
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění 

 

(tisk 48) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 55 

z  6. schůze konané dne 14. března 2018 (tisk 48/2) 

 

I. Nabízení možnosti stát se pojištěným (flotily) 

A.1. § 4 včetně nadpisu zní: 

„§ 4 

Nabízení možnosti stát se pojištěným 

(1) Tento zákon se použije i na činnost pojistníka spočívající v nabízení možnosti stát se 

pojištěným, pokud je provozována podnikatelským způsobem. 

(2) V případě nabízení možnosti stát se pojištěným podle odstavce 1 plní pojistník vůči 

pojištěnému nebo zájemci o pojištění přiměřeně informační povinnosti podle § 82, § 83 písm. a) až 

c), § 84, 87 a § 89 až 93. 

(3) Na nabízení možnosti stát se pojištěným podle odstavce 1 se přiměřeně použijí § 1, 2, 50, 52, 

53, § 55 odst. 2, § 70 až 75 a § 77. 

(4) Pojistník může nabízet možnost stát se pojištěným podle odstavce 1 pouze tehdy, nejedná-li 

se o rezervotvorné pojištění. 

(5) Činnost pojistníka spočívající v nabízení možnosti stát se pojištěným není zprostředkováním 

pojištění. Pojišťovna vede údaje o osobě, která pro ni vykonává nebo v předchozích 10 letech 

vykonávala činnost podle odstavce 1, s uvedením dne, kdy tato osoba zahájila výkon činnosti a kdy 

jej ukončila. 

(6) Protiprávní čin, kterého se pojistník dopustil vůči třetí osobě při své činnosti podle odstavce 

1, zavazuje pojistníka; pokud však pojišťovna na pojistníka nepečlivě dohlížela, ručí za splnění jeho 

povinnosti k náhradě škody. 

(7) Pojistník může nabízet možnost stát se pojištěným podle odstavce 1 pouze tehdy, jestliže 

a) má pojistný zájem vyplývající z 

1. prodeje zboží nebo poskytování služby v rámci svého podnikání nebo podnikání jiné s ním 

propojené osoby, 

2. členství pojištěného v zájmovém nebo profesním sdružení, 

3. pracovněprávního, služebního nebo jiného obdobného vztahu pojištěného k pojistníkovi, 

nebo 

4. kulturních, sportovních či jiných obdobných činností pojistníka, 
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b) mají věci, jichž se pojištění týká, téhož vlastníka, nebo 

c) jsou pojištěný a pojistník součástí stejného koncernu.“. 

A.2. V § 55 odst. 2 se za slovo „pracovník“ vkládají slova „a pojistník podle § 4 a jeho pracovník“. 

A.3. V § 93 úvodní část ustanovení zní: „Pojistník, který nabízí možnost stát se pojištěným podle 

§ 4, je povinen“. 

A.4. V § 93 písm. a) se slovo „zákazníka“ nahrazuje slovy „zájemce o pojištění“. 

A.5. V § 94 odst. 1 se za slovo „zprostředkovatele“ vkládají slova „ , pojistníka podle § 4“. 

A.6. V § 108 odstavec 1 zní: 

„(1) Pojišťovna se dopustí přestupku tím, že 

a)  nevede údaje o osobách podle § 4 odst. 5 věty druhé, nebo 

b)  jako pojistitel při výpočtu odkupného postupuje v rozporu s § 81.“. 

A.7. § 115 včetně nadpisu zní: 

„§ 115 

Přestupky pojišťovacího zprostředkovatele a pojistníka 

 (1) Pojišťovací zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností 

týkající se přijímání pojistného nebo zprostředkování výplaty pojistného plnění nebo jiného plnění 

z pojištění podle § 54. 

