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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 
 

Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 1 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje 
a) činnost osob oprávněných zprostředkovávat pojištění nebo zajištění, včetně 

činnosti těchto osob v zahraničí, 
b) práva a povinnosti při distribuci pojištění nebo zajištění a  
c) působnost správních orgánů v oblasti distribuce pojištění nebo zajištění. 

32016L0097 Článek 42 
odst. 1 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí do 23. února 2018. Jejich znění sdělí 
neprodleně Komisi.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 
nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí 
rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních 
předpisech na směrnici zrušenou touto směrnicí se považují za odkazy na tuto 
směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si stanoví členské státy.  

32009L0138 Článek 309 
a 310 

Článek 309 
Provedení 
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s články 4, 10, 13, 14, 18, 23, 26 až 32, 34 až 49, 51 až 55, 
67, 68, 71, 72, 74 až 85, 87 až 91, 93 až 96, 98,100 až110, 112, 113, 115 až 
126, 128, 129, 131 až 134, 136 až 142, 144, 146, 148, 162 až 167, 172, 173, 
178, 185, 190, 192, 210 až 233, 235 až 240, 243 až 258, 260 až 263, 265, 
266, 303 a 304 a přílohami III a IV do 31. října 2012. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 
nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí 
rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních 
předpisech na směrnice zrušené touto směrnicí se považují za odkazy na tuto 
směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si stanoví členské státy. 
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 
Článek 310 
Zrušení 
Směrnice 64/225/EHS, 73/239/EHS, 73/240/EHS, 76/580/EHS, 78/473/EHS, 
84/641/EHS, 87/344/EHS, 88/357/EHS, 92/49/EHS, 98/78/ES, 2001/17/ES, 
2002/83/ES a 2005/68/ES ve znění aktů uvedených v části A přílohy VI se 
zrušují s účinkem ode dne 1. listopadu 2012, aniž jsou dotčeny povinnosti 
členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve 
vnitrostátním právu a jejich použitelnost uvedených v části B přílohy VI. 
Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici v 
souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII. 

§ 2 Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) distribucí pojištění poskytování nebo zprostředkování pojištění, 
b) distribucí zajištění poskytování nebo zprostředkování zajištění, 
c) poskytováním pojištění jednání pojistitele vlastním jménem, které 

spočívá v 

32016L0097 Článek 2 
odst. 1 bod 
1 

1. Pro účely této směrnice se rozumí: 
1) „distribucí pojištění“ poskytování poradenství o pojistných smlouvách, 
předkládání návrhů těchto smluv nebo provádění jiných přípravných prací 
pro jejich uzavírání, uzavírání pojistných smluv nebo pomoc při jejich správě 
a plnění, zejména v případě vyřizování nároků z pojistné události, včetně 

                                                 
1) Čl. 183 až 185 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) 

(Přepracované znění).                                                                                                                                
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (přepracované znění).                                                                              
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1. nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit pojištění, včetně 
srovnávání pojištění, 

2. předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení pojištění, 
3. provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně 

nebo ukončení pojištění, včetně poskytování doporučení vedoucího 
ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, nebo 

4. sjednání nebo změně pojištění, 
d) poskytováním zajištění jednání zajistitele vlastním jménem, které spočívá 

v 
1. nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit zajištění, včetně 

srovnávání zajištění, 
2. předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení zajištění, 
3. provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně 

nebo ukončení zajištění, včetně poskytování doporučení vedoucího 
ke sjednání, změně nebo ukončení zajištění, nebo 

4. sjednání nebo změně zajištění, 
e) zprostředkováním pojištění jednání jménem pojistitele nebo zákazníka 

odlišné od poskytování pojištění, které spočívá v 
1. nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit pojištění, včetně 

srovnávání pojištění, 
2. předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení pojištění, 
3. provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně 

nebo ukončení pojištění, včetně poskytování doporučení vedoucího 
ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, 

4. sjednání nebo změně pojištění, nebo 
5. pomoci při správě pojištění a při uplatňování práv z pojištění, 

f) zprostředkováním zajištění jednání jménem zajistitele nebo zákazníka 
odlišné od poskytování zajištění, které spočívá v 
1. nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit zajištění, včetně 

srovnávání zajištění, 
2. předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení zajištění, 
3. provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně 

nebo ukončení zajištění, včetně poskytování doporučení vedoucího 
ke sjednání, změně nebo ukončení zajištění, 

4. sjednání nebo změně zajištění, nebo 
5. pomoci při správě zajištění a při uplatňování práv ze zajištění, 

g) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný smluvní stát 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru, 

h) údaji o osobě 
1. u podnikající fyzické osoby jméno, adresa sídla, datum narození a 

identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno; u fyzické osoby 
usazené v jiném než členském státě, není-li podle zákona o pobytu 
cizinců na území České republiky občanem členského státu nebo 
jeho rodinným příslušníkem, též místo trvalého nebo dlouhodobého 
pobytu v České republice, 

2. u právnické osoby jméno, adresa sídla, identifikační číslo osoby, 
bylo-li jí přiděleno; u právnické osoby se sídlem v jiném než 

poskytování informací o jedné nebo více pojistných smlouvách na základě 
kritérií, která si zákazníci zvolili prostřednictvím internetové stránky nebo 
jiného média, a sestavování seznamů pojistných produktů seřazených podle 
výhodnosti, včetně srovnání cen a produktů nebo slev na pojistném, pokud je 
na konci tohoto procesu zákazník schopen prostřednictvím internetové 
stránky či jiného média přímo nebo nepřímo uzavřít pojistnou smlouvu; 

32016L0097 Článek 2 
odst. 1 bod 
2 

2) „distribucí zajištění“ poskytování poradenství o zajistných smlouvách, 
předkládání návrhů těchto smluv nebo provádění jiných přípravných prací 
pro jejich uzavírání, uzavírání zajistných smluv nebo pomoc při jejich správě 
a plnění, zejména v případě vyřizování nároků z pojistné události, včetně 
případů, kdy jsou tyto činnosti vykonávány zajišťovnou bez zásahu 
zprostředkovatele zajištění; 

32016L0097 Článek 10 
odst. 2 
pododstavec 
5 

Členské státy nemusí uplatňovat požadavky uvedené v odstavci 1 a v prvním 
pododstavci tohoto odstavce na všechny fyzické osoby, které pracují pro 
pojišťovnu nebo zajišťovnu anebo zprostředkovatele pojištění či zajištění a 
které vykonávají distribuci pojištění nebo zajištění, ale zajistí, aby příslušné 
osoby ve vedení takových podniků, které odpovídají za distribuci pojistných 
a zajistných produktů, a všechny ostatní osoby přímo zapojené do distribuce 
pojištění nebo zajištění prokázaly znalosti a schopnosti nezbytné k výkonu 
svých úkolů. 

32016L0097 Článek 2 
odst. 1 bod 
17 

„pojistným produktem s investiční složkou“ pojistný produkt, který nabízí 
určitou hodnotu odkupného nebo hodnotu v době splatnosti, jež je zcela nebo 
zčásti vystavena, přímo či nepřímo, tržním výkyvům, a který nezahrnuje: 
a) produkty neživotního pojištění uvedené v příloze I směrnice 2009/138/ES 
(Odvětví neživotního pojištění); 
b) smlouvy o životním pojištění, u nichž se pojistné plnění vyplácí podle 
smlouvy pouze v případě smrti nebo ve vztahu k pracovní neschopnosti 
způsobené úrazem, nemocí nebo postižením; 
c) penzijní produkty, jejichž primárním účelem je podle vnitrostátního práva 
poskytovat investorům příjem v důchodu a jež investora opravňují k získání 
určitých výhod; 
d) úředně uznané zaměstnanecké penzijní systémy spadající do oblasti 
působnosti směrnice 2003/41/ES nebo směrnice 2009/138/ES; 
e) individuální penzijní produkty, na něž podle vnitrostátního práva povinně 
finančně přispívá zaměstnavatel a zaměstnavatel ani zaměstnanec si nemohou 
zvolit penzijní produkt ani poskytovatele.  

32016L0097 Článek 2 
odst. 1 bod 
10 

„domovským členským státem“: 
a) je-li zprostředkovatel fyzickou osobou, členský stát, v němž má bydliště; 
b) je-li zprostředkovatel právnickou osobou, členský stát, v němž má sídlo, 
nebo jestliže podle vnitrostátního práva svého státu nemá žádné sídlo, 
členský stát, v němž má ústředí; 
  

32016L0097 Článek 2 
odst. 1 bod 
11 

„hostitelským členským státem“ členský stát, v němž má zprostředkovatel 
pojištění nebo zajištění stálou přítomnost nebo v němž je usazen nebo 
poskytuje služby a který není jeho domovským členským státem; 
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členském státě též adresa pobočky obchodního závodu umístěné v 
České republice, 

i) pojišťovacím zprostředkovatelem ten, kdo jako podnikatel 
zprostředkovává pojištění nebo zajištění, 

j) zastoupeným pojišťovna, zajišťovna, samostatný zprostředkovatel nebo 
pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než 
je Česká republika,, s nimiž má vázaný zástupce nebo doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel uzavřenou smlouvu, na jejímž základě 
zprostředkovává pojištění nebo zajištění, 

k) pracovníkem osoba, která je s pojišťovnou, zajišťovnou nebo 
pojišťovacím zprostředkovatelem v pracovněprávním vztahu, anebo člen 
statutárního orgánu pojišťovny, zajišťovny nebo pojišťovacího 
zprostředkovatele, nebo jiná osoba s obdobnou působností  nebo 
prokurista, pokud se přímo podílejí na distribuci pojištění nebo zajištění, 
nebo jsou za distribuci pojištění nebo zajištění odpovědni, 

l) zákazníkem zájemce o pojištění nebo zajištění, pojistník nebo zajistník, 
m) životním pojištěním pojištění, které spadá do odvětví životních pojištění 

podle zákona o pojišťovnictví, 
n) rezervotvorným pojištěním životní pojištění, které umožňuje vytvářet z 

předepsaného pojistného kapitálovou rezervu, která může být zcela nebo 
zčásti vyplacena oprávněné osobě, 

o) skupinou odbornosti 
1. distribuce životního pojištění, 
2. 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, 

3. distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v 
bodech 4 nebo 5, 

4. distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti 
zákazníka, s výjimkou činností uvedených v bodě 5, 

5. distribuce pojištění velkých pojistných rizik a distribuce zajištění, 
p) domovským členským státem členský stát, ve kterém má pojišťovací 

zprostředkovatel své sídlo nebo bydliště a ve kterém získal oprávnění k 
činnosti, 

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

r) úzkým propojením úzké propojení podle zákona o pojišťovnictví,  
s) odměnou provize, úhrada, jiná platba, včetně finanční nebo nefinanční 

výhody, nebo jiná pobídka, které jsou nabízeny nebo poskytovány ve 
vztahu k distribuovanému pojištění, a to za celou dobu trvání pojištění. 

32016L0097 Článek 2 
odst. 1 bod 
13 

"úzkým propojením" úzké propojení ve smyslu čl. 13 bodu 17 směrnice 
2009/138/ES 

§ 3 odst. 1 (1) Tento zákon se nepoužije na 
a) pouhé poskytování obecných informací o pojištění nebo zajištění, nebo 

obdobných informací o pojišťovnách, zajišťovnách nebo pojišťovacích 
zprostředkovatelích za předpokladu, že účelem takové činnosti není 
napomáhat sjednání nebo změně pojištění nebo zajištění nebo plnění z 

32016L0097 Článek 2 
odst. 2 
písm. d) 

Pro účely odst. 1 bodů 1 a 2 se za distribuci pojištění nebo zajištění 
nepovažuje: 
d) pouhé poskytnutí informací o pojistných nebo zajistných produktech, 
zprostředkovateli pojištění či zajištění, pojišťovně či zajišťovně možným 
pojistníkům, pokud poskytovatel nečiní žádné další kroky, aby pomohl s 
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nich, 
b) na distribuci pojištění, je-li pojistitelem osoba, která svou činnost 

nevykonává jako podnikatel, nebo osoba, jejíž činnost je vyloučena z 
působnosti zákona o pojišťovnictví, 

c) srovnávání pojištění, neumožňuje-li sjednání nebo změnu pojištění, 
d) poskytování informací a doporučení v rámci činnosti osoby oprávněné k 

výkonu advokacie podle zákona upravujícího výkon advokacie nebo 
notáře podle zákona upravujícího činnosti notářů a 

e) likvidaci pojistných událostí. 

uzavřením pojistné nebo zajistné smlouvy. 

32016L0097 Článek 2 
odst. 1 bod 
1 

1. Pro účely této směrnice se rozumí: 
1) „distribucí pojištění“ poskytování poradenství o pojistných smlouvách, 
předkládání návrhů těchto smluv nebo provádění jiných přípravných prací 
pro jejich uzavírání, uzavírání pojistných smluv nebo pomoc při jejich správě 
a plnění, zejména v případě vyřizování nároků z pojistné události, včetně 
poskytování informací o jedné nebo více pojistných smlouvách na základě 
kritérií, která si zákazníci zvolili prostřednictvím internetové stránky nebo 
jiného média, a sestavování seznamů pojistných produktů seřazených podle 
výhodnosti, včetně srovnání cen a produktů nebo slev na pojistném, pokud je 
na konci tohoto procesu zákazník schopen prostřednictvím internetové 
stránky či jiného média přímo nebo nepřímo uzavřít pojistnou smlouvu; 

32016L0097 Článek 2 
odst. 2 
písm. b) 

Pro účely odst. 1 bodů 1 a 2 se za distribuci pojištění nebo zajištění 
nepovažuje: 
b) profesionální správa pojistných událostí pro pojišťovnu a likvidace škod a 
odborné posuzování pojistných událostí; 
  

§ 3 odst. 2 (2) Na zprostředkování pojištění osobou, která zprostředkovává pouze 
pojištění, které je doplňkovou službou k jí dodávanému zboží nebo 
poskytované službě, a to pouze jako svoji doplňkovou činnost, a není zároveň 
bankou, zahraniční bankou, spořitelním a úvěrním družstvem, obchodníkem s 
cennými papíry nebo zahraniční osobou oprávněnou poskytovat investiční 
služby, se použijí pouze § 1, 2,  31, 52, § 55 odst. 2, § 71 až 75, § 77, § 83 
písm. a) až c), § 84 písm. a) až e), § 87, 90, 91 a § 92 odst. 1, jestliže 
a)  se pojištění týká 

1. vady, poškození nebo ztráty zboží dodávaného touto osobou, 
2. nevyužití nebo vady služby poskytované touto osobou, 
3. poškození nebo ztráty zavazadla, nebo 
4. jiné pojistné události spojené s cestováním a 

b) výše pojistného pro jedno pojištění nepřesahuje 
1. na poměrném ročním základě částku odpovídající hodnotě 600 EUR, 

nebo 
2. částku odpovídající hodnotě 200 EUR, jestliže trvání takového 

pojištění, včetně jeho prodloužení, nepřesahuje dobu 3 měsíců. 

32016L0097 Článek 2 
odst. 1 bod 
4 

„zprostředkovatelem doplňkového pojištění“ každá fyzická nebo právnická 
osoba, která není úvěrovou institucí ani investičním podnikem podle čl. 4 
odst. 1 bodů 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 
(1) a která za odměnu zahajuje nebo vykonává distribuci pojištění jako 
doplňkovou činnost, jsou-li splněny všechny tyto podmínky: 
a) hlavní profesní činnost dotyčné fyzické nebo právnické osoby je jiná než 
distribuce pojištění; 
b) fyzická nebo právnická osoba pouze distribuuje určité pojistné produkty, 
které jsou doplňkem ke zboží nebo službě; 
c) 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; 

32016L0097 Článek 1 
odst. 4 

Členské státy zajistí, aby při výkonu distribuce prostřednictvím 
zprostředkovatele doplňkového pojištění, který je osvobozen od uplatňování 
této směrnice podle odstavce 3, pojišťovna nebo zprostředkovatel pojištění 
zajistili, aby: 
a) byly zákazníkovi před uzavřením smlouvy poskytnuty informace o jeho 
totožnosti a adrese a o postupech uvedených v článku 14, jež umožní 
zákazníkům a dalším zúčastněným stranám podávat stížnosti; 
b) existovala vhodná a přiměřená opatření k dosažení souladu s články 17 a 
24 a k posouzení požadavků a potřeb zákazníka před navržením smlouvy; 
c) byl zákazníkovi před uzavřením smlouvy poskytnut informační dokument 
o pojistném produktu uvedený v čl. 20 odst. 5. 
  

32016L0097 Článek 1 
odst. 3 

 Tato směrnice se nevztahuje na zprostředkovatele doplňkového pojištění 
vykonávající distribuci pojištění, jsou-li splněny všechny tyto podmínky: 
a) pojištění je doplňkem ke zboží dodanému nebo službě poskytnuté 
poskytovatelem a kryje 
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 i) riziko poruchy, ztráty nebo poškození zboží dodaného či 
nevyužití služby poskytnuté tímto poskytovatelem nebo 
  ii) poškození nebo ztrátu zavazadla a jiná rizika spojená s 
cestováním objednaným u tohoto poskytovatele; 
 b) výše pojistného zaplaceného za pojistný produkt nepřekračuje částku 600 
EUR ročně, vypočítanou na poměrném ročním základě; 
 c) odchylně od písmene b), pokud je pojištění doplňkem ke službě uvedené v 
písmeni a) a doba trvání této služby nepřekročí tři měsíce, výše zaplaceného 
pojistného na osobu nepřekračuje částku 200 EUR. 
  

§ 5 Pojišťovacím zprostředkovatelem za podmínek stanovených tímto 
zákonem může být pouze 
a) samostatný zprostředkovatel (§ 6), 
b) vázaný zástupce (§ 15), 
c) doplňkový pojišťovací zprostředkovatel (§ 24), nebo 
d) pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než 

je Česká republika (§ 33). 

32016L0097 Článek 16 Omezení využívání zprostředkovatelů 
Členské státy zajistí, aby pojišťovny, zajišťovny a zprostředkovatelé pojištění 
či zajištění při využívání služeb zprostředkovatelů pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění využívali pouze služby distribuce pojištění a zajištění 
poskytované registrovanými zprostředkovateli pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění, včetně těch uvedených v čl. 1 odst. 3.  

§ 6 Samostatným zprostředkovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí 
ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění na základě 
oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného Českou 
národní bankou. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 1 
pododstavec 
1 

Zprostředkovatelé pojištění, zajištění a doplňkového pojištění se registrují u 
příslušného orgánu ve svém domovském členském státě. 

