 

Doporučujeme za slovy „zákona č. 304/2016“ slovo „a“ nahradit čárkou a za slovy „zákona č. 368/2016 Sb.“ vypustit čárku 
a vložit slova „a zákona č. 56/2017 Sb.,“. 

Akceptováno. 

8.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučující – K části čtvrté, bodu 1 

V tomto bodu se zrušuje v § 6 odstavec 3.  Upozorňujeme, že zde ale chybí zohlednění této změny v  § 120 odst. 2 písm. 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANWC5R8I)



 

3 

Č. Subjekt Připomínky Vypořádání  

h), který na § 6 odst. 3 odkazuje (a nově bude tedy odkazovat na nesprávné ustanovení, daný správní delikt by se měl 
patrně zrušit). Doporučujeme upravit. 

9.  Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Doporučující – K části třetí, změna zákona o správních poplatcích  

Doporučujeme vysvětlit, jaké konkrétní sazby jsou v položce 65 přílohy zákona měněny. Z návrhu novely zákona, ani z 
vyznačení navrhovaných změn toto není zřejmé. 

Vysvětleno. 

Bude upraveno v další fázi legislativního 
procesu 

10.  Česká národní 
banka 

Bez připomínek.  

11.  Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

12.  Ministerstvo 
vnitra 

Bez připomínek.  

13.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Bez připomínek.   

14.  Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek.   

15.  Úřad vlády - 
ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

Bez připomínek.  

16.  Ministerstvo 
zemědělství 

Bez připomínek.  

17.  Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

18.  Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

19.  Úřad pro Bez připomínek.  
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ochranu 
osobních údajů 

20.  Úřad vlády - 
vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

21.  Úřad vlády - 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

22.  Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

23.  Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

24.  Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

25.  Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

 
 

Ostatní připomínková místa a veřejnost 

Č. Subjekt Připomínky Vypořádání  

26.  Česká asociace 
pojišťoven & Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

1. K části první 

Navrhujeme příslušně legislativně upravit přechodná ustanovení, týkající se činnosti doposud registrovaných 
samostatných likvidátorů  

Odůvodnění: Dle souvisejícího návrhu novely živnostenského zákona činnost samostatného likvidátora pojistných 
událostí bude živností. Návrh neobsahuje přechodné ustanovení upravující návaznost na stávající registraci 
samostatného likvidátora (např. do kdy se musí nahlásit na ŽÚ, o jakou půjde o živnost, jaké budou podmínky, zejména 
týkající se odbornosti). Pro pojišťovny je důležité se připravit i na tuto činnost. 

Akceptováno. 

 
V Praze dne 21. června 2017 
 
Vypracoval: Jan Urbanec, Ministerstvo financí, odbor Finanční trhy II           Podpis: ………………………………………………………… 
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IXc. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 

Návrh usnesení vlády k návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím návrhu zákona o 
distribuci pojištění a zajištění) 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 21. března 2017, s termínem dodání stanovisek do 
10. dubna 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Č. Subjekt Připomínky  Vypořádání  

1.  Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Doporučující – Formální připomínka k návrhu usnesení vlády České republiky. K písm. a) Upozorňujeme, že v 
navrhovaném znění je slovo „návrh“ uvedeno dvakrát za sebou. 

Akceptováno. 

2.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 1. Doporučujeme změnit označení jednotlivých bodů (písmena nahradit římskými a arabskými číslicemi).  Akceptováno. 

3.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 2. Na konec textu bodu ca) doporučujeme doplnit text: „s upozorněním, že se tyto vládní návrhy zákonů 
týkají členství České republiky v Evropské unii,“.  

Akceptováno. 

4.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující – 3. Doporučujeme doplnit nový bod IV, který zní: „zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné 

žádosti 1. místopředsedy vlády a ministra financí pověřil plněním úkolů podle bodu III.2. tohoto usnesení jiného člena 
vlády.“. 

Akceptováno. 

 
V Praze dne 21. června 2017 
 
Vypracoval: Jan Urbanec, Ministerstvo financí, odbor Finanční trhy II        Podpis: ………………………………………………………… 
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