
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o distribuci pojištění a zajištění 

 

(tisk 49) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 56 

z  6. schůze konané dne 14. března 2018 (tisk 49/2) 

A.1. Za část první se vkládá část druhá, která včetně nadpisu zní: 

 

„ ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 

Čl. III 

Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění 

zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

zákona č. 60/1998 Sb., zákona č. 188/1999 Sb., zákona č. 282/2002 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., 

zákona č. 23/2006 Sb., zákona č. 293/2009 Sb., zákona č. 230/2013 Sb., zákona č. 220/2015 Sb. 

a zákona č. 371/2017 Sb., se mění takto: 

 

1.  V § 4 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Exportní pojišťovna není pojišťovnou podle zákona 

upravujícího pojišťovnictví a na její činnost se vztahují podmínky zákona upravujícího 

pojišťovnictví týkající se provozování neživotního pojištění a zajištění a dohledu České národní 

banky nad touto činností pouze v tom rozsahu, v jakém nejsou upraveny tímto zákonem.“. 

 

2. V § 4 odst. 1 se za větu třetí vkládají věty „Pro účely dohledu podle zákona upravujícího činnost 

České národní banky se exportní pojišťovna považuje za pojišťovnu. Na distribuci pojištění 

a zajištění provozovaného exportní pojišťovnou se nepoužije zákon upravující distribuci 

pojištění a zajištění. Distribuovat pojištění a zajištění provozované exportní pojišťovnou 

je oprávněna exportní pojišťovna a distributoři splňující podmínky stanovené zákonem 

upravujícím distribuci pojištění a zajištění pro distribuci neživotního pojištění v rozsahu 

pojistných nebezpečí a zajištění podle § 1 odst. 2.“. 

 

3. V § 4a se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Hodnota technických rezerv exportní pojišťovny je rovna součtu hodnoty nejlepšího odhadu 

stanoveného podle zákona upravujícího pojišťovnictví a hodnoty rizikové přirážky. Hodnota rizikové 

přirážky se počítá odděleně od hodnoty nejlepšího odhadu jako náklady na obstarání použitelného 

kapitálu potřebného ke splnění minimálního kapitálového požadavku podle odstavce 3. Pro výpočet 

rizikové přirážky se přiměřeně použije prováděcí právní předpis Evropské unie upravující přístup 

k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon s tím, že se po dobu trvání závazků z pojištění 

a zajištění provozovaného exportní pojišťovnou minimální kapitálový požadavek považuje za rovný 

minimálnímu kapitálovému požadavku referenční pojišťovny nebo zajišťovny za předpokladů 

stanovených tímto právním předpisem Evropské unie.“. 
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Čl. IV 

Přechodné ustanovení 

 

Ustanovení § 4a odstavce 4 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu 

se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se poprvé použije 

pro výpočet hodnoty technických rezerv exportní pojišťovny za rok 2018.“. 

 

Dosavadní části druhá až šestá se označují jako části třetí až sedmá a dosavadní články II až VIII 

se označují jako články V až XI.  

 

A.2.  V dosavadní části druhé čl. III bodu 1 se za slovo „distribuci“ vkládá slovo „životního“ a slova 

„povinností z“ se nahrazují slovy „povinností ze životního“. 

 

A.3. V dosavadní části druhé čl. III bodu 3 se za slovo „distribuci“ vkládá slovo „životního“ a slova 

„povinností z“ se nahrazují slovy „povinností ze životního“. 

 

A.4.  V dosavadní části třetí čl. IV bodu 2 se číslo „50 000“ nahrazuje číslem „25 000“. 

 

A.5.  V dosavadní části třetí čl. IV se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní: 

 

„5. Za bod 12 se vkládá text: 

„Osvobození 

Od poplatku podle bodu 11 písm. c) a d) je osvobozen první zápis osoby, která byla ke dni 

nabytí účinnosti zákona č. …/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, registrována jako pojišťovací 

zprostředkovatel.“. 

Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 6. 

A.6. V dosavadní části šesté čl. VIII se slova „dnem 23. února 2018“ nahrazují slovy „prvním dnem 

čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“. 

 

Ve druhém čtení nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy.  
 

 

V Praze 11. dubna 2018 

 

 

 Ing. Pavel Juříček, Ph.D., v. r. 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru 
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