§ 7 odst. 1 (1) Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti samostatného 
zprostředkovatele žadateli, jestliže 
a) má sídlo na území České republiky, 
b) je důvěryhodný; je-li žadatelem právnická osoba, důvěryhodnost 

prokazuje člen statutárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou 
působností; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba2) 
žadatele, který je právnickou osobou, 

c) je odborně způsobilý; je-li žadatelem právnická osoba, odbornou 
způsobilost prokazuje člen statutárního orgánu nebo jiná osoba s 
obdobnou působností, pokud tyto osoby skutečně řídí distribuci pojištění 
nebo zajištění nebo mají být za tuto činnost odpovědny, 

d) splňuje podmínky uvedené v § 13 a, bude-li žadatel oprávněn přijímat 
pojistné, podmínky uvedené v § 54 odst. 3, 

e) údaje o osobě žadatele uvedené v žádosti umožňují identifikaci žadatele v 
příslušném základním registru, 

f) není podle tohoto zákona samostatným zprostředkovatelem, vázaným 
zástupcem, doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem nebo 
pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, 
než je Česká republika, 

g) úzké propojení žadatele s jinou osobou nebo přímý nebo nepřímý podíl 
jiné osoby převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním 
kapitálu žadatele, 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, 

32016L0097 Článek 3 
odst. 7 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zamítly registraci, pokud jim 
právní a správní předpisy třetí země, kterými se řídí jedna nebo více 
fyzických či právnických osob, se kterými je zprostředkovatel úzce propojen, 
nebo obtíže spojené s vymáháním těchto předpisů brání v účinném výkonu 
dohledu.  

32016L0097 Článek 3 
odst. 1 
pododstavec 
1 

Zprostředkovatelé pojištění, zajištění a doplňkového pojištění se registrují u 
příslušného orgánu ve svém domovském členském státě. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 6 
písm. c) 

Členské státy zajistí, aby jako podmínka pro registraci zprostředkovatelů 
pojištění, zajištění a doplňkového pojištění byly požadovány všechny tyto 
informace: 
c) informace, že uvedené podíly nebo úzké propojení nebrání příslušným 
orgánům v účinném výkonu dohledu. 
  

                                                 
2) § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
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nebo přímém nebo nepřímém podílu takové osoby převyšujícím 10 % na 
hlasovacích právech nebo základním kapitálu žadatele, nesmějí právní 
řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti 
práva bránit účinnému výkonu dohledu nad samostatným 
zprostředkovatelem. 

§ 8 odst. 1 (1) Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného 
zprostředkovatele lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle 
náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek 
provozování činnosti samostatného zprostředkovatele stanovených tímto 
zákonem a sdělení, které osoby jsou úzce propojeny s žadatelem, nebo mají 
přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo 
základním kapitálu žadatele a výši takového podílu. K žádosti se připojí 
doklady prokazující splnění těchto podmínek. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 6 
písm. a) 

Členské státy zajistí, aby jako podmínka pro registraci zprostředkovatelů 
pojištění, zajištění a doplňkového pojištění byly požadovány všechny tyto 
informace: 
a) totožnost akcionářů, podílníků nebo členů, ať se jedná o fyzické či 
právnické osoby, kteří mají na zprostředkovateli podíl větší než 10 %, a 
velikost těchto podílů; 
  

32016L0097 Článek 3 
odst. 6 
písm. b) 

Členské státy zajistí, aby jako podmínka pro registraci zprostředkovatelů 
pojištění, zajištění a doplňkového pojištění byly požadovány všechny tyto 
informace: 
b) totožnost osob, které jsou se zprostředkovatelem pojištění či zajištění úzce 
propojeny; 
  

32016L0097 Článek 3 
odst. 6 
písm. c) 

Členské státy zajistí, aby jako podmínka pro registraci zprostředkovatelů 
pojištění, zajištění a doplňkového pojištění byly požadovány všechny tyto 
informace: 
c) informace, že uvedené podíly nebo úzké propojení nebrání příslušným 
orgánům v účinném výkonu dohledu. 
  

32016L0097 Článek 3 
odst. 2 

2. Členské státy mohou pro zprostředkovatele pojištění, zajištění a 
doplňkového pojištění zřídit více než jeden rejstřík za podmínky, že stanoví 
kritéria, podle nichž mají být zprostředkovatelé registrováni. 
Členské státy zřídí registrační systém on-line. Přístup k tomuto systému musí 
být snadný s možností vyplnit registrační formulář přímo on-line.  

§ 8 odst. 2 (2) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti v plném rozsahu, zapíše 
samostatného zprostředkovatele do registru. Rozhodnutí se v takovém případě 
písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem zápisu 
samostatného zprostředkovatele do registru. O zápisu samostatného 
zprostředkovatele do registru Česká národní banka neprodleně elektronicky 
informuje žadatele. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 5 

5. Členské státy zajistí, aby žádosti zprostředkovatelů o zápis do rejstříku 
byly vyřízeny do tří měsíců od podání úplné žádosti a aby byl žadatel o 
přijatém rozhodnutí neprodleně vyrozuměn.  

32016L0097 Článek 3 
odst. 1 
pododstavec 
1 

Zprostředkovatelé pojištění, zajištění a doplňkového pojištění se registrují u 
příslušného orgánu ve svém domovském členském státě. 

§ 10 odst. 1 (1) Samostatný zprostředkovatel oznámí bez zbytečného odkladu České 
národní bance, že došlo ke změně ve skutečnostech, které jsou podle § 7 odst. 
1 podmínkou pro udělení oprávnění k činnosti samostatného 
zprostředkovatele. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 6 
pododstavec 
2 

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé bez zbytečného prodlení 
informovali příslušné orgány o každé změně informací poskytnutých podle 
tohoto odstavce. 

§ 13 odst. 1 (1) Samostatný zprostředkovatel, který není pojišťovnou, musí být 
pojištěn pro případ povinnosti nahradit zákazníkovi škodu způsobenou 
porušením některé z povinností samostatného zprostředkovatele stanovených 
tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k 

32016L0097 Článek 12 1.   Členské státy určí příslušné orgány zmocněné zajišťovat provádění této 
směrnice. Uvědomí o tom Komisi, přičemž uvedou případné rozdělení úkolů. 
2.   Orgány uvedenými v odstavci 1 tohoto článku jsou buď veřejné orgány, 
nebo subjekty uznané vnitrostátním právem nebo veřejnými orgány výslovně 
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distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské 
unie v oblasti distribuce pojištění nebo zajištění,  s limitem pojistného plnění 
nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 250 000 EUR na jednu pojistnou 
událost a nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 850 000 EUR pro případ 
souběhu více pojistných událostí v jednom roce, nestanoví-li přímo použitelný 
předpis Evropské unie jinak. 

za tímto účelem zmocněnými vnitrostátním právem. Nesmějí to být 
pojišťovny ani zajišťovny ani sdružení, jejichž členové přímo nebo nepřímo 
zahrnují pojišťovny nebo zajišťovny, ani zprostředkovatelé pojištění nebo 
zajištění, aniž je dotčena možnost spolupráce příslušných orgánů či jiných 
subjektů, je-li to výslovně stanoveno v čl. 3 odst. 1. 
3.   Příslušné orgány musí mít veškeré pravomoci nezbytné k výkonu svých 
úkolů podle této směrnice. Existuje-li na území členského státu více než 
jeden příslušný orgán, zajišťuje členský stát úzkou spolupráci těchto orgánů, 
aby mohly účinně plnit své úkoly. 

32016L0097 Článek 10 
odst. 4 

Zprostředkovatelé pojištění a zajištění si musí udržovat pojištění 
odpovědnosti za škody při výkonu povolání, které pokrývá celé 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, pokud jim takové pojištění nebo srovnatelnou záruku již neposkytuje 
pojišťovna, zajišťovna nebo jiný podnik, na jejíž účet zprostředkovatelé 
pojištění nebo zajištění působí nebo za niž jsou zprostředkovatelé pojištění 
nebo zajištění oprávněni jednat, nebo pokud tento podnik nepřebírá 
neomezenou odpovědnost za jednání zprostředkovatele. 

§ 15 odst. 1 (1) Vázaným zástupcem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je 
oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění na základě zápisu 
vázaného zástupce do registru. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 1 
pododstavec 
1 

Zprostředkovatelé pojištění, zajištění a doplňkového pojištění se registrují u 
příslušného orgánu ve svém domovském členském státě. 

§ 16 odst. 2 (2) Česká národní banka zapíše vázaného zástupce do registru 
neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy jí oznámení 
došlo. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 5 

5. Členské státy zajistí, aby žádosti zprostředkovatelů o zápis do rejstříku 
byly vyřízeny do tří měsíců od podání úplné žádosti a aby byl žadatel o 
přijatém rozhodnutí neprodleně vyrozuměn.  

§ 16 odst. 3 (3) O zápisu vázaného zástupce do registru nebo neprovedení zápisu a 
důvodu takového neprovedení zápisu Česká národní banka neprodleně 
elektronicky informuje zastoupeného; ustanovení zákona upravujícího 
elektronické úkony a autorizovanou konverzi dokumentů týkající se 
doručování prostřednictvím datové schránky se nepoužije. Nesouhlasí-li 
zastoupený s neprovedením zápisu, vydá Česká národní banka na jeho 
požádání o neprovedení zápisu rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení.  

32016L0097 Článek 3 
odst. 5 

5. Členské státy zajistí, aby žádosti zprostředkovatelů o zápis do rejstříku 
byly vyřízeny do tří měsíců od podání úplné žádosti a aby byl žadatel o 
přijatém rozhodnutí neprodleně vyrozuměn.  

§ 17 odst. 1 (1) Zastoupený může oznámit pouze takového vázaného zástupce, 
a) který má sídlo na území České republiky, 
b) jehož úzké propojení s jinou osobou nebo přímý nebo nepřímý podíl jiné 

osoby převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu 
vázaného zástupce nebrání ani nebude bránit účinnému výkonu dohledu 
nad vázaným zástupcem; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo 
nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem, nebo přímém 
nebo nepřímém podílu takové osoby převyšujícím 10 % na hlasovacích 
právech nebo základním kapitálu vázaného zástupce nesmějí právní řád 
takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva 
bránit účinnému výkonu dohledu nad vázaným zástupcem, a 

c) který splňuje podmínky pro provozování činnosti vázaného zástupce 
stanovené tímto zákonem. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 6 
písm. c) 

Členské státy zajistí, aby jako podmínka pro registraci zprostředkovatelů 
pojištění, zajištění a doplňkového pojištění byly požadovány všechny tyto 
informace: 
c) informace, že uvedené podíly nebo úzké propojení nebrání příslušným 
orgánům v účinném výkonu dohledu. 
  

32016L0097 Článek 3 
odst. 1 
pododstavec 
1 

Zprostředkovatelé pojištění, zajištění a doplňkového pojištění se registrují u 
příslušného orgánu ve svém domovském členském státě. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 1 

Členské státy si rovněž mohou vyhradit, že pojišťovna nebo zajišťovna či 
jiný zprostředkovatel, který za zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo 
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pododstavec 
6 

doplňkového pojištění přebírá odpovědnost, musí tohoto zprostředkovatele 
zaregistrovat. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 7 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zamítly registraci, pokud jim 
právní a správní předpisy třetí země, kterými se řídí jedna nebo více 
fyzických či právnických osob, se kterými je zprostředkovatel úzce propojen, 
nebo obtíže spojené s vymáháním těchto předpisů brání v účinném výkonu 
dohledu.  

32016L0097 Článek 10 
odst. 1 

Domovské členské státy zajistí, aby distributoři pojištění a zajištění a 
zaměstnanci pojišťoven a zajišťoven vykonávající distribuci pojištění nebo 
zajištění měli přiměřené znalosti a schopnosti k tomu, aby řádně plnili své 
úkoly a povinnosti. 

§ 17 odst. 2 (2) Oznámení vázaného zástupce podle odstavce 1 se podává 
prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci 
subjektů. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 2 

2. Členské státy mohou pro zprostředkovatele pojištění, zajištění a 
doplňkového pojištění zřídit více než jeden rejstřík za podmínky, že stanoví 
kritéria, podle nichž mají být zprostředkovatelé registrováni. 
Členské státy zřídí registrační systém on-line. Přístup k tomuto systému musí 
být snadný s možností vyplnit registrační formulář přímo on-line.  

§ 17 odst. 3 (3) Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním 
řádem, též 
a) údaje o osobě toho, kdo hodlá provozovat činnost vázaného zástupce, 
b) předmět činnosti podle tohoto zákona členění podle jednotlivých skupin 

odbornosti, 
c) prohlášení, že vázaný zástupce splňuje podmínky pro výkon činnosti 

podle tohoto zákona, a 
d) sdělení, které osoby jsou úzce propojeny s vázaným zástupcem, nebo 

mají přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech 
nebo základním kapitálu vázaného zástupce a výši takového podílu. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 6 
písm. a) 

Členské státy zajistí, aby jako podmínka pro registraci zprostředkovatelů 
pojištění, zajištění a doplňkového pojištění byly požadovány všechny tyto 
informace: 
a) totožnost akcionářů, podílníků nebo členů, ať se jedná o fyzické či 
právnické osoby, kteří mají na zprostředkovateli podíl větší než 10 %, a 
velikost těchto podílů; 
  

32016L0097 Článek 3 
odst. 6 
písm. b) 

Členské státy zajistí, aby jako podmínka pro registraci zprostředkovatelů 
pojištění, zajištění a doplňkového pojištění byly požadovány všechny tyto 
informace: 
b) totožnost osob, které jsou se zprostředkovatelem pojištění či zajištění úzce 
propojeny; 
  

32016L0097 Článek 3 
odst. 6 
písm. c) 

Členské státy zajistí, aby jako podmínka pro registraci zprostředkovatelů 
pojištění, zajištění a doplňkového pojištění byly požadovány všechny tyto 
informace: 
c) informace, že uvedené podíly nebo úzké propojení nebrání příslušným 
orgánům v účinném výkonu dohledu. 
  

§ 24 odst. 1 (1) Doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem se pro účely tohoto 
zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat pojištění na základě 
zápisu doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele pro daného 
zastoupeného do registru. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 1 
pododstavec 
1 

Zprostředkovatelé pojištění, zajištění a doplňkového pojištění se registrují u 
příslušného orgánu ve svém domovském členském státě. 

§ 25 odst. 1 (1) Česká národní banka na základě oznámení podle § 26 podaného 
zastoupeným zapíše do registru doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele 
pro daného zastoupeného, pokud 
a) údaje uvedené v oznámení umožňují identifikaci osoby uvedené v 

oznámení v příslušném základním registru a 

32016L0097 Článek 2 
odst. 1 bod 
4 

„zprostředkovatelem doplňkového pojištění“ každá fyzická nebo právnická 
osoba, která není úvěrovou institucí ani investičním podnikem podle čl. 4 
odst. 1 bodů 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 
(1) a která za odměnu zahajuje nebo vykonává distribuci pojištění jako 
doplňkovou činnost, jsou-li splněny všechny tyto podmínky: 
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b) ten, kdo hodlá provozovat činnost doplňkového pojišťovacího 
zprostředkovatele, není podle tohoto zákona samostatným 
zprostředkovatelem, vázaným zástupcem nebo pojišťovacím 
zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, nebo není bankou, zahraniční bankou, spořitelním a úvěrním 
družstvem, obchodníkem s cennými papíry ani zahraniční osobou, která 
je oprávněna poskytovat investiční služby. 

a) hlavní profesní činnost dotyčné fyzické nebo právnické osoby je jiná než 
distribuce pojištění; 
b) fyzická nebo právnická osoba pouze distribuuje určité pojistné produkty, 
které jsou doplňkem ke zboží nebo službě; 
c) 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; 

§ 25 odst. 2 (2) Česká národní banka zapíše doplňkového pojišťovacího 
zprostředkovatele pro daného zastoupeného do registru neprodleně, nejpozději 
však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy jí oznámení došlo. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 5 

5. Členské státy zajistí, aby žádosti zprostředkovatelů o zápis do rejstříku 
byly vyřízeny do tří měsíců od podání úplné žádosti a aby byl žadatel o 
přijatém rozhodnutí neprodleně vyrozuměn.  

§ 25 odst. 3 (3) O zápisu doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele pro daného 
zastoupeného do registru nebo neprovedení zápisu a důvodu takového 
neprovedení zápisu Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje 
zastoupeného; ustanovení zákona upravujícího elektronické úkony a 
autorizovanou konverzi dokumentů týkající se doručování prostřednictvím 
datové schránky se nepoužije. Nesouhlasí-li zastoupený s neprovedením 
zápisu, vydá Česká národní banka na jeho požádání o neprovedení zápisu 
rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 5 

5. Členské státy zajistí, aby žádosti zprostředkovatelů o zápis do rejstříku 
byly vyřízeny do tří měsíců od podání úplné žádosti a aby byl žadatel o 
přijatém rozhodnutí neprodleně vyrozuměn.  

§ 26 odst. 1 (1) Zastoupený může oznámit pouze doplňkového pojišťovacího 
zprostředkovatele, 
a) který má sídlo na území České republiky, 
b) jehož úzké propojení s jinou osobou nebo přímý nebo nepřímý podíl jiné 

osoby převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu 
doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele nebrání ani nebude bránit 
účinnému výkonu dohledu nad doplňkovým pojišťovacím 
zprostředkovatelem; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo 
skutečné sídlo ve státě, který není členským státem, nebo přímém nebo 
nepřímém podílu takové osoby převyšujícím 10 % na hlasovacích 
právech nebo základním kapitálu doplňkového pojišťovacího 
zprostředkovatele, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho 
uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu 
dohledu nad doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem, a 

c) který splňuje podmínky pro provozování činnosti doplňkového 
pojišťovacího zprostředkovatele stanovené tímto zákonem. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 6 
písm. c) 

Členské státy zajistí, aby jako podmínka pro registraci zprostředkovatelů 
pojištění, zajištění a doplňkového pojištění byly požadovány všechny tyto 
informace: 
c) informace, že uvedené podíly nebo úzké propojení nebrání příslušným 
orgánům v účinném výkonu dohledu. 
  

32016L0097 Článek 3 
odst. 1 
pododstavec 
6 

Členské státy si rovněž mohou vyhradit, že pojišťovna nebo zajišťovna či 
jiný zprostředkovatel, který za zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění přebírá odpovědnost, musí tohoto zprostředkovatele 
zaregistrovat. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 1 
pododstavec 
1 

Zprostředkovatelé pojištění, zajištění a doplňkového pojištění se registrují u 
příslušného orgánu ve svém domovském členském státě. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 7 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zamítly registraci, pokud jim 
právní a správní předpisy třetí země, kterými se řídí jedna nebo více 
fyzických či právnických osob, se kterými je zprostředkovatel úzce propojen, 
nebo obtíže spojené s vymáháním těchto předpisů brání v účinném výkonu 
dohledu.  

32016L0097 Článek 10 
odst. 1 

Domovské členské státy zajistí, aby distributoři pojištění a zajištění a 
zaměstnanci pojišťoven a zajišťoven vykonávající distribuci pojištění nebo 
zajištění měli přiměřené znalosti a schopnosti k tomu, aby řádně plnili své 
úkoly a povinnosti. 