(2) Pojistník podle § 4 se dopustí přestupku tím, že 

a)    poruší některou z povinností podle § 4 odst. 2, 3 nebo 7, 

b)    v rozporu s § 4 odst. 4 nabízí možnost stát se pojištěným v rezervotvorném pojištění, 

c) v rozporu s § 93 písm. a) neupozorní zájemce o pojištění na důsledky spojené s tím, že se nestává 

pojistníkem, nebo 

d) v rozporu s § 93 písm. b) neoznámí pojištěnému podle § 4 skutečnost, která se týká změny nebo 

zániku pojištění. 

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 

a)    5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), c) nebo d), nebo 

b)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. b).“. 

A.8. V § 120 odstavec 3 zní: 

„(3) Pojišťovna není povinna vést údaje o osobě podle § 4 odst. 5 věty druhé, jestliže pro ni tato 

osoba vykonávala činnost pouze přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=134793)



3 

 

II. Pojišťovna zprostředkovávající pojištění  

 

A.9.   V § 5 úvodní část ustanovení zní: „Zprostředkovávat pojištění nebo zajištění jako podnikatel   

může pouze“. 

A.10.   V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

 „(2) Zprostředkovávat pojištění jako podnikatel může také pojišťovna; zprostředkovávat 

zajištění jako podnikatel může také zajišťovna. Při zprostředkování pojištění nebo zajištění 

se na pojišťovnu nebo zajišťovnu použijí obdobně ustanovení tohoto zákona týkající se samostatného 

zprostředkovatele s výjimkou § 6 až 11, § 13, § 36 až 46, § 96 až 103, § 105, § 109 odst. 1 

písm. a) až c) a § 120 odst. 4 až 6.“. 

A.11.   V § 7 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

A.12.   V § 10 odst. 1 se text „odst. 1“ zrušuje. 

A.13.   V § 13 odst. 1 se slova „ , který není pojišťovnou,“ zrušují. 

A.14.   V § 47 odst. 1 se za slovo „pracovníkem,“ vkládají slova „jinou pojišťovnou,“. 

A.15.   V § 47 odst. 2 se za slovo „pracovníkem,“ vkládají slova „jinou zajišťovnou,“. 

A.16.   V § 47 odst. 3 se věta druhá zrušuje.  

A.17.   V § 47 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Pojišťovna může být při zprostředkování pojištění zastoupena pouze pracovníkem, jinou 

pojišťovnou, samostatným zprostředkovatelem, pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským 

členským státem jiným, než je Česká republika, vázaným zástupcem nebo doplňkovým pojišťovacím 

zprostředkovatelem. Zajišťovna může být při zprostředkování zajištění zastoupena pouze 

pracovníkem, jinou zajišťovnou, samostatným zprostředkovatelem, pojišťovacím 

zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, nebo vázaným 

zástupcem.“. 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6. 

 

III.  Přijímání pojistného a výplata pojistného plnění 

 

A.18. V § 54 odstavec 2 zní: 

„(2) Pojistné zaplacené zákazníkem pojišťovacímu zprostředkovateli se považuje za pojistné 

zaplacené pojišťovně. To neplatí, jestliže pojišťovací zprostředkovatel zprostředkovává pojištění jako 

pojišťovací makléř a není pojišťovnou zmocněn přijímat pojistné; v takovém případě předá 

pojišťovací zprostředkovatel pojistné pojišťovně do 30 dnů, nedohodne-li se se zákazníkem jinak. 

Pojistné plnění nebo jiné plnění z pojištění zaplacené pojišťovnou zákazníkovi nebo jiné oprávněné 

osobě prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele se považuje za zaplacené zákazníkovi nebo 

jiné oprávněné osobě, jakmile je zákazník nebo jiná oprávněná osoba skutečně obdrží. To neplatí, 
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jestliže pojišťovací zprostředkovatel zprostředkovává pojištění jako pojišťovací makléř 

a je zákazníkem nebo jinou oprávněnou osobou zmocněn přijímat plnění z pojištění; v takovém 

případě předá pojišťovací zprostředkovatel plnění z pojištění zákazníkovi nebo jiné oprávněné osobě 

do 30 dnů, nedohodne-li se se zákazníkem nebo s jinou oprávněnou osobou jinak.“. 