§ 26 odst. 2 (2) Oznámení doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele se podává 
prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci 

32016L0097 Článek 3 
odst. 2 

2. Členské státy mohou pro zprostředkovatele pojištění, zajištění a 
doplňkového pojištění zřídit více než jeden rejstřík za podmínky, že stanoví 
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subjektů. kritéria, podle nichž mají být zprostředkovatelé registrováni. 
Členské státy zřídí registrační systém on-line. Přístup k tomuto systému musí 
být snadný s možností vyplnit registrační formulář přímo on-line.  

§ 26 odst. 3 (3) Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním 
řádem, též 
a) údaje o osobě toho, kdo hodlá provozovat činnost doplňkového 

pojišťovacího zprostředkovatele, 
b) předmět činnosti podle tohoto zákona v členění podle jednotlivých skupin 

odbornosti, 
c) prohlášení, že doplňkový pojišťovací zprostředkovatel splňuje podmínky 

pro výkon činnosti podle tohoto zákona, a 
d) sdělení, které osoby jsou úzce propojeny s doplňkovým pojišťovacím 

zprostředkovatelem, nebo mají přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 
% na hlasovacích právech nebo základním kapitálu doplňkového 
pojišťovacího zprostředkovatele a výši takového podílu. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 6 
písm. a) 

Členské státy zajistí, aby jako podmínka pro registraci zprostředkovatelů 
pojištění, zajištění a doplňkového pojištění byly požadovány všechny tyto 
informace: 
a) totožnost akcionářů, podílníků nebo členů, ať se jedná o fyzické či 
právnické osoby, kteří mají na zprostředkovateli podíl větší než 10 %, a 
velikost těchto podílů; 

32016L0097 Článek 3 
odst. 6 
písm. b) 

Členské státy zajistí, aby jako podmínka pro registraci zprostředkovatelů 
pojištění, zajištění a doplňkového pojištění byly požadovány všechny tyto 
informace: 
b) totožnost osob, které jsou se zprostředkovatelem pojištění či zajištění úzce 
propojeny;  

32016L0097 Článek 3 
odst. 6 
písm. c) 

Členské státy zajistí, aby jako podmínka pro registraci zprostředkovatelů 
pojištění, zajištění a doplňkového pojištění byly požadovány všechny tyto 
informace: 
c) informace, že uvedené podíly nebo úzké propojení nebrání příslušným 
orgánům v účinném výkonu dohledu.  

§ 33 Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než 
je Česká republika, může v České republice zprostředkovávat pojištění nebo 
zajištění  v rozsahu, v jakém je tuto činnost oprávněn provozovat v 
domovském členském státě, a to 
a) na základě svobody usazování, nebo 
b) na základě svobody dočasně poskytovat služby. 

12016E049   

§ 34 odst. 1 (1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu potvrdí příslušnému 
orgánu dohledu jiného členského státu přijetí informace o záměru 
pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je 
Česká republika, provozovat činnost zprostředkování pojištění nebo zajištění 
v České republice na základě svobody usazování. Do 1 měsíce poté Česká 
národní banka sdělí příslušnému orgánu dohledu jiného členského státu 
podmínky provozování činnosti tohoto zprostředkovatele v České republice a 
zapíše ho do registru. 

32016L0097 Článek 6 
odst. 2 
pododstavec 
1 

Nemá-li příslušný orgán domovského členského státu důvod zpochybnit 
přiměřenost organizační struktury nebo finanční situace zprostředkovatele 
pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění vzhledem k plánovaným 
distribučním činnostem, sdělí informace uvedené v odstavci 1 do jednoho 
měsíce od jejich obdržení příslušnému orgánu hostitelského členského státu a 
ten jejich obdržení neprodleně potvrdí. Příslušný orgán domovského 
členského státu zprostředkovateli pojištění, zajištění nebo doplňkového 
pojištění písemně sdělí, že příslušný orgán hostitelského členského státu 
informace obdržel. 

32016L0097 Článek 6 
odst. 2 
pododstavec 
2 

Do jednoho měsíce po obdržení informací uvedených v prvním pododstavci 
tohoto odstavce příslušný orgán hostitelského členského státu prostředky 
uvedenými v čl. 11 odst. 3 a 4 sdělí příslušnému orgánu domovského 
členského státu právní předpisy uvedené v čl. 11 odst. 1 platné na jeho území. 
Příslušný orgán domovského členského státu sdělí tyto informace 
zprostředkovateli a informuje ho, že může začít vykonávat činnost v 
hostitelském členském státě za předpokladu, že tyto předpisy dodržuje. 

§ 34 odst. 2 (2) Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, 
než je Česká republika, který hodlá provozovat činnost zprostředkování 
pojištění nebo zajištění v České republice na základě svobody usazování, je 
oprávněn zahájit svoji činnost v České republice poté, co Česká národní banka 

32016L0097 Článek 6 
odst. 3 

Jestliže příslušný orgán domovského členského státu odmítne sdělit 
informace uvedené v odstavci 1 příslušnému orgánu hostitelského členského 
státu, sdělí důvody tohoto odmítnutí zprostředkovateli pojištění, zajištění 
nebo doplňkového pojištění do jednoho měsíce od obdržení všech informací 
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sdělí příslušnému orgánu dohledu jiného členského státu podmínky 
provozování činnosti tohoto zprostředkovatele v České republice. Jestliže tak 
Česká národní banka neučiní ve lhůtě uvedené v odstavci 1, může pojišťovací 
zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, zahájit svou činnost po uplynutí této lhůty. 

uvedených v odstavci 1. 
Odmítnutí uvedené v prvním pododstavci nebo jakékoli nesplnění povinnosti 
sdělit informace uvedené v odstavci 1 příslušným orgánem domovského 
členského státu lze napadnout u soudu domovského členského státu. 

§ 35 odst. 1 (1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu potvrdí příslušnému 
orgánu dohledu jiného členského státu přijetí informace o záměru 
pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je 
Česká republika, provozovat činnost zprostředkování pojištění nebo zajištění 
v České republice na základě svobody dočasně poskytovat služby a zapíše 
tohoto zprostředkovatele do registru. 

32016L0097 Článek 4 
odst. 2 

2.   Příslušný orgán domovského členského státu sdělí informace uvedené v 
odstavci 1 do jednoho měsíce od jejich obdržení příslušnému orgánu 
hostitelského členského státu, který jejich přijetí neprodleně potvrdí. 
Příslušný orgán domovského členského státu zprostředkovateli pojištění, 
zajištění nebo doplňkového pojištění písemně sdělí, že příslušný orgán 
hostitelského členského státu informace obdržel a že zprostředkovatel může 
zahájit v hostitelském členském státě svou činnost. Je-li to relevantní, sdělí 
příslušný orgán domovského členského státu zároveň zprostředkovateli, že 
informace o právních předpisech uvedených v čl. 11 odst. 1 platných v 
hostitelském členském státě jsou k dispozici způsoby uvedenými v čl. 11 
odst. 3 a 4 a že zprostředkovatel musí uvedené předpisy dodržovat, aby mohl 
zahájit činnost v hostitelském členském státě. 

§ 35 odst. 2 (2) Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, 
než je Česká republika, který hodlá provozovat činnost zprostředkování 
pojištění nebo zajištění v České republice na základě svobody dočasně 
poskytovat služby, je oprávněn zahájit svoji činnost v České republice poté, 
kdy byl informován příslušným orgánem dohledu svého domovského 
členského státu o splnění informační povinnosti vůči České národní bance. 

32016L0097 Článek 4 
odst. 2 

2.   Příslušný orgán domovského členského státu sdělí informace uvedené v 
odstavci 1 do jednoho měsíce od jejich obdržení příslušnému orgánu 
hostitelského členského státu, který jejich přijetí neprodleně potvrdí. 
Příslušný orgán domovského členského státu zprostředkovateli pojištění, 
zajištění nebo doplňkového pojištění písemně sdělí, že příslušný orgán 
hostitelského členského státu informace obdržel a že zprostředkovatel může 
zahájit v hostitelském členském státě svou činnost. Je-li to relevantní, sdělí 
příslušný orgán domovského členského státu zároveň zprostředkovateli, že 
informace o právních předpisech uvedených v čl. 11 odst. 1 platných v 
hostitelském členském státě jsou k dispozici způsoby uvedenými v čl. 11 
odst. 3 a 4 a že zprostředkovatel musí uvedené předpisy dodržovat, aby mohl 
zahájit činnost v hostitelském členském státě. 

§ 36 Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací 
zprostředkovatel mohou v jiném členském státě zprostředkovávat pojištění 
nebo zajištění v rozsahu, v jakém jsou tuto činnost oprávněni provozovat v 
České republice, po splnění podmínek stanovených v § 37, a to 
a) na základě svobody usazování, nebo 
b) na základě svobody dočasně poskytovat služby. 

12016E049   

§ 37 odst. 1 (1) Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel oznámí záměr zahájit svoji činnost v jiném 
členském státě České národní bance; vázaný zástupce a doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel podávají oznámení prostřednictvím 
zastoupeného. Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených 
správním řádem, též údaje uvedené v § 42 odst. 1 písm. j). 

32016L0097 Článek 4 
odst. 1 
písm. a) 

Každý zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění, který 
má v úmyslu poprvé vykonávat činnost na území jiného členského státu v 
rámci volného pohybu služeb, sdělí příslušnému orgánu svého domovského 
členského státu následující informace: 
a) své jméno, adresu a případné registrační číslo; 

32016L0097 Článek 6 
odst. 1 
písm. c) 

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění, který hodlá vykonávat svobodu usazování založením 
pobočky nebo trvalé přítomnosti na území jiného členského státu, sdělil 
příslušnému orgánu svého domovského členského státu tento úmysl a poskytl 
mu tyto informace: 
c) svou kategorii a případně název pojišťovny nebo zajišťovny, kterou 
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zastupuje; 

32016L0097 Článek 6 
odst. 1 
písm. a) 

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění, který hodlá vykonávat svobodu usazování založením 
pobočky nebo trvalé přítomnosti na území jiného členského státu, sdělil 
příslušnému orgánu svého domovského členského státu tento úmysl a poskytl 
mu tyto informace: 
a) své jméno, adresu a případné registrační číslo; 

32016L0097 Článek 4 
odst. 1 
písm. b) 

Každý zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění, který 
má v úmyslu poprvé vykonávat činnost na území jiného členského státu v 
rámci volného pohybu služeb, sdělí příslušnému orgánu svého domovského 
členského státu následující informace: 
b) členský stát nebo členské státy, v nichž hodlá působit; 

32016L0097 Článek 6 
odst. 1 
písm. d) 

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění, který hodlá vykonávat svobodu usazování založením 
pobočky nebo trvalé přítomnosti na území jiného členského státu, sdělil 
příslušnému orgánu svého domovského členského státu tento úmysl a poskytl 
mu tyto informace: 
d) odpovídající třídy pojištění, je-li to relevantní; 

32016L0097 Článek 6 
odst. 1 
písm. e) 

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění, který hodlá vykonávat svobodu usazování založením 
pobočky nebo trvalé přítomnosti na území jiného členského státu, sdělil 
příslušnému orgánu svého domovského členského státu tento úmysl a poskytl 
mu tyto informace: 
e) adresu v hostitelském členském státě, na které lze obdržet dokumenty; 

32016L0097 Článek 4 
odst. 1 
písm. c) 

Každý zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění, který 
má v úmyslu poprvé vykonávat činnost na území jiného členského státu v 
rámci volného pohybu služeb, sdělí příslušnému orgánu svého domovského 
členského státu následující informace: 
c) svou kategorii a případně název pojišťovny nebo zajišťovny, kterou 
zastupuje; 

32016L0097 Článek 4 
odst. 1 
písm. d) 

Každý zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění, který 
má v úmyslu poprvé vykonávat činnost na území jiného členského státu v 
rámci volného pohybu služeb, sdělí příslušnému orgánu svého domovského 
členského státu následující informace: 
d) odpovídající třídy pojištění, je-li to relevantní. 
  

32016L0097 Článek 6 
odst. 1 
písm. b) 

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění, který hodlá vykonávat svobodu usazování založením 
pobočky nebo trvalé přítomnosti na území jiného členského státu, sdělil 
příslušnému orgánu svého domovského členského státu tento úmysl a poskytl 
mu tyto informace: 
b) členský stát, na jehož území hodlá zřídit pobočku nebo trvalou přítomnost; 

32016L0097 Článek 6 
odst. 1 

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění, který hodlá vykonávat svobodu usazování založením 
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písm. f) pobočky nebo trvalé přítomnosti na území jiného členského státu, sdělil 
příslušnému orgánu svého domovského členského státu tento úmysl a poskytl 
mu tyto informace: 
f) jméno osoby odpovědné za řízení pobočky nebo trvalé přítomnosti. 

§ 37 odst. 3 (3) Česká národní banka do 1 měsíce ode dne, kdy obdržela oznámení 
podle odstavce 1, sdělí tuto informaci příslušnému orgánu dohledu jiného 
členského státu a Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění včetně údajů o samostatném zprostředkovateli, vázaném 
zástupci nebo doplňkovém pojišťovacím zprostředkovateli uvedených v § 42 
odst. 1 písm. a), b) a j) v případě zprostředkování pojištění nebo zajištění na 
základě svobody usazování, nebo v § 42 odst. 1 písm. a), b) a písm. j) bodech 
1 a 2 v případě zprostředkování pojištění nebo zajištění na základě svobody 
dočasně poskytovat služby. Součástí sdělení je v případě vázaného zástupce 
nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele též údaj o osobě 
zastoupeného a údaj o tom, že zastoupený nese odpovědnost za činnost svého 
vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 4 
pododstavec 
1 

EIOPA zřídí jednotný elektronický rejstřík obsahující záznamy o 
zprostředkovatelích pojištění, zajištění a doplňkového pojištění, kteří 
vyjádřili úmysl vykonávat přeshraniční činnost v souladu s kapitolou III, 
zpřístupní tento rejstřík na svých internetových stránkách a průběžně jej 
aktualizuje. Členské státy k tomuto účelu neprodleně poskytnou orgánu 
EIOPA příslušné informace. Rejstřík obsahuje odkazy na internetové stránky 
každého příslušného orgánu v jednotlivých členských státech a je rovněž z 
těchto internetových stránek přístupný. 

32016L0097 Článek 4 
odst. 2 

2.   Příslušný orgán domovského členského státu sdělí informace uvedené v 
odstavci 1 do jednoho měsíce od jejich obdržení příslušnému orgánu 
hostitelského členského státu, který jejich přijetí neprodleně potvrdí. 
Příslušný orgán domovského členského státu zprostředkovateli pojištění, 
zajištění nebo doplňkového pojištění písemně sdělí, že příslušný orgán 
hostitelského členského státu informace obdržel a že zprostředkovatel může 
zahájit v hostitelském členském státě svou činnost. Je-li to relevantní, sdělí 
příslušný orgán domovského členského státu zároveň zprostředkovateli, že 
informace o právních předpisech uvedených v čl. 11 odst. 1 platných v 
hostitelském členském státě jsou k dispozici způsoby uvedenými v čl. 11 
odst. 3 a 4 a že zprostředkovatel musí uvedené předpisy dodržovat, aby mohl 
zahájit činnost v hostitelském členském státě. 

32016L0097 Článek 6 
odst. 2 
pododstavec 
1 

Nemá-li příslušný orgán domovského členského státu důvod zpochybnit 
přiměřenost organizační struktury nebo finanční situace zprostředkovatele 
pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění vzhledem k plánovaným 
distribučním činnostem, sdělí informace uvedené v odstavci 1 do jednoho 
měsíce od jejich obdržení příslušnému orgánu hostitelského členského státu a 
ten jejich obdržení neprodleně potvrdí. Příslušný orgán domovského 
členského státu zprostředkovateli pojištění, zajištění nebo doplňkového 
pojištění písemně sdělí, že příslušný orgán hostitelského členského státu 
informace obdržel. 

§ 37 odst. 4 (4) Česká národní banka informuje samostatného zprostředkovatele,  
vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele, že 
příslušný orgán dohledu jiného členského státu sdělení podle odstavce 3 
přijal; v případě vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího 
zprostředkovatele tak činí prostřednictvím zastoupeného. Zastoupený předá 
tuto informaci bez zbytečného odkladu svému vázanému zástupci nebo 
doplňkovému pojišťovacímu zprostředkovateli. 

32016L0097 Článek 6 
odst. 2 
pododstavec 
1 

Nemá-li příslušný orgán domovského členského státu důvod zpochybnit 
přiměřenost organizační struktury nebo finanční situace zprostředkovatele 
pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění vzhledem k plánovaným 
distribučním činnostem, sdělí informace uvedené v odstavci 1 do jednoho 
měsíce od jejich obdržení příslušnému orgánu hostitelského členského státu a 
ten jejich obdržení neprodleně potvrdí. Příslušný orgán domovského 
členského státu zprostředkovateli pojištění, zajištění nebo doplňkového 
pojištění písemně sdělí, že příslušný orgán hostitelského členského státu 
informace obdržel. 

32016L0097 Článek 4 
odst. 2 

2.   Příslušný orgán domovského členského státu sdělí informace uvedené v 
odstavci 1 do jednoho měsíce od jejich obdržení příslušnému orgánu 
hostitelského členského státu, který jejich přijetí neprodleně potvrdí. 
Příslušný orgán domovského členského státu zprostředkovateli pojištění, 
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zajištění nebo doplňkového pojištění písemně sdělí, že příslušný orgán 
hostitelského členského státu informace obdržel a že zprostředkovatel může 
zahájit v hostitelském členském státě svou činnost. Je-li to relevantní, sdělí 
příslušný orgán domovského členského státu zároveň zprostředkovateli, že 
informace o právních předpisech uvedených v čl. 11 odst. 1 platných v 
hostitelském členském státě jsou k dispozici způsoby uvedenými v čl. 11 
odst. 3 a 4 a že zprostředkovatel musí uvedené předpisy dodržovat, aby mohl 
zahájit činnost v hostitelském členském státě. 

§ 37 odst. 5 (5) Česká národní banka sdělí samostatnému zprostředkovateli, 
vázanému zástupci nebo doplňkovému pojišťovacímu zprostředkovateli 
informace o pravidlech zprostředkování pojištění nebo zajištění v jiném 
členském státě bez zbytečného odkladu poté, co tyto informace od příslušného 
orgánu dohledu jiného členského státu obdrží; v případě vázaného zástupce 
nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele tak činí prostřednictvím 
zastoupeného. Zastoupený předá tyto informace bez zbytečného odkladu 
svému vázanému zástupci nebo doplňkovému pojišťovacímu 
zprostředkovateli. 

32016L0097 Článek 6 
odst. 2 
pododstavec 
2 

Do jednoho měsíce po obdržení informací uvedených v prvním pododstavci 
tohoto odstavce příslušný orgán hostitelského členského státu prostředky 
uvedenými v čl. 11 odst. 3 a 4 sdělí příslušnému orgánu domovského 
členského státu právní předpisy uvedené v čl. 11 odst. 1 platné na jeho území. 
Příslušný orgán domovského členského státu sdělí tyto informace 
zprostředkovateli a informuje ho, že může začít vykonávat činnost v 
hostitelském členském státě za předpokladu, že tyto předpisy dodržuje. 