IV. Odborná způsobilost pro distribuci zajištění 

 

A.19.  V § 2 písm. o) bodě 5 se slova „a distribuce zajištění“ zrušují. 

 

A.20.  V § 2 se na konci písmene o) doplňuje bod 6, který zní: 

„6. distribuce zajištění,“. 

A.21.  V § 56 odst. 3 větě první se slova „nebo zajištění“ zrušují. 

 

A.22.  V § 56 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

 „(4) Získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění se prokazuje osvědčením 

o absolvování vhodného vzdělávání nebo vhodné praxe.“. 

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7. 

A.23.  V § 56 odst. 5 se slova „podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „vydaným osobou, která toto    

vzdělávání uspořádala“. 

 

A.24. V § 56 odst. 7 se slova „nebo zajištění“ ve všech výskytech zrušují. 

 

A.25. V § 57 odst. 1 písmeno e) zní: 

„e) distribuce pojištění velkých pojistných rizik 

1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu, 

2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví, 

3. znalosti regulace distribuce pojištění týkajících se pojištění velkých pojistných rizik, 

4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li, 

5. znalosti principů a fungování distribuce pojištění velkých pojistných rizik, 

6. znalosti doplňkových služeb v oblasti distribuce pojištění velkých pojistných rizik, 

7. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty pojištění velkých pojistných rizik 

a poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78,“. 

A.26.  V § 57 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: 

„f) distribuce zajištění  

1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu, 

2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví, 

3. znalosti regulace distribuce zajištění, 

4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li, 

5. znalosti principů a fungování distribuce zajištění, 

6. znalosti doplňkových služeb v oblasti distribuce zajištění.“. 
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A.27.  V § 59 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , v případě odbornosti pro distribuci 

zajištění kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba prokázala 

získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění podle § 56 odst. 4“. 

 

A.28. § 60 včetně nadpisu zní: 

„§ 60 

Oprávnění provádět odborné zkoušky a pořádat programy následného vzdělávání 

Provádět odborné zkoušky a pořádat programy následného vzdělávání pro distribuci pojištění 

může pouze akreditovaná osoba.“. 

A.29. V § 69 odst. 2 se slovo „provádění“ nahrazuje slovem „pořádání“. 

 

 

V. Rada a doporučení 
 

A.30. V § 77 odst. 1 se slova „sjednáním, podstatnou změnou nebo ukončením“ nahrazují slovy 

„sjednáním nebo podstatnou změnou“. 

 

A.31. V § 77 odst. 2 se slova „sjedná, podstatně změní nebo ukončí“ nahrazují slovy „sjedná nebo 

podstatně změní“. 

 

A.32. V § 77 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 „(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě podstatné změny neživotního pojištění, jestliže výše 

pojistného za pojištění, kterého se změna týká, nepřesahuje 

a) na poměrném ročním základě částku odpovídající hodnotě 600 EUR, nebo 

b) částku odpovídající hodnotě 200 EUR, jestliže pojistná doba takového pojištění, včetně jeho 

prodloužení, nepřesahuje dobu 3 měsíců.“. 

 

A.33. V § 78 odst. 1 se slova „sjednáním, podstatnou změnou nebo ukončením“ nahrazují slovy 

„sjednáním nebo podstatnou změnou“. 

 

A.34. V § 78 odst. 3 se slova „sjednáním, podstatnou změnou nebo ukončením“ nahrazují slovy 

„sjednáním nebo podstatnou změnou“. 

 

A.35. V § 79 odst. 1 se slova „může vést ke sjednání, podstatné změně nebo ukončení“ nahrazují 

slovy „vedlo ke sjednání nebo podstatné změně“. 

 

A.36. V § 79 odst. 1 se slova „sjednání, podstatnou změnu, trvání nebo ukončení“ nahrazují slovy 

„sjednání nebo podstatnou změnu“ a slova „ , které není pojištěním velkých pojistných 

rizik,“ se zrušují. 

 

A.37. V § 79 odst. 2 větě první se slova „případného vzniku, podstatné změny, trvání nebo 

ukončení“ nahrazují slovy „sjednání nebo podstatné změny“. 
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A.38. V § 79 odstavec 3 zní: 

 „(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí 

a) na pojištění velkých pojistných rizik, nebo 

b) v případě podstatné změny neživotního pojištění, jestliže výše pojistného za pojištění 

nepřesahuje 

1. na poměrném ročním základě částku odpovídající hodnotě 600 EUR, nebo 

2. částku odpovídající hodnotě 200 EUR, jestliže pojistná doba takového pojištění, včetně jeho 

prodloužení, nepřesahuje dobu 3 měsíců.“. 

 

VI. GDPR (zpracování osobních údajů)  
 

A.39. V § 80 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí: 

 

 „(7) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel při distribuci pojištění zpracovávají osobní 

údaje svých zákazníků, pojištěných anebo jiných oprávněných osob v rozsahu potřebném k distribuci 

pojištění.  

 (8) Pojišťovna, zajišťovna a pojišťovací zprostředkovatel při distribuci pojištění a zajištění 

zpracovávají osobní údaje svých pracovníků, samostatných zprostředkovatelů, vázaných zástupců 

a jejich pracovníků a doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů a jejich pracovníků v rozsahu 

potřebném k posouzení jejich důvěryhodnosti, a to včetně údajů o trestním odsouzení posuzované 

osoby.“. 

 

VII. Legislativně-technické změny 

 

A.40. V § 7 odst. 1 písm. d) se za slovo „pojistné“ vkládají slova „ , zprostředkovávat výplatu 

pojistného plnění nebo jiného plnění z pojištění“. 

 

A.41.  V § 8 odst. 1 se slovo „prokazující“ nahrazuje slovem „osvědčující“. 

 

A.42.  V § 12 odst. 1 písm. b) se slovo „pouze“ zrušuje.  

 

A.43.  V § 18 se odstavec 6 zrušuje. 

 

A.44.  V § 23 se za slova „samostatný zprostředkovatel“ vkládají slova „nebo pojišťovací 

zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika,“ a za slova 

„samostatného zprostředkovatele“ se vkládají slova „nebo pojišťovacího zprostředkovatele 

s domovským členským státem jiným, než je Česká republika,“. 

 

A.45.   V § 27 se odstavec 5 zrušuje. 

 

A.46.  V § 30 se za slova „trvání oprávnění“ doplňují slova „k činnosti“. 

 

A.47.  V § 30 se slova „10 let“ nahrazují slovy „do konce desátého kalendářního roku“. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=134793)



7 

 

A.48.  V § 32 se za slova „samostatný zprostředkovatel“ vkládají slova „nebo pojišťovací 

zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika,“ a za slova 

„samostatného zprostředkovatele“ se vkládají slova „nebo pojišťovacího zprostředkovatele 

s domovským členským státem jiným, než je Česká republika,“. 

 

A.49.  V § 48 se odstavec 4 zrušuje. 

 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako 4 a 5. 

 

A.50.  Poznámka pod čarou č. 3 zní: 

„Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359 ze dne 21. září 2017, kterým 

se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky 

na informace a pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů 

s investiční složkou.“. 

 

A.51. Poznámka pod čarou č. 4 zní: 

„Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2358 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na dohled 

nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění.“. 

 

A.52.   V § 56 odst. 3 se věty druhá a třetí zrušují. 

 

A.53.  V § 56 odst. 6 se slova „nebo se“ nahrazují slovy „ani se“ a slova „nebo nebyla“ se nahrazují 

slovy „ani nebyla“. 