§ 37 odst. 6 (6) Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel jsou oprávněni zahájit svoji činnost na území 
jiného členského státu poté, co obdrží informace podle odstavce 5. Jestliže 
samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací 
zprostředkovatel tyto informace neobdrží, může zahájit svou činnost po 
uplynutí 2 měsíců ode dne oznámení záměru podle odstavce 1 České národní 
bance. 

32016L0097 Článek 6 
odst. 2 
pododstavec 
3 

Není-li obdrženo žádné sdělení ve lhůtě stanovené ve druhém pododstavci, 
může zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění založit 
pobočku a zahájit výkon své činnosti. 

32016L0097 Článek 6 
odst. 2 
pododstavec 
2 

Do jednoho měsíce po obdržení informací uvedených v prvním pododstavci 
tohoto odstavce příslušný orgán hostitelského členského státu prostředky 
uvedenými v čl. 11 odst. 3 a 4 sdělí příslušnému orgánu domovského 
členského státu právní předpisy uvedené v čl. 11 odst. 1 platné na jeho území. 
Příslušný orgán domovského členského státu sdělí tyto informace 
zprostředkovateli a informuje ho, že může začít vykonávat činnost v 
hostitelském členském státě za předpokladu, že tyto předpisy dodržuje. 

32016L0097 Článek 4 
odst. 2 

2.   Příslušný orgán domovského členského státu sdělí informace uvedené v 
odstavci 1 do jednoho měsíce od jejich obdržení příslušnému orgánu 
hostitelského členského státu, který jejich přijetí neprodleně potvrdí. 
Příslušný orgán domovského členského státu zprostředkovateli pojištění, 
zajištění nebo doplňkového pojištění písemně sdělí, že příslušný orgán 
hostitelského členského státu informace obdržel a že zprostředkovatel může 
zahájit v hostitelském členském státě svou činnost. Je-li to relevantní, sdělí 
příslušný orgán domovského členského státu zároveň zprostředkovateli, že 
informace o právních předpisech uvedených v čl. 11 odst. 1 platných v 
hostitelském členském státě jsou k dispozici způsoby uvedenými v čl. 11 
odst. 3 a 4 a že zprostředkovatel musí uvedené předpisy dodržovat, aby mohl 
zahájit činnost v hostitelském členském státě. 

§ 38 Jestliže má Česká národní banka vzhledem k plánované činnosti 
samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo doplňkového 
pojišťovacího zprostředkovatele na základě svobody usazování v jiném 
členském státě pochybnost o přiměřenosti organizační struktury nebo finanční 
situaci samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo doplňkového 
pojišťovacího zprostředkovatele, informaci podle § 37 odst. 3 nesdělí a vydá o 

32016L0097 Článek 6 
odst. 3 

Jestliže příslušný orgán domovského členského státu odmítne sdělit 
informace uvedené v odstavci 1 příslušnému orgánu hostitelského členského 
státu, sdělí důvody tohoto odmítnutí zprostředkovateli pojištění, zajištění 
nebo doplňkového pojištění do jednoho měsíce od obdržení všech informací 
uvedených v odstavci 1. 
Odmítnutí uvedené v prvním pododstavci nebo jakékoli nesplnění povinnosti 
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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 
zastoupenému. Zastoupený předá toto rozhodnutí bez zbytečného odkladu 
svému vázanému zástupci nebo doplňkovému pojišťovacímu 
zprostředkovateli. 

sdělit informace uvedené v odstavci 1 příslušným orgánem domovského 
členského státu lze napadnout u soudu domovského členského státu. 

§ 39 Česká národní banka v případě samostatného zprostředkovatele, 
vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele, jehož 
územní rozsah činnosti přesahuje hranice České republiky, informuje 
příslušný orgán dohledu jiného členského státu o změnách údajů uvedených v 
§ 37 odst. 3 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce po dni 
obdržení oznámení podle § 46. 

32016L0097 Článek 6 
odst. 4 

Každou změnu údajů sdělených v souladu s odstavcem 1 oznámí 
zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění příslušnému 
orgánu domovského členského státu nejméně jeden měsíc před jejím 
provedením. Tento orgán též uvědomí o této změně příslušný orgán 
hostitelského členského státu, jakmile je to proveditelné, avšak nejpozději 
jeden měsíc ode dne, kdy oznámení o změně obdržel.  

32016L0097 Článek 4 
odst. 3 

Každou změnu údajů sdělených v souladu s odstavcem 1 oznámí 
zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění příslušnému 
orgánu domovského členského státu nejméně jeden měsíc před jejím 
provedením. Tento orgán též uvědomí o této změně příslušný orgán 
hostitelského členského státu, jakmile je to proveditelné, avšak nejpozději 
jeden měsíc ode dne, kdy oznámení změny obdržel. 

§ 41 Česká národní banka za podmínek stanovených tímto zákonem zapisuje 
osobu do registru jako 
a) samostatného zprostředkovatele, 
b) vázaného zástupce, 
c) doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele,  
d) pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, 

než je Česká republika, nebo  
e) akreditovanou osobu. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 1 
pododstavec 
1 

Zprostředkovatelé pojištění, zajištění a doplňkového pojištění se registrují u 
příslušného orgánu ve svém domovském členském státě. 

§ 42 odst. 1 (1) Do registru se u samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce 
a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele zapisují tyto údaje včetně 
jejich změn: 
a) údaje o osobě, 
b) předmět činnosti v členění podle jednotlivých skupin odbornosti, 
c) osoba oprávněná distribuovat pojištění nebo zajištění, pro kterou je 

samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo 
zajištění. 

d) datum vzniku oprávnění k činnosti a doba jeho trvání, 
e) člen statutárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou působností nebo 

prokurista, kteří jsou odpovědni za zprostředkování pojištění nebo 
zajištění nebo zprostředkování pojištění nebo zajištění skutečně řídí, 

f) datum zániku oprávnění k činnosti a jeho důvod, 
g) přehled o pravomocně uložených správních trestech a vykonatelných 

opatřeních k nápravě uložených Českou národní bankou, 
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku, 
i) datum vstupu právnické osoby do likvidace a 
j) je-li jeho činnost provozována v hostitelském členském státě 

32016L0097 Článek 3 
odst. 1 
pododstavec 
8 

Členské státy zajistí, aby byla v rejstřících uvedena jména fyzických osob ve 
vedení distributora pojištění či zajištění, které odpovídají za distribuci 
pojištění či zajištění. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 1 
pododstavec 
9 

V rejstříku se dále uvádějí členské státy, v nichž zprostředkovatel vykonává 
činnost v rámci pravidel týkajících se svobody usazování nebo volného 
pohybu služeb. 

32016L0097 Článek 6 
odst. 1 
písm. d) 

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění, který hodlá vykonávat svobodu usazování založením 
pobočky nebo trvalé přítomnosti na území jiného členského státu, sdělil 
příslušnému orgánu svého domovského členského státu tento úmysl a poskytl 
mu tyto informace: 
d) odpovídající třídy pojištění, je-li to relevantní; 

32016L0097 Článek 4 
odst. 1 
písm. d) 

Každý zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění, který 
má v úmyslu poprvé vykonávat činnost na území jiného členského státu v 
rámci volného pohybu služeb, sdělí příslušnému orgánu svého domovského 
členského státu následující informace: 
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1. název hostitelského členského státu, 
2. údaj o tom, zda je jeho činnost provozována na základě svobody 

usazování nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby a 
3. adresa pobočky a jméno osoby odpovědné za řízení pobočky. 

d) odpovídající třídy pojištění, je-li to relevantní.  

32016L0097 Článek 4 
odst. 1 
písm. c) 

Každý zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění, který 
má v úmyslu poprvé vykonávat činnost na území jiného členského státu v 
rámci volného pohybu služeb, sdělí příslušnému orgánu svého domovského 
členského státu následující informace: 
c) svou kategorii a případně název pojišťovny nebo zajišťovny, kterou 
zastupuje; 

32016L0097 Článek 6 
odst. 1 
písm. c) 

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění, který hodlá vykonávat svobodu usazování založením 
pobočky nebo trvalé přítomnosti na území jiného členského státu, sdělil 
příslušnému orgánu svého domovského členského státu tento úmysl a poskytl 
mu tyto informace: 
c) svou kategorii a případně název pojišťovny nebo zajišťovny, kterou 
zastupuje; 

32016L0097 Článek 6 
odst. 1 
písm. f) 

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění, který hodlá vykonávat svobodu usazování založením 
pobočky nebo trvalé přítomnosti na území jiného členského státu, sdělil 
příslušnému orgánu svého domovského členského státu tento úmysl a poskytl 
mu tyto informace: 
f) jméno osoby odpovědné za řízení pobočky nebo trvalé přítomnosti. 

32016L0097 Článek 4 
odst. 1 
písm. b) 

Každý zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění, který 
má v úmyslu poprvé vykonávat činnost na území jiného členského státu v 
rámci volného pohybu služeb, sdělí příslušnému orgánu svého domovského 
členského státu následující informace: 
b) členský stát nebo členské státy, v nichž hodlá působit; 

§ 46 odst. 1 (1) Samostatný zprostředkovatel, zastoupený ohledně údajů týkajících 
se jeho vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele 
a akreditovaná osoba oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance 
změnu údajů, které jsou o nich zapsány v registru. 

32016L0097 Článek 4 
odst. 3 

Každou změnu údajů sdělených v souladu s odstavcem 1 oznámí 
zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění příslušnému 
orgánu domovského členského státu nejméně jeden měsíc před jejím 
provedením. Tento orgán též uvědomí o této změně příslušný orgán 
hostitelského členského státu, jakmile je to proveditelné, avšak nejpozději 
jeden měsíc ode dne, kdy oznámení změny obdržel. 

§ 47 odst. 1 (1) Pojišťovna může být při poskytování pojištění zastoupena pouze 
pracovníkem, samostatným zprostředkovatelem, pojišťovacím 
zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, vázaným zástupcem nebo doplňkovým pojišťovacím 
zprostředkovatelem. 

32016L0097 Článek 16 Omezení využívání zprostředkovatelů 
Členské státy zajistí, aby pojišťovny, zajišťovny a zprostředkovatelé pojištění 
či zajištění při využívání služeb zprostředkovatelů pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění využívali pouze služby distribuce pojištění a zajištění 
poskytované registrovanými zprostředkovateli pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění, včetně těch uvedených v čl. 1 odst. 3.  

§ 47 odst. 2 (2) Zajišťovna může být při poskytování zajištění zastoupena pouze 
pracovníkem, samostatným zprostředkovatelem, pojišťovacím 
zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, nebo vázaným zástupcem. 

32016L0097 Článek 16 Omezení využívání zprostředkovatelů 
Členské státy zajistí, aby pojišťovny, zajišťovny a zprostředkovatelé pojištění 
či zajištění při využívání služeb zprostředkovatelů pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění využívali pouze služby distribuce pojištění a zajištění 
poskytované registrovanými zprostředkovateli pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění, včetně těch uvedených v čl. 1 odst. 3.  

§ 47 odst. 3 (3) Samostatný zprostředkovatel může být při zprostředkování pojištění 32016L0097 Článek 16 Omezení využívání zprostředkovatelů 
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nebo zajištění zastoupen pouze pracovníkem, vázaným zástupcem nebo 
doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem. Samostatný zprostředkovatel, 
který je pojišťovnou, může být při zprostředkování pojištění zastoupen také 
jiným samostatným zprostředkovatelem, který není pojišťovnou ani 
zajišťovnou. 

Členské státy zajistí, aby pojišťovny, zajišťovny a zprostředkovatelé pojištění 
či zajištění při využívání služeb zprostředkovatelů pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění využívali pouze služby distribuce pojištění a zajištění 
poskytované registrovanými zprostředkovateli pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění, včetně těch uvedených v čl. 1 odst. 3.  

§ 47 odst. 4 (4) Vázaný zástupce může být při zprostředkování pojištění nebo 
zajištění zastoupen pouze pracovníkem. 

32016L0097 Článek 16 Omezení využívání zprostředkovatelů 
Členské státy zajistí, aby pojišťovny, zajišťovny a zprostředkovatelé pojištění 
či zajištění při využívání služeb zprostředkovatelů pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění využívali pouze služby distribuce pojištění a zajištění 
poskytované registrovanými zprostředkovateli pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění, včetně těch uvedených v čl. 1 odst. 3.  

§ 47 odst. 5 (5) Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel může být při 
zprostředkování pojištění zastoupen pouze pracovníkem. 

32016L0097 Článek 16 Omezení využívání zprostředkovatelů 
Členské státy zajistí, aby pojišťovny, zajišťovny a zprostředkovatelé pojištění 
či zajištění při využívání služeb zprostředkovatelů pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění využívali pouze služby distribuce pojištění a zajištění 
poskytované registrovanými zprostředkovateli pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění, včetně těch uvedených v čl. 1 odst. 3.  

§ 48 odst. 1 (1) Pojišťovna, zajišťovna, samostatný zprostředkovatel přiměřeně 
povaze, rozsahu a složitosti své činnosti zavede, udržuje a uplatňuje 
a) pravidla kontroly činnosti svých pracovníků a vázaných zástupců a jejich 

pracovníků, v případě pojišťovny nebo zajišťovny též samostatných 
zprostředkovatelů a doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů a 
jejich pracovníků, zejména se zaměřením na kontrolu řádného 
dodržování pravidel jednání stanovených tímto zákonem, jinými 
právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění 
nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti 
distribuce pojištění, a kontrolu řádného provozování činnosti, 

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, jiných právních předpisů v 
rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo 
použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, 
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, 

c) postupy pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů, 
d) systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro evidenci 

a vyřizování stížností a 
e) účinný mechanismus, který umožní hlásit porušení nebo hrozící porušení 

tohoto zákona, jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k 
distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelných předpisů 
Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, prostřednictvím zvláštního, 
nezávislého a samostatného komunikačního kanálu. 

32016L0097 Článek 27 Předcházení střetům zájmů  
Aniž je dotčen článek 17, musí zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna, 
kteří distribuují pojistné produkty s investiční složkou, udržovat a uplatňovat 
účinná organizační a správní opatření s cílem provést veškeré přiměřené 
kroky k tomu, aby střety zájmů zjištěné podle článku 28 neměly nepříznivý 
dopad na zájmy jejich zákazníků. Tato opatření musí být přiměřená 
vykonávaným činnostem, prodávaným pojistným produktům a typu 
distributora.  

32016L0097 Článek 14 Stížnosti 
Členské státy zajistí vytvoření postupů, které umožní zákazníkům a jiným 
zainteresovaným stranám, zejména spotřebitelským sdružením, podávat 
stížnosti na distributory pojištění a zajištění. Stěžovatelé obdrží v každém 
případě odpověď. 

32016L0097 Článek 17 
odst. 3 

Členské státy zajistí, aby distributoři pojištění nebyli odměňováni způsobem, 
který by byl v rozporu s jejich povinností jednat v nejlepším zájmu svých 
zákazníků, ani takovým způsobem neodměňovali či nehodnotili výkony 
svých zaměstnanců. Distributor pojištění nesmí zejména zavést žádný 
mechanismus, který by mohl formou odměn, prodejních cílů či jiným 
způsobem distributora či jeho zaměstnance motivovat k tomu, aby 
zákazníkům doporučovali konkrétní pojistný produkt, pokud by tento 
distributor pojištění mohl nabídnout i jiný pojistný produkt, který by lépe 
odpovídal potřebám daného zákazníka.  

32016L0097 Článek 10 
odst. 8 

8. Pojišťovny a zajišťovny k zajištění souladu s požadavky podle odstavců 1, 
2 a 3 schvalují, provádějí a pravidelně přezkoumávají své vnitřní politiky a 
příslušné vnitřní postupy. 
Pojišťovny a zajišťovny vymezí funkci k zajištění řádného provádění 
schválených politik a postupů. 
Pojišťovny a zajišťovny vedou, udržují a průběžně aktualizují záznamy o 
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všech relevantních dokladech týkajících se použití odstavců 1, 2 a 3. 
Pojišťovny a zajišťovny sdělí příslušnému orgánu domovského členského 
státu na jeho žádost jméno osoby, která je za tuto funkci odpovědná. 

32016L0097 Článek 35 
odst. 1 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zřídily účinné mechanismy, které 
umožní a podpoří hlášení potenciálních nebo skutečných případů porušení 
vnitrostátních předpisů provádějících tuto směrnici příslušným orgánům. 

32016L0097 Článek 12 1.   Členské státy určí příslušné orgány zmocněné zajišťovat provádění této 
směrnice. Uvědomí o tom Komisi, přičemž uvedou případné rozdělení úkolů. 
2.   Orgány uvedenými v odstavci 1 tohoto článku jsou buď veřejné orgány, 
nebo subjekty uznané vnitrostátním právem nebo veřejnými orgány výslovně 
za tímto účelem zmocněnými vnitrostátním právem. Nesmějí to být 
pojišťovny ani zajišťovny ani sdružení, jejichž členové přímo nebo nepřímo 
zahrnují pojišťovny nebo zajišťovny, ani zprostředkovatelé pojištění nebo 
zajištění, aniž je dotčena možnost spolupráce příslušných orgánů či jiných 
subjektů, je-li to výslovně stanoveno v čl. 3 odst. 1. 
3.   Příslušné orgány musí mít veškeré pravomoci nezbytné k výkonu svých 
úkolů podle této směrnice. Existuje-li na území členského státu více než 
jeden příslušný orgán, zajišťuje členský stát úzkou spolupráci těchto orgánů, 
aby mohly účinně plnit své úkoly. 

§ 48 odst. 2 (2) Samostatný zprostředkovatel přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti 
své činnosti zavede, udržuje a uplatňuje také 
a) 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, 

b) řádné administrativní postupy, 
c) systém sledování, vyhodnocování a aktualizace vnitřních předpisů, 
d) kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací a 
e) evidenci zprostředkovaných pojistných a zajistných smluv. 

32016L0097 Článek 28 
odst. 1 

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny přijali 
veškerá vhodná opatření k odhalení střetů zájmů mezi sebou, včetně jejich 
řídících pracovníků a zaměstnanců nebo jakékoli osoby s nimi přímo nebo 
nepřímo spojené kontrolou, a svými zákazníky nebo mezi dvěma zákazníky, 
které vzniknou v průběhu jakékoli distribuce pojištění. 

§ 48 odst. 3 (3) Mechanismus k hlášení podle odstavce 1 písm. e) zahrnuje alespoň 
a) postupy pro hlášení porušení nebo hrozícího porušení  a jejich 

vyhodnocování, 
b) ochranu osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení, a 
c) ochranu osobních údajů osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící 

porušení, nebo která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící 
porušení, ledaže je zveřejnění vyžadováno jiným právním předpisem v 
souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením. 