 

A.54.  V § 57 odst. 1 písm. a) se slovo „životních“ nahrazuje slovem „životního“. 

 

A.55.  V § 57 odst. 1 se dosavadní písmeno b) nově označuje jako písmeno c) a úvodní část 

ustanovení nového písmene c) zní: „c) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností 

uvedených v bodech 4 nebo 5,“. Dosavadní písmeno c) se nově označuje jako písmeno b) 

a úvodní část ustanovení nového písmene b) zní: „b) distribuce pojištění škod na pozemních 

dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající 

z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu,“. 

 

A.56.   V § 57 odst. 1 písm. d) úvodní část ustanovení zní: 

   „d) distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka“. 

 

A.57.  V § 57 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

   „(3) Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti 

podle § 57 odst. 1 písm. e) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti 

podle § 57 odst. 1 písm. b) až d). Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu 

odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. d) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny 

odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. b) a c). Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky 

pro skupinu odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. c) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti 

pro skupiny odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. b).“. 

 

A.58.  V § 58 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Soubor zkouškových otázek Česká národní 

banka konzultuje s profesními a spotřebitelskými sdruženími.“. 

 

A.59.  V § 63 odst. 1 se slovo „prokazující“ nahrazuje slovem „osvědčující“. 
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A.60.  V § 79 odst. 2 se slova „Jestliže vzniká povinnost poskytnout radu“ nahrazují slovy 

„Poskytuje-li pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi radu“. 

 

A.61.  V § 80 odst. 2 se na konci textu písmene d) vkládají slova „nebo doplňkový pojišťovací 

zprostředkovatel“. 

 

A.62.  V § 80 odst. 3 písm. a) se slova „nebo vázaný zástupce“ nahrazují slovy „jejich vázaný 

zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel,“. 

 

A.63.  V § 80 odst. 3 písm. d) se slova „jeho jménem jednal jeho vázaný zástupce“ nahrazují slovy 

„jejich jménem jednal jejich vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel“. 

 

A.64.  V § 80 odstavec 4 zní: 

 „(4) Pojišťovna uchovává dokumenty a záznamy podle odstavce 1 po dobu trvání pojištění 

a do konce desátého kalendářního roku od jeho zániku. Pojišťovací zprostředkovatel uchovává 

dokumenty a záznamy podle odstavce 1 po dobu trvání pojištění a do konce desátého kalendářního 

roku od jeho zániku, pokud se o něm dozvěděl, nebo do konce desátého kalendářního roku od konce 

pojistné doby. Nedošlo-li ke sjednání pojištění, uchovává pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel 

dokumenty a záznamy podle odstavce 1 do konce druhého kalendářního roku od poslední komunikace 

se zákazníkem.“. 

 

A.65.  V § 87 odst. 1 se slova „jsou pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel povinni“ nahrazují 

slovy „je pojišťovna povinna“. 

 

A.66.  V § 88 odst. 1 písm. a) se za slova „vázaný zástupce pojišťovny“ vkládají slova „nebo její 

doplňkový pojišťovací zprostředkovatel“.  

 

A.67.  V § 89 odst. 2 se slova „nebo pojišťovací zprostředkovatel“ zrušují. 

 

A.68.  V § 90 odstavce 4 a 5 znějí:   

 „(4) Je-li pojištění zprostředkováno pojišťovacím zprostředkovatelem, který nejedná jako 

pojišťovací makléř, je pojišťovací zprostředkovatel povinen splnit povinnosti uvedené v § 77 až 79, 

§ 83 až 87 a § 89 odst. 2 stejně jako pojišťovna. Tím nejsou dotčeny povinnosti pojišťovny. Splní-li 

tuto povinnost pojišťovací zprostředkovatel, platí, že tuto povinnost splnila i pojišťovna. Splní-li tuto 

povinnost pojišťovna, platí, že tuto povinnost splnil i pojišťovací zprostředkovatel. 