32016L0097 Článek 35 
odst. 2 
písm. c) 

Mechanismy uvedené v odstavci 1 zahrnují alespoň: 
 c)  ochranu totožnosti osoby, která případy porušení předpisů 
ohlásí, i fyzické osoby, která je za porušení předpisů údajně  
 odpovědná, ve všech fázích postupů s výjimkou případů, kdy je toto 
zveřejnění vyžadováno vnitrostátním právem v   souvislosti s 
dalším vyšetřováním nebo následným správním nebo soudním řízením. 

32016L0097 Článek 35 
odst. 2 
písm. a) 

Mechanismy uvedené v odstavci 1 zahrnují alespoň: 
 a) zvláštní postupy pro přijímání hlášení a jejich následné vyřízení; 

32016L0097 Článek 35 
odst. 2 
písm. b) 

Mechanismy uvedené v odstavci 1 zahrnují alespoň: 
 b)  vhodnou ochranu pro zaměstnance distributorů pojištění 
nebo zajištění, a pokud možno i jiných osob, které nahlásí případy  
 porušení předpisů, k nimž došlo u jejich subjektů, přinejmenším 
před odvetou, diskriminací a dalšími druhy nespravedlivého  
 zacházení a 

§ 48 odst. 6 (6) Požadavky na postupy pro předcházení, zjišťování a řízení střetu 32016L0097 Článek 28 Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
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zájmů u rezervotvorného pojištění stanoví přímo použitelný předpis Evropské 
unie vydaný podle čl. 28 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/973). 

odst. 4 
písm. b) 

článkem 38 za účelem: 
 b) stanovení vhodných kritérií pro určení druhů střetů zájmů, jež 
mohou poškodit zájmy zákazníků nebo potenciálních zákazníků 
zprostředkovatele pojištění nebo pojišťovny. 

32016L0097 Článek 28 
odst. 4 
písm. a) 

Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 38 za účelem: 
 a) určení kroků, jejichž přijetí lze od zprostředkovatelů pojištění a 
pojišťoven přiměřeně očekávat, k odhalování, předcházení, řešení a 
oznamování střetů zájmů při distribuci pojištění; 

§ 50 odst. 5 (5) Na případy uvedené v odstavci 1 se § 2507 občanského zákoníku 
část věty za středníkem použije obdobně. 

62016CJ004
8 

  

§ 52 odst. 1 (1) Prodávat zboží nebo poskytovat služby společně se sjednáním nebo 
změnou pojištění lze jen tehdy, lze-li toto pojištění sjednat nebo změnit, zboží 
koupit nebo službu čerpat také odděleně. 

32016L0097 Článek 24 
odst. 3 

Pokud je pojistný produkt doplňkem nepojistného zboží nebo služby v rámci 
balíčku nebo jedné dohody, nabídne distributor pojištění zákazníkovi 
možnost odděleného nákupu zboží nebo služby. Tento odstavec se nepoužije, 
pokud je pojistný produkt doplňkem investiční služby nebo činnosti ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU, smlouvy o úvěru ve 
smyslu čl. 4 bodu 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU (1) 
nebo platebního účtu ve smyslu čl. 2 bodu 3 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/92/EU (2). 

§ 52 odst. 2 (2) Odstavec 1 se nepoužije, je-li pojištění doplňkovou službou k 
a) investiční službě, 
b) spotřebitelskému úvěru, nebo 
c) platebnímu účtu, na který se vztahují ustanovení zákona upravujícího 

platební styk týkající se porovnatelnosti služeb spojených s platebním 
účtem. 

32016L0097 Článek 24 
odst. 3 

Pokud je pojistný produkt doplňkem nepojistného zboží nebo služby v rámci 
balíčku nebo jedné dohody, nabídne distributor pojištění zákazníkovi 
možnost odděleného nákupu zboží nebo služby. Tento odstavec se nepoužije, 
pokud je pojistný produkt doplňkem investiční služby nebo činnosti ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU, smlouvy o úvěru ve 
smyslu čl. 4 bodu 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU (1) 
nebo platebního účtu ve smyslu čl. 2 bodu 3 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/92/EU (2). 

§ 53 odst. 1 (1) Pojišťovna, samostatný zprostředkovatel a pojišťovací 
zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, kteří vytvářejí pojistný produkt určený k distribuci zákazníkům, 
a) zavedou, udržují a uplatňují postupy pro jeho schvalování s dostatečným 

předstihem před tím, než je pojistný produkt zákazníkům distribuován 
nebo než má dojít k jeho významné změně, 

b) průběžně přezkoumávají a pravidelně hodnotí pojistný produkt, který 
distribuují, a zjednávají bez zbytečného odkladu odpovídající nápravu 
zjištěných nedostatků, 

c) poskytnou jinému pojišťovacímu zprostředkovateli veškeré potřebné 
informace o pojistném produktu, postupech jeho schvalování a jeho 
cílovém trhu. 

32016L0097 Článek 25 Požadavky na dohled nad produktem a na jeho řízení 
1. Pojišťovna i zprostředkovatelé, kteří vytvářejí jakékoli pojistné produkty 
určené k prodeji zákazníkům, musí mít zaveden, uplatňovat a podrobovat 
přezkumu postup schvalování každého pojistného produktu nebo 
významných změn existujících pojistných produktů před jejich uvedením na 
trh nebo distribucí zákazníkům.  
Postup schvalování produktu musí být přiměřený a vhodný s ohledem na 
povahu pojistného produktu. 
Postup schvalování produktu musí stanovit pro každý produkt určený cílový 
trh a musí zajišťovat posouzení veškerých rizik souvisejících s tímto určeným 
cílovým trhem a soulad zamýšlené distribuční strategie s určeným cílovým 
trhem, a musí být přijata přiměřená opatření k zajištění toho, aby byl pojistný 
produkt distribuován na určený cílový trh. 
Pojišťovna musí rozumět pojistným produktům, které nabízí nebo uvádí na 
trh, a pravidelně je přezkoumávat, přičemž zohledňuje veškeré události, které 
by mohly významně ovlivnit potenciální riziko spojené s určeným cílovým 

                                                 
3) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/... ze dne ... 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 (dosud nepublikováno) 
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trhem, aby bylo možné posoudit alespoň to, zda pojistný produkt nadále 
naplňuje potřeby určeného cílového trhu a zda je zamýšlená distribuční 
strategie nadále vhodná.  
Pojišťovna a zprostředkovatelé, kteří vytvářejí pojistný produkt, poskytují 
distributorům veškeré příslušné informace o pojistném produktu a postupu 
schvalování produktu, včetně informací o určeném cílovém trhu daného 
produktu.  
Pokud distributor pojištění nabízí nebo doporučuje pojistné produkty, které 
nevytváří, musí mít zavedeny vhodné postupy, jimiž získává informace 
uvedené v pátém pododstavci a seznamuje se s vlastnostmi a určeným 
cílovým trhem každého pojistného produktu.  
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci podle článku 
38 za účelem dalšího upřesnění zásad stanovených v tomto článku, přičemž 
přiměřeně zohlední vykonávané činnosti a povahu prodávaných pojistných 
produktů a distributora. 
3. Politikami, postupy a opatřeními uvedenými v tomto článku nejsou 
dotčeny žádné další požadavky stanovené v této směrnici, včetně požadavků 
týkajících se sdělování informací, vhodnosti nebo přiměřenosti, odhalování a 
řešení střetů zájmů a pobídek.  
4. Tento článek se nepoužije na pojistné produkty spočívající v pojištění 
velkých rizik.  

§ 53 odst. 2 (2) Při dodržování povinností podle odstavce 1 pojišťovna, samostatný 
zprostředkovatel a pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským 
státem jiným, než je Česká republika, 
a) přiměřeně zohlední povahu pojistného produktu, 
b) určí pro pojistný produkt cílový trh a vyhodnotí s ním související rizika, 
c) zajistí, aby cílovému trhu odpovídala zamýšlená prodejní strategie a 
d) poskytne jinému pojišťovacímu zprostředkovateli, který se má podílet na 

zprostředkování pojištění, veškeré potřebné informace 

32016L0097 Článek 25 Požadavky na dohled nad produktem a na jeho řízení 
1. Pojišťovna i zprostředkovatelé, kteří vytvářejí jakékoli pojistné produkty 
určené k prodeji zákazníkům, musí mít zaveden, uplatňovat a podrobovat 
přezkumu postup schvalování každého pojistného produktu nebo 
významných změn existujících pojistných produktů před jejich uvedením na 
trh nebo distribucí zákazníkům.  
Postup schvalování produktu musí být přiměřený a vhodný s ohledem na 
povahu pojistného produktu. 
Postup schvalování produktu musí stanovit pro každý produkt určený cílový 
trh a musí zajišťovat posouzení veškerých rizik souvisejících s tímto určeným 
cílovým trhem a soulad zamýšlené distribuční strategie s určeným cílovým 
trhem, a musí být přijata přiměřená opatření k zajištění toho, aby byl pojistný 
produkt distribuován na určený cílový trh. 
Pojišťovna musí rozumět pojistným produktům, které nabízí nebo uvádí na 
trh, a pravidelně je přezkoumávat, přičemž zohledňuje veškeré události, které 
by mohly významně ovlivnit potenciální riziko spojené s určeným cílovým 
trhem, aby bylo možné posoudit alespoň to, zda pojistný produkt nadále 
naplňuje potřeby určeného cílového trhu a zda je zamýšlená distribuční 
strategie nadále vhodná.  
Pojišťovna a zprostředkovatelé, kteří vytvářejí pojistný produkt, poskytují 
distributorům veškeré příslušné informace o pojistném produktu a postupu 
schvalování produktu, včetně informací o určeném cílovém trhu daného 
produktu.  
Pokud distributor pojištění nabízí nebo doporučuje pojistné produkty, které 
nevytváří, musí mít zavedeny vhodné postupy, jimiž získává informace 
uvedené v pátém pododstavci a seznamuje se s vlastnostmi a určeným 
cílovým trhem každého pojistného produktu.  
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2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci podle článku 
38 za účelem dalšího upřesnění zásad stanovených v tomto článku, přičemž 
přiměřeně zohlední vykonávané činnosti a povahu prodávaných pojistných 
produktů a distributora. 
3. Politikami, postupy a opatřeními uvedenými v tomto článku nejsou 
dotčeny žádné další požadavky stanovené v této směrnici, včetně požadavků 
týkajících se sdělování informací, vhodnosti nebo přiměřenosti, odhalování a 
řešení střetů zájmů a pobídek.  
4. Tento článek se nepoužije na pojistné produkty spočívající v pojištění 
velkých rizik.  

§ 53 odst. 3 (3) Samostatný zprostředkovatel nebo pojišťovací zprostředkovatel s 
domovským členským státem jiným, než je Česká republika, při 
zprostředkování pojištění zavede, udržuje a uplatňuje vhodné postupy k 
získávání informací podle odstavce 2 písm. d). 

32016L0097 Článek 25 Požadavky na dohled nad produktem a na jeho řízení 
1. Pojišťovna i zprostředkovatelé, kteří vytvářejí jakékoli pojistné produkty 
určené k prodeji zákazníkům, musí mít zaveden, uplatňovat a podrobovat 
přezkumu postup schvalování každého pojistného produktu nebo 
významných změn existujících pojistných produktů před jejich uvedením na 
trh nebo distribucí zákazníkům.  
Postup schvalování produktu musí být přiměřený a vhodný s ohledem na 
povahu pojistného produktu. 
Postup schvalování produktu musí stanovit pro každý produkt určený cílový 
trh a musí zajišťovat posouzení veškerých rizik souvisejících s tímto určeným 
cílovým trhem a soulad zamýšlené distribuční strategie s určeným cílovým 
trhem, a musí být přijata přiměřená opatření k zajištění toho, aby byl pojistný 
produkt distribuován na určený cílový trh. 
Pojišťovna musí rozumět pojistným produktům, které nabízí nebo uvádí na 
trh, a pravidelně je přezkoumávat, přičemž zohledňuje veškeré události, které 
by mohly významně ovlivnit potenciální riziko spojené s určeným cílovým 
trhem, aby bylo možné posoudit alespoň to, zda pojistný produkt nadále 
naplňuje potřeby určeného cílového trhu a zda je zamýšlená distribuční 
strategie nadále vhodná.  
Pojišťovna a zprostředkovatelé, kteří vytvářejí pojistný produkt, poskytují 
distributorům veškeré příslušné informace o pojistném produktu a postupu 
schvalování produktu, včetně informací o určeném cílovém trhu daného 
produktu.  
Pokud distributor pojištění nabízí nebo doporučuje pojistné produkty, které 
nevytváří, musí mít zavedeny vhodné postupy, jimiž získává informace 
uvedené v pátém pododstavci a seznamuje se s vlastnostmi a určeným 
cílovým trhem každého pojistného produktu.  
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci podle článku 
38 za účelem dalšího upřesnění zásad stanovených v tomto článku, přičemž 
přiměřeně zohlední vykonávané činnosti a povahu prodávaných pojistných 
produktů a distributora. 
3. Politikami, postupy a opatřeními uvedenými v tomto článku nejsou 
dotčeny žádné další požadavky stanovené v této směrnici, včetně požadavků 
týkajících se sdělování informací, vhodnosti nebo přiměřenosti, odhalování a 
řešení střetů zájmů a pobídek.  
4. Tento článek se nepoužije na pojistné produkty spočívající v pojištění 
velkých rizik.  

§ 53 odst. 4 (4) Další pravidla produktového řízení stanoví přímo použitelný předpis 32016L0097 Článek 25 Požadavky na dohled nad produktem a na jeho řízení 
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Evropské unie vydaný podle čl. 25 odstavce 2 směrnice Evropského 
paralamentu a Rady (EU) 2016/974). 

1. Pojišťovna i zprostředkovatelé, kteří vytvářejí jakékoli pojistné produkty 
určené k prodeji zákazníkům, musí mít zaveden, uplatňovat a podrobovat 
přezkumu postup schvalování každého pojistného produktu nebo 
významných změn existujících pojistných produktů před jejich uvedením na 
trh nebo distribucí zákazníkům.  
Postup schvalování produktu musí být přiměřený a vhodný s ohledem na 
povahu pojistného produktu. 
Postup schvalování produktu musí stanovit pro každý produkt určený cílový 
trh a musí zajišťovat posouzení veškerých rizik souvisejících s tímto určeným 
cílovým trhem a soulad zamýšlené distribuční strategie s určeným cílovým 
trhem, a musí být přijata přiměřená opatření k zajištění toho, aby byl pojistný 
produkt distribuován na určený cílový trh. 
Pojišťovna musí rozumět pojistným produktům, které nabízí nebo uvádí na 
trh, a pravidelně je přezkoumávat, přičemž zohledňuje veškeré události, které 
by mohly významně ovlivnit potenciální riziko spojené s určeným cílovým 
trhem, aby bylo možné posoudit alespoň to, zda pojistný produkt nadále 
naplňuje potřeby určeného cílového trhu a zda je zamýšlená distribuční 
strategie nadále vhodná.  
Pojišťovna a zprostředkovatelé, kteří vytvářejí pojistný produkt, poskytují 
distributorům veškeré příslušné informace o pojistném produktu a postupu 
schvalování produktu, včetně informací o určeném cílovém trhu daného 
produktu.  
Pokud distributor pojištění nabízí nebo doporučuje pojistné produkty, které 
nevytváří, musí mít zavedeny vhodné postupy, jimiž získává informace 
uvedené v pátém pododstavci a seznamuje se s vlastnostmi a určeným 
cílovým trhem každého pojistného produktu.  
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci podle článku 
38 za účelem dalšího upřesnění zásad stanovených v tomto článku, přičemž 
přiměřeně zohlední vykonávané činnosti a povahu prodávaných pojistných 
produktů a distributora. 
3. Politikami, postupy a opatřeními uvedenými v tomto článku nejsou 
dotčeny žádné další požadavky stanovené v této směrnici, včetně požadavků 
týkajících se sdělování informací, vhodnosti nebo přiměřenosti, odhalování a 
řešení střetů zájmů a pobídek.  
4. Tento článek se nepoužije na pojistné produkty spočívající v pojištění 
velkých rizik.  

32016L0097 Článek 25 
odst. 2 

Komise se zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci podle článku 38 
za účelem dalšího upřesnění zásad stanovených v tomto článku, přičemž 
přiměřeně zohlední vykonávané činnosti a povahu prodávaných pojistných 
produktů a distributora. 

§ 53 odst. 5 (5) Odstavce 1 až 4 se nevztahují na pojistné produkty určené ke krytí 
velkých pojistných rizik. 

32016L0097 Článek 25 Požadavky na dohled nad produktem a na jeho řízení 
1. Pojišťovna i zprostředkovatelé, kteří vytvářejí jakékoli pojistné produkty 
určené k prodeji zákazníkům, musí mít zaveden, uplatňovat a podrobovat 
přezkumu postup schvalování každého pojistného produktu nebo 

                                                 
4) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/... ze dne ... 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 (dosud nepublikováno) 
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významných změn existujících pojistných produktů před jejich uvedením na 
trh nebo distribucí zákazníkům.  
Postup schvalování produktu musí být přiměřený a vhodný s ohledem na 
povahu pojistného produktu. 
Postup schvalování produktu musí stanovit pro každý produkt určený cílový 
trh a musí zajišťovat posouzení veškerých rizik souvisejících s tímto určeným 
cílovým trhem a soulad zamýšlené distribuční strategie s určeným cílovým 
trhem, a musí být přijata přiměřená opatření k zajištění toho, aby byl pojistný 
produkt distribuován na určený cílový trh. 
Pojišťovna musí rozumět pojistným produktům, které nabízí nebo uvádí na 
trh, a pravidelně je přezkoumávat, přičemž zohledňuje veškeré události, které 
by mohly významně ovlivnit potenciální riziko spojené s určeným cílovým 
trhem, aby bylo možné posoudit alespoň to, zda pojistný produkt nadále 
naplňuje potřeby určeného cílového trhu a zda je zamýšlená distribuční 
strategie nadále vhodná.  
Pojišťovna a zprostředkovatelé, kteří vytvářejí pojistný produkt, poskytují 
distributorům veškeré příslušné informace o pojistném produktu a postupu 
schvalování produktu, včetně informací o určeném cílovém trhu daného 
produktu.  
Pokud distributor pojištění nabízí nebo doporučuje pojistné produkty, které 
nevytváří, musí mít zavedeny vhodné postupy, jimiž získává informace 
uvedené v pátém pododstavci a seznamuje se s vlastnostmi a určeným 
cílovým trhem každého pojistného produktu.  
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci podle článku 
38 za účelem dalšího upřesnění zásad stanovených v tomto článku, přičemž 
přiměřeně zohlední vykonávané činnosti a povahu prodávaných pojistných 
produktů a distributora. 
3. Politikami, postupy a opatřeními uvedenými v tomto článku nejsou 
dotčeny žádné další požadavky stanovené v této směrnici, včetně požadavků 
týkajících se sdělování informací, vhodnosti nebo přiměřenosti, odhalování a 
řešení střetů zájmů a pobídek.  
4. Tento článek se nepoužije na pojistné produkty spočívající v pojištění 
velkých rizik.  