 

(5) Je-li pojištění zprostředkováno pojišťovacím zprostředkovatelem, který jedná jako 

pojišťovací makléř, splní povinnosti uvedené v § 77 až 79, § 83 až 87 a § 89 odst. 2 pojišťovací 

zprostředkovatel místo pojišťovny.“. 

 

A.69.  V § 94 se odstavce 2 až 4 zrušují. 

 

A.70.  Nadpis § 97 zní: „Dohled nad samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem 

a doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem v jiném členském státě“. 

 

A.71.  V § 122 odst. 1 se slova „Do 23. února 2019“ nahrazují slovy „Do 24 měsíců ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona“. 
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A.72.  V § 124 se slova „§ 18 odst. 6, § 27 odst. 5, § 48 odst. 4,“ zrušují. 

 

A.73.  V § 126 se slova „dnem 23. února 2018“ nahrazují slovy „prvním dnem čtvrtého kalendářního 

měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“. 

             

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 10. dubna 2018  
 

B. Poslanec Pavel Juříček  

 

B.1. SD 553 – alternativní PN k A39 

 

V § 80 se za odstavec 6 doplňují odstavce 7 a 8, které znějí: 

„(7) Při distribuci pojištění zpracovává pojišťovací zprostředkovatel osobní údaje týkající se 

fyzických osob zúčastněných na vzniku a změnách jím distribuovaného pojištění, a to včetně jejich 

rodných čísel. Takové zpracování osobních údajů se považuje za zpracování nezbytné pro splnění 

právní povinnosti správce podle přímo použitelného předpisu EU1) a zákona o zpracování osobních 

údajů. 

(8) Pojišťovna, zajišťovna a pojišťovací zprostředkovatel zpracovávají v souvislosti 

s distribucí pojištění a zajištění osobní údaje svých pracovníků, samostatných zprostředkovatelů, 

vázaných zástupců a jejich pracovníků a doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů a jejich 

pracovníků v rozsahu potřebném k posouzení jejich důvěryhodnosti, a to včetně osobních údajů 

týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů posuzované osoby. 

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27 dubna 2016 o ochraně fyzických 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)“. 

SD 552 

 

B.2. V § 57 odst. 1 se dosavadní písmeno b) nově označuje jako písmeno c) a úvodní část 

ustanovení nového písmene c) zní: „c) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností 

uvedených v § 2 písm. o) bodech 4 nebo 5,“. Dosavadní písmeno c) se nově označuje jako 

písmeno b) a úvodní část ustanovení nového písmene b) zní: „b) distribuce pojištění škod 

na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti 

vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění 

úrazu,“. 

  Alternativní PN k A55 

 

B.3. V § 57 odst. 1 písm. d) úvodní část ustanovení zní: 

„d) distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, 

s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5.“. 

Alternativní PN k A56 

 

B.4. V § 84 se na konci textu písmene f) doplňují slova „nebo jiného plnění z pojištění,“ 

 

B.5. V § 92 odst. 3 se slova „ , podstatnou změnou nebo ukončením“ nahrazují slovy „nebo 

podstatnou změnou“. 
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B.6. V § 94 se odstavce 2 a 4 zrušují.  

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 

Alternativní PN k A69 

 

B.7. V § 117 odst. 1 písm. b) se poslední slovo řádku „nebo“ zrušuje. 

 

B.8. V § 117 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno d), které 

zní: 

„d)  neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebnou součinnost podle § 94 

odst. 2.“. 

B.9. V § 117 odst. 2 písmeno a) zní:  

„a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d), nebo“ 

 

B.10. V § 126 se slova „dnem 23. února 2018“ nahrazují slovy „prvním dnem pátého kalendářního 

měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“. 

 Alternativní PN k A73 

 

 

 

V Praze 11. dubna 2018 

 

 

 

 Ing. Pavel Juříček, Ph.D., v. r. 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru 
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