§ 54 odst. 2 (2) Pojistné uhrazené zákazníkem prostřednictvím pojišťovacího 
zprostředkovatele se považuje za pojistné uhrazené pojišťovně. Pojistné 
plnění vyplacené pojišťovnou prostřednictvím pojišťovacího 
zprostředkovatele zákazníkovi nebo jiné oprávněné se považuje za vyplacené 
okamžikem, kdy jej zákazník nebo jiná oprávněná osoba skutečně obdrží. 
Ustanovení vět první a druhé se nepoužijí, jestliže pojišťovací 
zprostředkovatel zprostředkovává pojištění jako pojišťovací makléř. 

32016L0097 Článek 10 
odst. 6 
písm. a) 

6. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k ochraně zákazníků před 
neschopností zprostředkovatele pojištění, 
zajištění nebo doplňkového pojištění převést pojistné na pojišťovnu nebo 
převést částku pojistného plnění nebo vráceného pojistného pojištěnému. 
Tato opatření mají jednu nebo více těchto forem: 
a) zákonná nebo smluvní ustanovení, podle nichž se na peníze zaplacené 
zákazníkem zprostředkovateli hledí tak, jako kdyby byly zaplaceny podniku, 
zatímco na peníze zaplacené podnikem zprostředkovateli se hledí tak, jako 
kdyby byly zaplaceny zákazníkovi až tehdy, když je zákazník skutečně 
obdrží; 

§ 54 odst. 3 (3) Je-li samostatný zprostředkovatel nebo pojišťovací zprostředkovatel 
s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, na základě 
smlouvy s pojišťovnou oprávněn od zákazníka přijímat pojistné nebo 
zprostředkovávat výplatu pojistného plnění, je povinen 
a) udržovat trvale likvidní finanční jistotu ve výši 4 % z přijatého ročního 

32016L0097 Článek 10 
odst. 6 
písm. c) 

6. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k ochraně zákazníků před 
neschopností zprostředkovatele pojištění, 
zajištění nebo doplňkového pojištění převést pojistné na pojišťovnu nebo 
převést částku pojistného plnění nebo vráceného pojistného pojištěnému. 
Tato opatření mají jednu nebo více těchto forem: 
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pojistného, nejméně však ve výši odpovídající hodnotě 18 750 EUR, 
nebo 

b) používat pro převody pojistného a pojistného plnění výhradně účet 
pojišťovny nebo zvlášť k tomu zřízený a od vlastního hospodaření 
oddělený účet u banky, spořitelního a úvěrního družstva, zahraniční 
banky se sídlem v členském státě nebo zahraniční banky se sídlem v 
jiném než členském státě, která podléhá dohledu srovnatelnému s 
dohledem České národní banky.  

c) požadavek, aby se peníze zákazníků převáděly prostřednictvím přísně 
oddělených zákaznických účtů a aby se tyto účty nepoužívaly k vracení peněz 
jiným věřitelům v případě úpadku; 

32016L0097 Článek 10 
odst. 6 
písm. b) 

6. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k ochraně zákazníků před 
neschopností zprostředkovatele pojištění, 
zajištění nebo doplňkového pojištění převést pojistné na pojišťovnu nebo 
převést částku pojistného plnění nebo vráceného pojistného pojištěnému. 
Tato opatření mají jednu nebo více těchto forem: 
b) požadavek na zprostředkovatele, aby trvale disponoval finančními 
prostředky ve výši 4 % úhrnu přijatého ročního pojistného, nejméně však 18 
750 EUR; 

§ 54 odst. 4 (4) Je-li vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel 
na základě smlouvy se zastoupeným oprávněn od zákazníka přijímat pojistné 
nebo zprostředkovávat výplatu pojistného plnění, je povinen používat pro 
převody pojistného a pojistného plnění výhradně účet podle odstavce 3 písm. 
b). 

32016L0097 Článek 10 
odst. 6 
písm. c) 

6. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k ochraně zákazníků před 
neschopností zprostředkovatele pojištění, 
zajištění nebo doplňkového pojištění převést pojistné na pojišťovnu nebo 
převést částku pojistného plnění nebo vráceného pojistného pojištěnému. 
Tato opatření mají jednu nebo více těchto forem: 
c) požadavek, aby se peníze zákazníků převáděly prostřednictvím přísně 
oddělených zákaznických účtů a aby se tyto účty nepoužívaly k vracení peněz 
jiným věřitelům v případě úpadku; 

§ 54 odst. 5 (5) Pojistné přijaté v hotovosti je pojišťovací zprostředkovatel povinen 
bez zbytečného odkladu vložit na účet podle odstavce 3 písm. b). 

32016L0097 Článek 10 
odst. 6 
písm. c) 

6. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k ochraně zákazníků před 
neschopností zprostředkovatele pojištění, 
zajištění nebo doplňkového pojištění převést pojistné na pojišťovnu nebo 
převést částku pojistného plnění nebo vráceného pojistného pojištěnému. 
Tato opatření mají jednu nebo více těchto forem: 
c) požadavek, aby se peníze zákazníků převáděly prostřednictvím přísně 
oddělených zákaznických účtů a aby se tyto účty nepoužívaly k vracení peněz 
jiným věřitelům v případě úpadku; 

§ 54 odst. 6 (6) Peněžní prostředky na účtu samostatného zprostředkovatele nebo 
pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je 
Česká republika, podle odstavce 3 písm. b) nepodléhají výkonu rozhodnutí na 
majetek těchto pojišťovacích zprostředkovatelů.  

32016L0097 Článek 10 
odst. 6 
písm. c) 

6. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k ochraně zákazníků před 
neschopností zprostředkovatele pojištění, 
zajištění nebo doplňkového pojištění převést pojistné na pojišťovnu nebo 
převést částku pojistného plnění nebo vráceného pojistného pojištěnému. 
Tato opatření mají jednu nebo více těchto forem: 
c) požadavek, aby se peníze zákazníků převáděly prostřednictvím přísně 
oddělených zákaznických účtů a aby se tyto účty nepoužívaly k vracení peněz 
jiným věřitelům v případě úpadku; 

§ 55 odst. 1 (1) Pojišťovna, zajišťovna a samostatný zprostředkovatel jsou povinni 
distribuovat pojištění nebo zajištění pouze tak, že jejich pracovník, jejich 
vázaný zástupce a jeho pracovník a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel a 
jeho pracovník, trvale splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 56. 

32016L0097 Článek 10 
odst. 1 

Domovské členské státy zajistí, aby distributoři pojištění a zajištění a 
zaměstnanci pojišťoven a zajišťoven vykonávající distribuci pojištění nebo 
zajištění měli přiměřené znalosti a schopnosti k tomu, aby řádně plnili své 
úkoly a povinnosti. 

§ 55 odst. 2 (2) Pojišťovna zajistí, aby osoba podle § 3 odst. 2 a její pracovník měli 
odborné znalosti a dovednosti, které jsou přiměřené obsahu činnosti, kterou 
skutečně vykonávají. 

32016L0097 Článek 10 
odst. 1 

Domovské členské státy zajistí, aby distributoři pojištění a zajištění a 
zaměstnanci pojišťoven a zajišťoven vykonávající distribuci pojištění nebo 
zajištění měli přiměřené znalosti a schopnosti k tomu, aby řádně plnili své 
úkoly a povinnosti. 

§ 55 odst. 3 (3) Samostatný zprostředkovatel, je-li fyzickou osobou, je povinen 
zprostředkovávat pojištění nebo zajištění pouze tak, že trvale splňuje 

32016L0097 Článek 10 
odst. 1 

Domovské členské státy zajistí, aby distributoři pojištění a zajištění a 
zaměstnanci pojišťoven a zajišťoven vykonávající distribuci pojištění nebo 
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podmínky odborné způsobilosti podle § 56. zajištění měli přiměřené znalosti a schopnosti k tomu, aby řádně plnili své 
úkoly a povinnosti. 

§ 56 odst. 1 (1) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí získání 
všeobecných znalostí a získání a prohlubování odborných znalostí a 
dovedností nezbytných pro distribuci pojištění nebo zajištění. 

32016L0097 Článek 10 
odst. 2 
pododstavec 
1 

Domovské členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé pojištění či zajištění a 
zaměstnanci pojišťoven a zajišťoven a zaměstnanci zprostředkovatelů 
pojištění a zajištění splňovali požadavky týkající se profesní přípravy a 
rozvoje, aby si udrželi odpovídající úroveň výkonnosti přiměřenou funkci, již 
vykonávají na příslušném trhu. 

32016L0097 Článek 10 
odst. 1 

Domovské členské státy zajistí, aby distributoři pojištění a zajištění a 
zaměstnanci pojišťoven a zajišťoven vykonávající distribuci pojištění nebo 
zajištění měli přiměřené znalosti a schopnosti k tomu, aby řádně plnili své 
úkoly a povinnosti. 

§ 56 odst. 2 (2) Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce 
nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. 

32016L0097 Článek 10 
odst. 2 
pododstavec 
3 

Domovské členské státy mohou vyžadovat, aby bylo úspěšné splnění 
požadavků týkajících se odborné přípravy a rozvoje doloženo získáním 
osvědčení. 

32016L0097 Článek 10 
odst. 2 
pododstavec 
2 

Domovské členské státy za tímto účelem zavedou a zveřejní mechanismy, 
které umožní účinně ověřovat a hodnotit znalosti a odbornou způsobilost 
zprostředkovatelů pojištění a zajištění a zaměstnanců pojišťoven, zajišťoven 
a zprostředkovatelů pojištění a zajištění, které budou obnášet odbornou 
přípravu či rozvoj v trvání alespoň 15 hodin ročně, přičemž se zohlední 
povaha prodávaných produktů, typ distributora, úloha, kterou tyto osoby 
vykonávají, a činnost prováděná v rámci distributora pojištění nebo zajištění. 

§ 56 odst. 3 (3) Získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci pojištění 
nebo zajištění se prokazuje osvědčením o úspěšném vykonání odborné 
zkoušky podle tohoto zákona. Odborná zkouška musí být vykonána 
prokazatelným způsobem. Odborná zkouška může být také jen písemná. 

32016L0097 Článek 10 
odst. 2 
pododstavec 
2 

Domovské členské státy za tímto účelem zavedou a zveřejní mechanismy, 
které umožní účinně ověřovat a hodnotit znalosti a odbornou způsobilost 
zprostředkovatelů pojištění a zajištění a zaměstnanců pojišťoven, zajišťoven 
a zprostředkovatelů pojištění a zajištění, které budou obnášet odbornou 
přípravu či rozvoj v trvání alespoň 15 hodin ročně, přičemž se zohlední 
povaha prodávaných produktů, typ distributora, úloha, kterou tyto osoby 
vykonávají, a činnost prováděná v rámci distributora pojištění nebo zajištění. 

32016L0097 Článek 10 
odst. 2 
pododstavec 
3 

Domovské členské státy mohou vyžadovat, aby bylo úspěšné splnění 
požadavků týkajících se odborné přípravy a rozvoje doloženo získáním 
osvědčení. 

32016L0097 Článek 10 
odst. 2 
pododstavec 
6 

Zprostředkovatelé pojištění a zajištění musí prokázat, že splňují příslušné 
požadavky týkající se odborných znalostí a způsobilosti, které jsou stanoveny 
v příloze I. 

§ 56 odst. 4 (4) Prohlubování odborné způsobilosti se prokazuje osvědčením o 
absolvování následného vzdělávání podle tohoto zákona. 

32016L0097 Článek 10 
odst. 2 
pododstavec 
2 

Domovské členské státy za tímto účelem zavedou a zveřejní mechanismy, 
které umožní účinně ověřovat a hodnotit znalosti a odbornou způsobilost 
zprostředkovatelů pojištění a zajištění a zaměstnanců pojišťoven, zajišťoven 
a zprostředkovatelů pojištění a zajištění, které budou obnášet odbornou 
přípravu či rozvoj v trvání alespoň 15 hodin ročně, přičemž se zohlední 
povaha prodávaných produktů, typ distributora, úloha, kterou tyto osoby 
vykonávají, a činnost prováděná v rámci distributora pojištění nebo zajištění. 
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32016L0097 Článek 10 
odst. 2 
pododstavec 
3 

Domovské členské státy mohou vyžadovat, aby bylo úspěšné splnění 
požadavků týkajících se odborné přípravy a rozvoje doloženo získáním 
osvědčení. 

32016L0097 Článek 10 
odst. 2 
pododstavec 
6 

Zprostředkovatelé pojištění a zajištění musí prokázat, že splňují příslušné 
požadavky týkající se odborných znalostí a způsobilosti, které jsou stanoveny 
v příloze I. 

§ 57 odst. 1 (1) Odbornými znalostmi a dovednostmi pro distribuci pojištění nebo 
zajištění jsou pro skupinu odbornosti 
a) distribuce životních pojištění 

1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu, 
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví, 
3. znalosti regulace distribuce životního pojištění, 
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li, 
5. znalosti principů a fungování životního pojištění a jeho produktů, 
6. znalosti z oblasti investic a souvisejících rizik, 
7. znalosti doplňkových služeb v oblasti životního pojištění a 
8. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty životního pojištění a 

poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78, 
b) distribuce neživotních pojištění, s výjimkou činností uvedených v 

písmeni d) nebo e), 
1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu, 
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví, 
3. znalosti regulace distribuce neživotního pojištění, 
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li, 
5. znalosti principů a fungování produktů neživotního pojištění, 
6. znalosti doplňkových služeb v oblasti neživotního pojištění a 
7. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty neživotního 

pojištění a poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78, 
c) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných 

než drážních vozidlech a pojištění nebo zajištění odpovědnosti 
vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla 
1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu, 
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví, 
3. znalosti regulace distribuce pojištění škod na pozemních dopravních 

prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění nebo zajištění 
odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho 
přípojného vozidla, 

4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li, 
5. znalosti principů a fungování pojištění škod na pozemních 

dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění 
nebo zajištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního 
motorového a jeho přípojného vozidla, 

6. znalosti doplňkových služeb v oblasti pojištění škod na pozemních 
dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění 
nebo zajištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního 
motorového a jeho přípojného vozidla a 

32016L0097 Článek 
Příloha I 

PŘÍLOHA I 
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA ODBORNÉ ZNALOSTI A 
ZPŮSOBILOST 
(podle čl. 10 odst. 2) 
I. Neživotní rizika zařazená do tříd 1 až 18 části A přílohy I směrnice 
2009/138/ES 
a) minimální nezbytné znalosti obsahu a podmínek nabízených pojištění, 
včetně doplňkových rizik, pokud se na ně taková pojištění vztahují; 
b) minimální nezbytné znalosti použitelných právních předpisů, kterými se 
řídí distribuce pojistných produktů, jako jsou například právní předpisy v 
oblasti ochrany spotřebitele a příslušné právní předpisy z daňové, sociální a 
pracovněprávní oblasti; 
c) minimální nezbytné znalosti vyřizování pojistných událostí; 
d) minimální nezbytné znalosti vyřizování stížností; 
e) minimální nezbytné znalosti pro posuzování potřeb zákazníka; 
f) minimální nezbytné znalosti trhu pojištění; 
g) minimální nezbytné znalosti etických standardů v odvětví a 
h) minimální nezbytná finanční gramotnost. 
II. Pojistné produkty s investiční složkou 
a) minimální nezbytné znalosti pojistných produktů s investiční složkou, 
včetně pojistných podmínek a ryzího pojistného a případných zaručených a 
nezaručených výnosů; 
b) minimální nezbytné znalosti výhod a nevýhod různých variant investice 
pro pojistníka; 
c) minimální nezbytné znalosti finančních rizik, která nese pojistník; 
d) minimální nezbytné znalosti pojistek týkajících se životních rizik a jiných 
produktů spoření; 
e) minimální nezbytné znalosti organizace důchodového systému a příjmů 
jím zaručených; 
f) minimální nezbytné znalosti použitelných právních předpisů, kterými se 
řídí distribuce pojistných produktů, jako jsou například právní předpisy v 
oblasti ochrany spotřebitele a daní; 
g) minimální nezbytné znalosti trhu pojištění a trhu s produkty spoření; 
h) minimální nezbytné znalosti postupů vyřizování stížností; 
i) minimální nezbytné znalosti pro posuzování potřeb zákazníka; 
j) řízení střetů zájmů; 
k) minimální nezbytné znalosti etických standardů v odvětví a 
l) minimální nezbytná finanční gramotnost. 
III. Životní rizika klasifikovaná v příloze II směrnice 2009/138/ES 
a) minimální nezbytné znalosti pojištění, včetně obsahu, podmínek, 
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7. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty pojištění škod na 
pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a 
pojištění nebo zajištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu 
pozemního motorového a jeho přípojného vozidla a poskytnout mu 
radu podle postupu stanoveného v § 78, 

d) distribuce pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka, s 
výjimkou činností uvedených v písmeni e), 
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 podnikatelské 

činnosti zákazníka, 
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li, 
5. znalosti principů a fungování pojištění týkajících se podnikatelské 

činnosti zákazníka, 
6. znalosti doplňkových služeb v oblasti pojištění týkajících se 

podnikatelské činnosti zákazníka a 
7. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty pojištění týkající se 

podnikatelské činnosti zákazníka a poskytnout mu radu podle 
postupu stanoveného v § 78, 

e) distribuce pojištění velkých pojistných rizik a distribuce zajištění 
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 a zprostředkování zajištění, 
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li, 
5. znalosti principů a fungování distribuce pojištění velkých pojistných 

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

pojistných rizik a zajištění a 
7. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty pojištění velkých 

pojistných rizik a zajištění a poskytnout mu radu podle postupu 
stanoveného v § 78. 

zaručených výnosů a případně doplňkových rizik; 
b) minimální nezbytné znalosti organizace a příjmů zaručených důchodovým 
systémem příslušného členského státu; 
c) znalosti použitelných právních předpisů v oblasti pojistných smluv, 
ochrany spotřebitele, ochrany údajů, praní peněz, a je-li to relevantní, 
příslušných právních předpisů z daňové, sociální a pracovněprávní oblasti; 
d) minimální nezbytné znalosti trhu pojištění a dalších relevantních trhů s 
finančními službami; 
e minimální nezbytné znalosti vyřizování stížností; 
f) minimální nezbytné znalosti pro posuzování potřeb spotřebitele; 
g) řešení střetů zájmů; 
h) minimální nezbytné znalosti etických standardů v odvětví a 
i) minimální nezbytná finanční gramotnost. 

§ 59 odst. 1 (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 osoby uvedené v § 
55. 

32016L0097 Článek 10 
odst. 2 
pododstavec 
2 

Domovské členské státy za tímto účelem zavedou a zveřejní mechanismy, 
které umožní účinně ověřovat a hodnotit znalosti a odbornou způsobilost 
zprostředkovatelů pojištění a zajištění a zaměstnanců pojišťoven, zajišťoven 
a zprostředkovatelů pojištění a zajištění, které budou obnášet odbornou 
přípravu či rozvoj v trvání alespoň 15 hodin ročně, přičemž se zohlední 
povaha prodávaných produktů, typ distributora, úloha, kterou tyto osoby 
vykonávají, a činnost prováděná v rámci distributora pojištění nebo zajištění. 

§ 70 odst. 1 (1) Pojišťovna, zajišťovna a samostatný zprostředkovatel jsou povinni 
distribuovat pojištění nebo zajištění pouze tak, že jejich pracovník, jejich 
vázaný zástupce a jeho pracovník a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel a 
jeho pracovník trvale splňují podmínky důvěryhodnosti. 

32016L0097 Článek 10 
odst. 3 
pododstavec 
1 

Fyzické osoby, které pracují pro pojišťovnu nebo zajišťovnu anebo pro 
zprostředkovatele pojištění či zajištění a které vykonávají distribuci pojištění 
nebo zajištění, musí mít dobrou pověst. 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. 

32016L0097 Článek 10 Členské státy v případě zprostředkovatelů doplňkového pojištění zajistí, aby 
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odst. 3 
pododstavec 
4 

osoby, které odpovídají za distribuci doplňkového pojištění, splňovaly 
požadavek uvedený v prvním pododstavci tohoto odstavce. 

§ 70 odst. 2 (2) Samostatný zprostředkovatel je povinen zprostředkovávat pojištění 
nebo zajištění pouze tak, že trvale splňuje podmínky důvěryhodnosti. 

32016L0097 Článek 10 
odst. 3 
pododstavec 
1 

Fyzické osoby, které pracují pro pojišťovnu nebo zajišťovnu anebo pro 
zprostředkovatele pojištění či zajištění a které vykonávají distribuci pojištění 
nebo zajištění, musí mít dobrou pověst. 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. 

§ 70 odst. 3 (3) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje fyzická 
osoba, která je plně svéprávná a dává předpoklad řádného provozování 
činnosti podle tohoto zákona. 

32016L0097 Článek 10 
odst. 3 
pododstavec 
1 

Fyzické osoby, které pracují pro pojišťovnu nebo zajišťovnu anebo pro 
zprostředkovatele pojištění či zajištění a které vykonávají distribuci pojištění 
nebo zajištění, musí mít dobrou pověst. 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. 

§ 72 odst. 1 (1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel jedná kvalifikovaně, 
čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka. 

32016L0097 Článek 17 
odst. 1 

Členské státy zajistí, aby distributoři pojištění jednali při distribuci pojištění 
vždy čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých 
zákazníků. 

32016L0097 Článek 30 
odst. 1 
pododstavec 
2 

Členské státy zajistí, aby v případě, že zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna poskytuje investiční poradenství, při němž je doporučován určitý 
balíček služeb nebo produktů v souladu s článkem 24, byl celkový balíček 
vhodný.  

§ 72 odst. 2 (2) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel jedná tak, aby bylo 
zákazníkovi zřejmé, v jaké pozici a jménem koho pojišťovna nebo pojišťovací 
zprostředkovatel jedná. 

32016L0097 Článek 18 
písm. a) bod 
v) 

Členské státy zajistí, aby  
a) zprostředkovatel pojištění sdělil zákazníkovi v dostatečném předstihu před 
uzavřením pojistné smlouvy tyto informace: 
 v) zda zprostředkovatel zastupuje zákazníka nebo jedná na účet či 
jménem pojišťovny; 

§ 73 odst. 1 (1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel při komunikaci se 
zákazníkem, včetně obchodního sdělení, nesmí používat nejasné, nepravdivé, 
zavádějící nebo klamavé informace. 

32016L0097 Článek 17 
odst. 2 

Aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES, zajistí 
členské státy, aby veškeré informace týkající se předmětu této směrnice, 
včetně propagačních sdělení distributora pojištění, určené zákazníkům nebo 
potenciálním zákazníkům byly korektní, jasné a neklamavé. Propagační 
sdělení musí být vždy možné jako taková jasně určit. 

32016L0097 Článek 20 
odst. 7 
pododstavec 
1 písm. e) 

7. Informační dokument o pojistném produktu musí: 
 e) být přesný a nebýt zavádějící; 

§ 73 odst. 2 (2) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel zajistí, aby obsah 
komunikace byl podán jasným, výstižným a srozumitelným způsobem. 

32016L0097 Článek 17 
odst. 2 

Aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES, zajistí 
členské státy, aby veškeré informace týkající se předmětu této směrnice, 
včetně propagačních sdělení distributora pojištění, určené zákazníkům nebo 
potenciálním zákazníkům byly korektní, jasné a neklamavé. Propagační 
sdělení musí být vždy možné jako taková jasně určit. 

32016L0097 Článek 20 7. Informační dokument o pojistném produktu musí: 
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odst. 7 
pododstavec 
1 písm. b) 

 b) být prezentován a uspořádán tak, aby byl přehledný a snadno se 
četl, přičemž je použito písmo čitelné velikosti; 

§ 73 odst. 3 (3) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel musí každé obchodní 
sdělení jasně označit slovy „obchodní sdělení“. 

32016L0097 Článek 17 
odst. 2 

Aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES, zajistí 
členské státy, aby veškeré informace týkající se předmětu této směrnice, 
včetně propagačních sdělení distributora pojištění, určené zákazníkům nebo 
potenciálním zákazníkům byly korektní, jasné a neklamavé. Propagační 
sdělení musí být vždy možné jako taková jasně určit. 

§ 75 Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel nesmí v souvislosti se svou 
činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout peněžitou nebo nepeněžitou 
výhodu, která může vést k porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, 
jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění 
nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti 
distribuce pojištění, včetně neobvyklé úplaty za poskytovanou službu nebo 
jakékoli jiné neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální. 

32016L0097 Článek 17 
odst. 3 

Členské státy zajistí, aby distributoři pojištění nebyli odměňováni způsobem, 
který by byl v rozporu s jejich povinností jednat v nejlepším zájmu svých 
zákazníků, ani takovým způsobem neodměňovali či nehodnotili výkony 
svých zaměstnanců. Distributor pojištění nesmí zejména zavést žádný 
mechanismus, který by mohl formou odměn, prodejních cílů či jiným 
způsobem distributora či jeho zaměstnance motivovat k tomu, aby 
zákazníkům doporučovali konkrétní pojistný produkt, pokud by tento 
distributor pojištění mohl nabídnout i jiný pojistný produkt, který by lépe 
odpovídal potřebám daného zákazníka.  

32016L0097 Článek 12 1.   Členské státy určí příslušné orgány zmocněné zajišťovat provádění této 
směrnice. Uvědomí o tom Komisi, přičemž uvedou případné rozdělení úkolů. 
2.   Orgány uvedenými v odstavci 1 tohoto článku jsou buď veřejné orgány, 
nebo subjekty uznané vnitrostátním právem nebo veřejnými orgány výslovně 
za tímto účelem zmocněnými vnitrostátním právem. Nesmějí to být 
pojišťovny ani zajišťovny ani sdružení, jejichž členové přímo nebo nepřímo 
zahrnují pojišťovny nebo zajišťovny, ani zprostředkovatelé pojištění nebo 
zajištění, aniž je dotčena možnost spolupráce příslušných orgánů či jiných 
subjektů, je-li to výslovně stanoveno v čl. 3 odst. 1. 
3.   Příslušné orgány musí mít veškeré pravomoci nezbytné k výkonu svých 
úkolů podle této směrnice. Existuje-li na území členského státu více než 
jeden příslušný orgán, zajišťuje členský stát úzkou spolupráci těchto orgánů, 
aby mohly účinně plnit své úkoly. 

32016L0097 Článek 29 
odst. 2 

Aniž je dotčen čl. 19 odst. 1 písm. d) a e) a odst. 3 a čl. 22 odst. 3, členské 
státy zajistí, aby zprostředkovatelé pojištění nebo pojišťovny byli považováni 
za subjekty plnící své povinnosti podle čl. 17 odst. 1 a článku 27 nebo článku 
28, pokud platí poplatek či provizi nebo jsou poplatek či provize placeny jim, 
nebo 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.  

§ 76 Samostatný zprostředkovatel nesmí zprostředkovávat jednotlivé 
pojištění zároveň jako pojišťovací agent a pojišťovací makléř. Pojišťovací 

32016L0097 Článek 18 
písm. a) bod 

Členské státy zajistí, aby  
a) zprostředkovatel pojištění sdělil zákazníkovi v dostatečném předstihu před 
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zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, nesmí zprostředkovávat jednotlivé pojištění zároveň na základě 
smlouvy uzavřené s pojišťovnou a na základě smlouvy uzavřené se 
zákazníkem. 

v) uzavřením pojistné smlouvy tyto informace: 
 v) zda zprostředkovatel zastupuje zákazníka nebo jedná na účet či 
jménem pojišťovny; 

§ 77 odst. 1 (1) Před sjednáním, podstatnou změnou nebo ukončením pojištění získá 
pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel od zákazníka informace týkající 
se jeho požadavků, cílů a potřeb.  

32016L0097 Článek 2 
odst. 1 bod 
15 

„poradenstvím“ poskytování osobních doporučení zákazníkovi na jeho žádost 
nebo z podnětu distributora pojištění k jedné nebo více pojistným smlouvám; 

32016L0097 Článek 24 
odst. 6 

Členské státy zajistí, aby distributor pojištění v případech uvedených v 
odstavcích 1 a 3 upřesnil požadavky a potřeby zákazníka v souvislosti s 
pojistnými produkty, které jsou součástí celkového balíčku nebo jedné 
dohody.  

32016L0097 Článek 20 
odst. 1 
pododstavec 
1 

Před uzavřením pojistné smlouvy upřesní distributor pojištění požadavky a 
potřeby zákazníka na základě informací, které od něj získá, a poskytne mu 
srozumitelnou formou objektivní informace o pojistném produktu, aby mu 
umožnil učinit informované rozhodnutí. 

32016L0097 Článek 30 
odst. 2 
pododstavec 
1 

 Aniž je dotčen čl. 20 odst. 1, zajistí členské státy, aby zprostředkovatelé 
pojištění nebo pojišťovny při provádění distribuce pojištění, která není 
vymezena v odstavci 1 tohoto článku, ve vztahu k prodeji bez poradenství 
požádali zákazníka nebo potenciálního zákazníka, aby jim poskytl informace 
o svých znalostech a zkušenostech v oblasti investic v souvislosti s určitým 
nabízeným nebo žádaným produktem nebo službou, aby tak umožnil 
zprostředkovateli pojištění nebo pojišťovně posoudit, zda jsou doporučená 
pojistná služba nebo produkt pro zákazníka vhodné. V případě, že se v 
souladu s článkem 24 zvažuje balíček služeb nebo produktů, zaměří se toto 
posouzení na to, zda je vhodný celkový balíček.  

§ 77 odst. 2 (2) Na základě získaných informací poskytne pojišťovna nebo 
pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi doporučení, aby se mohl zákazník 
rozhodnout, zda sjedná, podstatně změní nebo ukončí pojištění. 

32016L0097 Článek 2 
odst. 1 bod 
15 

„poradenstvím“ poskytování osobních doporučení zákazníkovi na jeho žádost 
nebo z podnětu distributora pojištění k jedné nebo více pojistným smlouvám; 

32016L0097 Článek 24 
odst. 6 

Členské státy zajistí, aby distributor pojištění v případech uvedených v 
odstavcích 1 a 3 upřesnil požadavky a potřeby zákazníka v souvislosti s 
pojistnými produkty, které jsou součástí celkového balíčku nebo jedné 
dohody.  

32016L0097 Článek 30 
odst. 2 
pododstavec 
2 

Pokud se zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna na základě informací 
získaných podle prvního pododstavce domnívají, že produkt není pro 
zákazníka nebo potenciálního zákazníka vhodný, upozorní jej na to. Toto 
upozornění lze poskytovat ve standardizované formě.  

32016L0097 Článek 20 
odst. 1 
pododstavec 
1 

Před uzavřením pojistné smlouvy upřesní distributor pojištění požadavky a 
potřeby zákazníka na základě informací, které od něj získá, a poskytne mu 
srozumitelnou formou objektivní informace o pojistném produktu, aby mu 
umožnil učinit informované rozhodnutí. 

§ 78 odst. 1 (1) Před sjednáním, podstatnou změnou nebo ukončením 
rezervotvorného pojištění poskytne pojišťovna nebo pojišťovací 
zprostředkovatel zákazníkovi radu týkající se vhodnosti těchto právních 
jednání pro zákazníka. 

32016L0097 Článek 30 
odst. 1 a 2 

1. Aniž je dotčen čl. 20 odst. 1, zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna v 
případě poskytování poradenství o pojistném produktu s investiční složkou 
musí rovněž získat nezbytné informace o znalostech a zkušenostech 
zákazníka nebo potenciálního zákazníka v oblasti investic, pokud jde o 
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specifický druh produktu nebo služby, o jeho finanční situaci, včetně jeho 
schopnosti nést ztráty, a o jeho investičních cílech, včetně jeho rizikové 
tolerance, aby tak mohli tomuto zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi 
doporučit pojistné produkty s investiční složkou, které jsou pro něj vhodné, a 
zejména jsou v souladu s jeho rizikovou tolerancí a schopností nést ztráty. 
Členské státy zajistí, aby v případě, že zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna poskytuje investiční poradenství, při němž je doporučován určitý 
balíček služeb nebo produktů v souladu s článkem 24, byl celkový balíček 
vhodný.  
2. Aniž je dotčen čl. 20 odst. 1, zajistí členské státy, aby zprostředkovatelé 
pojištění nebo pojišťovny při provádění distribuce pojištění, která není 
vymezena v odstavci 1 tohoto článku, ve vztahu k prodeji bez poradenství 
požádali zákazníka nebo potenciálního zákazníka, aby jim poskytl informace 
o svých znalostech a zkušenostech v oblasti investic v souvislosti s určitým 
nabízeným nebo žádaným produktem nebo službou, aby tak umožnil 
zprostředkovateli pojištění nebo pojišťovně posoudit, zda jsou doporučená 
pojistná služba nebo produkt pro zákazníka vhodné. V případě, že se v 
souladu s článkem 24 zvažuje balíček služeb nebo produktů, zaměří se toto 
posouzení na to, zda je vhodný celkový balíček.  
Pokud se zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna na základě informací 
získaných podle prvního pododstavce domnívají, že produkt není pro 
zákazníka nebo potenciálního zákazníka vhodný, upozorní jej na to. Toto 
upozornění lze poskytovat ve standardizované formě.  
Pokud zákazníci nebo potenciální zákazníci neposkytnou informace uvedené 
v prvním pododstavci nebo pokud o svých znalostech a zkušenostech 
poskytnou nedostatečné informace, zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna je upozorní, že nejsou schopni určit, zda je pro ně navrhovaný 
produkt vhodný. Toto upozornění lze poskytovat ve standardizované formě.  

32016L0097 Článek 20 
odst. 1 
pododstavec 
3 

Pokud je před uzavřením konkrétní smlouvy poskytnuto poradenství, musí 
distributor pojištění zákazníkovi poskytnout osobní doporučení, v němž 
vysvětlí, proč daný produkt nejlépe splňuje jeho požadavky a potřeby. 

32016L0097 Článek 22 
odst. 2 
pododstavec 
3 

Členské státy mohou zejména stanovit povinnost poskytovat poradenství 
podle čl. 20 odst. 1 třetího pododstavce při prodeji jakýchkoli pojistných 
produktů či pro určitý druh pojistných produktů. V takovém případě musí 
distributoři pojištění včetně těch, kteří svou činnost provozují na základě 
volného pohybu služeb či svobody usazování, dodržovat tyto přísnější 
vnitrostátní předpisy, pokud uzavírají pojistné smlouvy se zákazníky, kteří 
mají v tomto členském státě obvyklé bydliště nebo provozovnu. 

32016L0097 Článek 2 
odst. 1 bod 
15 

„poradenstvím“ poskytování osobních doporučení zákazníkovi na jeho žádost 
nebo z podnětu distributora pojištění k jedné nebo více pojistným smlouvám; 

§ 78 odst. 2 (2) Rada se poskytuje na základě 
a) analýzy 

1. požadavků, cílů a potřeb získaných od zákazníka, 
2. rizik, kterým může být zákazník vystaven po dobu trvání pojištění, 
3. finanční situace zákazníka, 

32016L0097 Článek 30 
odst. 1 a 2 

1. Aniž je dotčen čl. 20 odst. 1, zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna v 
případě poskytování poradenství o pojistném produktu s investiční složkou 
musí rovněž získat nezbytné informace o znalostech a zkušenostech 
zákazníka nebo potenciálního zákazníka v oblasti investic, pokud jde o 
specifický druh produktu nebo služby, o jeho finanční situaci, včetně jeho 
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4. znalostí a zkušeností zákazníka v oblasti investic, 
5. rizikové tolerance zákazníka a jeho schopnosti nést ztráty, 
6. právních vztahů zákazníka týkajících se dalších produktů finančního 

trhu a 
b) výběru z dostatečného počtu vhodných pojistných produktů, které může 

pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel distribuovat. 

schopnosti nést ztráty, a o jeho investičních cílech, včetně jeho rizikové 
tolerance, aby tak mohli tomuto zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi 
doporučit pojistné produkty s investiční složkou, které jsou pro něj vhodné, a 
zejména jsou v souladu s jeho rizikovou tolerancí a schopností nést ztráty. 
Členské státy zajistí, aby v případě, že zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna poskytuje investiční poradenství, při němž je doporučován určitý 
balíček služeb nebo produktů v souladu s článkem 24, byl celkový balíček 
vhodný.  
2. Aniž je dotčen čl. 20 odst. 1, zajistí členské státy, aby zprostředkovatelé 
pojištění nebo pojišťovny při provádění distribuce pojištění, která není 
vymezena v odstavci 1 tohoto článku, ve vztahu k prodeji bez poradenství 
požádali zákazníka nebo potenciálního zákazníka, aby jim poskytl informace 
o svých znalostech a zkušenostech v oblasti investic v souvislosti s určitým 
nabízeným nebo žádaným produktem nebo službou, aby tak umožnil 
zprostředkovateli pojištění nebo pojišťovně posoudit, zda jsou doporučená 
pojistná služba nebo produkt pro zákazníka vhodné. V případě, že se v 
souladu s článkem 24 zvažuje balíček služeb nebo produktů, zaměří se toto 
posouzení na to, zda je vhodný celkový balíček.  
Pokud se zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna na základě informací 
získaných podle prvního pododstavce domnívají, že produkt není pro 
zákazníka nebo potenciálního zákazníka vhodný, upozorní jej na to. Toto 
upozornění lze poskytovat ve standardizované formě.  
Pokud zákazníci nebo potenciální zákazníci neposkytnou informace uvedené 
v prvním pododstavci nebo pokud o svých znalostech a zkušenostech 
poskytnou nedostatečné informace, zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna je upozorní, že nejsou schopni určit, zda je pro ně navrhovaný 
produkt vhodný. Toto upozornění lze poskytovat ve standardizované formě.  

32016L0097 Článek 20 
odst. 3 

Jestliže zprostředkovatel pojištění informuje zákazníka, že poskytuje 
poradenství na základě nestranné a osobní analýzy, musí mu toto poradenství 
poskytnout na základě analýzy dostatečně velkého počtu pojistných smluv 
nabízených na trhu, aby měl možnost učinit osobní doporučení v souladu s 
odbornými kritérii ohledně toho, jaká pojistná smlouva odpovídá potřebám 
zákazníka. 

§ 78 odst. 3 (3) Informuje-li pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel před 
sjednáním, podstatnou změnou nebo ukončením jiného než rezervotvorného 
pojištění zákazníka o tom, že poskytuje radu týkající se vhodnosti těchto 
právních jednání pro zákazníka, odstavec 2 se použije obdobně. 

32016L0097 Článek 20 
odst. 3 

Jestliže zprostředkovatel pojištění informuje zákazníka, že poskytuje 
poradenství na základě nestranné a osobní analýzy, musí mu toto poradenství 
poskytnout na základě analýzy dostatečně velkého počtu pojistných smluv 
nabízených na trhu, aby měl možnost učinit osobní doporučení v souladu s 
odbornými kritérii ohledně toho, jaká pojistná smlouva odpovídá potřebám 
zákazníka. 

§ 79 odst. 1 (1) Z jednání, které může vést ke sjednání, podstatné změně nebo 
ukončení pojištění, které není pojištěním velkých pojistných rizik, pojišťovna 
nebo pojišťovací zprostředkovatel, zejména na základě informací 
poskytnutých zákazníkem a v závislosti na charakteru pojištění, vyhotoví 
záznam z jednání obsahující požadavky, cíle a potřeby zákazníka související s 
daným pojištěním, své doporučení a důvody, na kterých zakládá své 
doporučení pro sjednání, podstatnou změnu, trvání nebo ukončení daného 
pojištění. 

32016L0097 Článek 30 
odst. 4 

Zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna vytvoří záznam, jehož součástí je 
dokument nebo dokumenty sjednané mezi zprostředkovatelem pojištění nebo 
pojišťovnou a zákazníkem stanovící práva a povinnosti stran a další 
podmínky, za kterých zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna poskytuje 
služby zákazníkovi. Práva a povinnosti smluvních stran lze začlenit odkazem 
na jiné dokumenty nebo právní texty. 

32016L0097 Článek 30 
odst. 5 

Při poskytování poradenství o pojistných produktech s investiční složkou 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna před uzavřením smlouvy poskytne 
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pododstavec 
2 

zákazníkovi na trvalém nosiči sdělení o vhodnosti, ve kterém upřesní, jaké 
poradenství poskytuje a jak toto poradenství odpovídá preferencím, cílům a 
dalším charakteristikám zákazníka. Použijí se podmínky stanovené v čl. 23 
odst. 1 až 4. 

§ 79 odst. 2 (2) Součástí záznamu z jednání je i vysvětlení dopadů případného 
vzniku, podstatné změny, trvání nebo ukončení pojištění na zákazníka, včetně 
souvisejících rizik. Jestliže vzniká povinnost poskytnout radu, je součástí 
záznamu i analýza podle § 78 odst. 2 písm. a). 

32016L0097 Článek 30 
odst. 1 
pododstavec 
1 

 Aniž je dotčen čl. 20 odst. 1, zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna v 
případě poskytování poradenství o pojistném produktu s investiční složkou 
musí rovněž získat nezbytné informace o znalostech a zkušenostech 
zákazníka nebo potenciálního zákazníka v oblasti investic, pokud jde o 
specifický druh produktu nebo služby, o jeho finanční situaci, včetně jeho 
schopnosti nést ztráty, a o jeho investičních cílech, včetně jeho rizikové 
tolerance, aby tak mohli tomuto zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi 
doporučit pojistné produkty s investiční složkou, které jsou pro něj vhodné, a 
zejména jsou v souladu s jeho rizikovou tolerancí a schopností nést ztráty. 

§ 80 odst. 1 (1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel při distribuci pojištění 
pořizují dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro 
hodnověrné osvědčení řádného plnění jejich povinností stanovených tímto 
zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci 
pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v 
oblasti distribuce pojištění. 

32016L0097 Článek 30 
odst. 4 

Zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna vytvoří záznam, jehož součástí je 
dokument nebo dokumenty sjednané mezi zprostředkovatelem pojištění nebo 
pojišťovnou a zákazníkem stanovící práva a povinnosti stran a další 
podmínky, za kterých zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna poskytuje 
služby zákazníkovi. Práva a povinnosti smluvních stran lze začlenit odkazem 
na jiné dokumenty nebo právní texty. 

32016L0097 Článek 12 1.   Členské státy určí příslušné orgány zmocněné zajišťovat provádění této 
směrnice. Uvědomí o tom Komisi, přičemž uvedou případné rozdělení úkolů. 
2.   Orgány uvedenými v odstavci 1 tohoto článku jsou buď veřejné orgány, 
nebo subjekty uznané vnitrostátním právem nebo veřejnými orgány výslovně 
za tímto účelem zmocněnými vnitrostátním právem. Nesmějí to být 
pojišťovny ani zajišťovny ani sdružení, jejichž členové přímo nebo nepřímo 
zahrnují pojišťovny nebo zajišťovny, ani zprostředkovatelé pojištění nebo 
zajištění, aniž je dotčena možnost spolupráce příslušných orgánů či jiných 
subjektů, je-li to výslovně stanoveno v čl. 3 odst. 1. 
3.   Příslušné orgány musí mít veškeré pravomoci nezbytné k výkonu svých 
úkolů podle této směrnice. Existuje-li na území členského státu více než 
jeden příslušný orgán, zajišťuje členský stát úzkou spolupráci těchto orgánů, 
aby mohly účinně plnit své úkoly. 

§ 82 odst. 1 (1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel poskytují informace 
požadované tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se 
vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie v oblasti distribuce pojištění zákazníkovi bezplatně. 

32016L0097 Článek 23 
odst. 1 
písm. d) 

1. Veškeré informace poskytované v souladu s články 18, 19, 20 a 29 se 
poskytují zákazníkům: 
 d) bezplatně. 

§ 82 odst. 2 (2) Ustanovení § 83 až 93 se nepoužijí na pojištění velkých pojistných 
rizik. 

32016L0097 Článek 22 
odst. 1 
pododstavec 
1 

Informace uvedené v článcích 18, 19 a 20 není třeba poskytovat, pokud 
distributor pojištění vykonává distribuci v souvislosti s pojištěním velkých 
rizik. 

§ 83 Pojišťovna je povinna zákazníkovi sdělit 
a) své jméno, a nevyplývá-li to z jejího jména, právní formu a skutečnost, že 

je pojišťovnou, a jména pracovníků, kteří se zákazníkem přímo jednají; 
pojišťovna přitom rozliší, zda jedná v roli pojistitele nebo pojišťovacího 
zprostředkovatele, 

32009L0138 Článek 185 
odst. 2 
písm. a) 

a) jméno pojišťovny a její právní forma; 

32016L0097 Článek 18 
písm. b) bod 

Členské státy zajistí, aby  
b) pojišťovna sdělila zákazníkovi v dostatečném předstihu před uzavřením 
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b) adresu svého sídla a tam, kde to přichází v úvahu, adresu zastoupení nebo 
pobočky, prostřednictvím kterých sjednává pojištění, 

c) 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 
a případně i jiným způsobem, 

d) odkaz umožňující zákazníkovi přístup ke zprávě o solventnosti a finanční 
situaci podle zákona o pojišťovnictví, vypracovává-li pojišťovna tuto 
zprávu, a 

e) povahu odměny svých pracovníků v souvislosti se sjednávaným 
pojištěním. 

i) pojistné smlouvy tyto informace: 
 i) svou totožnost a adresu a skutečnost, že je pojišťovnou, 

32009L0138 Článek 185 
odst. 2 
písm. c) 

c) adresa sídla a případně pobočky, se kterou je smlouva uzavírána. 

32009L0138 Článek 184 
odst. 1 

1. Pokud je neživotní pojištění nabízeno v rámci práva usazování nebo 
volného pohybu služeb, musí být pojistník před tím, než se k něčemu zaváže, 
uvědomen o tom, ve kterém členském státě se nachází sídlo, případně 
pobočka, se kterou má být smlouva uzavřena. 
Každý doklad vydaný pojistníkovi obsahuje údaje uvedené v prvním 
pododstavci. 
Povinnosti stanovené v prvním a druhém pododstavci se nevztahují na velká 
rizika. 

32009L0138 Článek 185 
odst. 2 
písm. b) 

b) jméno členského státu, ve kterém se nachází sídlo a případně pobočka, se 
kterou je smlouva uzavírána; 

32016L0097 Článek 18 
písm. b) bod 
iii) 

Členské státy zajistí, aby  
b) pojišťovna sdělila zákazníkovi v dostatečném předstihu před uzavřením 
pojistné smlouvy tyto informace: 
 iii) postupy uvedené v článku 14, které umožňují zákazníkům a 
jiným zúčastněným osobám podávat stížnosti na pojišťovny, a postupy pro 
mimosoudní řešení sporů uvedené v článku 15. 

32009L0138 Článek 183 
odst. 1 
pododstavec 
2 

Pojišťovna rovněž informuje pojistníka o způsobu vyřizování stížností 
pojistníků v záležitostech smluv, včetně případné existence instituce, na 
kterou se lze se stížnostmi obracet, aniž je dotčeno právo pojistníků obrátit se 
na soud. 

32009L0138 Článek 185 
odst. 3 
písm. l) 

l) opatření pro vyřizování stížností pojistníků, pojištěných osob nebo osob 
oprávněných podle smluv, případně včetně existence orgánu pro vyřizování 
stížností, aniž je dotčeno právo zahájit soudní řízení; 

32009L0138 Článek 185 
odst. 2 
písm. d) 

d) konkrétní odkaz na zprávu o její solventnosti a finanční situaci podle 
článku 51, který umožní pojistníkovi snadný přístup k těmto informacím. 

32016L0097 Článek 19 
odst. 4 

Členské státy zajistí, aby pojišťovna zákazníkovi sdělila v dostatečném 
předstihu před uzavřením pojistné smlouvy povahu odměny, kterou její 
zaměstnanci obdrželi v souvislosti s uvedenou pojistnou smlouvou.  

§ 84 Pojišťovna je povinna zákazníkovi sdělit informace o 
a) charakteristice a územním rozsahu pojištění, 
b) výčtu pojistných událostí a pojistných nebezpečí, které jsou pojištěním 

kryty, limitech tohoto krytí a informace o výlukách z pojištění, 
c) výši, způsobu a době placení pojistného za každé sjednané pojištění, 
d) době trvání pojištění, včetně dne začátku a konce pojištění, 
e) způsobech zániku pojištění, včetně informace o možnosti odstoupení od 

smlouvy a postupu při uplatnění práva na pojistné plnění, 

32009L0138 Článek 185 
odst. 3 
písm. a) 

a) definice všech plnění a všech opcí; 

32016L0097 Článek 20 
odst. 8 
písm. b) 

8. Informační dokument o pojistném produktu musí obsahovat tyto 
informace: 
 b) souhrn pojistného krytí, včetně hlavních pojištěných rizik, výše 
pojištění, a je-li to relevantní, územního rozsahu pojištění a souhrnu výluk z 
pojištění; 
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f) způsobu určení výše pojistného plnění, 
g) důsledcích, které zákazník ponese v případě porušení povinností 

vyplývajících z pojištění, 
h) právu rozhodném pro pojistnou smlouvu tam, kde strany nemají možnost 

výběru práva rozhodného pro pojistnou smlouvu, nebo právu, které 
navrhuje pojišťovna v případech, kdy strany mají možnost výběru 
rozhodného práva, a 

i) veškerých platbách vyplývajících z pojistné smlouvy a hrazených 
zákazníkem nad rámec pojistného a jejich výši, není-li to možné, způsob 
jejich určení včetně metody výpočtu. 

32016L0097 Článek 20 
odst. 8 
písm. a) 

8. Informační dokument o pojistném produktu musí obsahovat tyto 
informace: 
 a) informace o druhu pojištění; 

32016L0097 Článek 20 
odst. 8 
písm. d) 

8. Informační dokument o pojistném produktu musí obsahovat tyto 
informace: 
 d) hlavní výluky z pojištění; 

32009L0138 Článek 185 
odst. 3 
písm. d) 

d) způsoby platby pojistného a a dobu placení; 

32016L0097 Článek 20 
odst. 8 
písm. c) 

8. Informační dokument o pojistném produktu musí obsahovat tyto 
informace: 
 c) způsoby a doba placení pojistného; 

32009L0138 Článek 185 
odst. 3 
písm. g) 

g) přiměřené informace o pojistném za každé pojištění, za hlavní pojištění a 
případně doplňkové pojištění; 

32009L0138 Článek 185 
odst. 3 
písm. b) 

b) doba trvání smlouvy; 

32016L0097 Článek 20 
odst. 8 
písm. h) 

8. Informační dokument o pojistném produktu musí obsahovat tyto 
informace: 
 h) dobu trvání pojištění, včetně data začátku a konce pojištění; 

32016L0097 Článek 20 
odst. 8 
písm. g) 

Informační dokument o pojistném produktu musí obsahovat tyto informace: 
 g) povinnosti v případě uplatnění nároků z pojistné události; 

32016L0097 Článek 23 
odst. 7 

V případě telefonického prodeje musí být informace podávané zákazníkovi 
distributorem pojištění před uzavřením smlouvy, včetně informačního 
dokumentu o pojistném produktu, poskytnuty v souladu s pravidly Unie 
použitelnými na finanční služby prodávané spotřebitelům na dálku. Kromě 
toho i v případě, že se zákazník rozhodl získat podle odstavce 4 předchozí 
informace na trvalém nosiči jiném než papír, poskytne distributor pojištění 
tyto informace zákazníkovi v souladu s odstavcem 1 nebo 2 okamžitě po 
uzavření pojistné smlouvy. 

32016L0097 Článek 20 
odst. 8 
písm. i) 

Informační dokument o pojistném produktu musí obsahovat tyto informace:  
 i) způsoby zániku pojištění. 

32009L0138 Článek 185 
odst. 3 
písm. c) 

c) způsoby ukončení smlouvy; 

32016L0097 Článek 20 
odst. 8 
písm. e) 

Informační dokument o pojistném produktu musí obsahovat tyto informace: 
 e) povinnosti spojené se sjednáním smlouvy; 

32016L0097 Článek 20 Informační dokument o pojistném produktu musí obsahovat tyto informace: 
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odst. 8 
písm. f) 

 f) povinnosti během trvání smlouvy; 

32009L0138 Článek 183 
odst. 1 
pododstavec 
1 

1. Před uzavřením smlouvy týkající se neživotního pojištění informuje 
neživotní pojišťovna pojistníka 
  
a) o právu rozhodném pro smlouvu tam, kde strany nemají možnost volného 
výběru práva, nebo 
  
b) o tom, že strany mají možnost volného výběru práva rozhodného pro 
smlouvu, s uvedením rozhodného práva, které navrhuje pojistitel. 

32009L0138 Článek 185 
odst. 3 
písm. m) 

m) rozhodné právo pro smlouvu, pokud strany nemají možnost volného 
výběru práva, nebo pokud si strany mohou zvolit rozhodné právo, právo, 
které navrhuje životní pojišťovna zvolit. 

§ 85 Jedná-li se o životní pojištění, je pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit 
také 
a) charakteristiky opcí, 
b) způsob výpočtu a rozdělení bonusů, 
c) podmínky a lhůty odstoupení od pojistné smlouvy, určení možných 

odečítaných částek při odstoupení od smlouvy a adresu, na kterou je 
možno odstoupení od pojistné smlouvy zaslat,  

d) obecné informace o daních, poplatcích a jiných obdobných peněžitých 
plněních souvisejících s pojištěním, 

e) informaci o povaze a zdroji střetu zájmů, pokud postupy pro předcházení, 
zjišťování a řízení střetu zájmů podle § 48 nejsou dostatečné k tomu, aby 
s přiměřenou jistotou zajistily, že pojišťovna, samostatný 
zprostředkovatel, nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským 
členským státem jiným, než je Česká republika, předejde riziku 
poškození zájmů zákazníka, 

f) informaci o tom, že pojišťovně nebo pojišťovacímu zprostředkovateli 
vzniká povinnost poskytnout radu podle § 78, ze kterých produktů 
kterých pojišťoven vychází výběr podle § 78 odst. 2 písm. b), a zda bude 
posuzovat vhodnost pojištění i po jeho sjednání, a 

g) informaci o tom, že pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel nejsou 
schopni určit, zda je pro zákazníka navrhovaný produkt vhodný, 
neposkytne-li zákazník dostatečné informace uvedené v § 78 odst. 2 
písm. a). 

32009L0138 Článek 185 
odst. 3 
písm. a) 

a) definice všech plnění a všech opcí; 

32009L0138 Článek 185 
odst. 3 
písm. e) 

e) způsoby výpočtu a rozdělení bonusů; 

32009L0138 Článek 185 
odst. 3 
písm. j) 

j) podmínky uplatnění práva na odstoupení od smlouvy bez postihu; 

32009L0138 Článek 185 
odst. 3 
písm. k) 

k) obecné informace o daňovém režimu použitelném na typ pojistky; 

32016L0097 Článek 28 
odst. 2 

Pokud organizační nebo správní opatření přijatá zprostředkovatelem pojištění 
nebo pojišťovnou v souladu s článkem 27 k řešení střetů zájmů nejsou 
dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že se předejde rizikům 
poškození zájmů zákazníka, zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi jasně sdělí obecnou povahu nebo zdroje střetů zájmů v 
dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy. 

32016L0097 Článek 19 
odst. 1 
písm. c) bod 
i) 

1. Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění sdělil zákazníkovi v 
dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy alespoň tyto 
informace: 
 c) ve vztahu k návrhu smlouvy nebo ke smlouvě, k níž je 
poskytováno poradenství, zda 
  i) poskytuje poradenství na základě nestranné a osobní 
analýzy, 

32016L0097 Článek 30 
odst. 2 
pododstavec 
3 

Pokud zákazníci nebo potenciální zákazníci neposkytnou informace uvedené 
v prvním pododstavci nebo pokud o svých znalostech a zkušenostech 
poskytnou nedostatečné informace, zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna je upozorní, že nejsou schopni určit, zda je pro ně navrhovaný 
produkt vhodný. Toto upozornění lze poskytovat ve standardizované formě.  
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§ 86 Jedná-li se o rezervotvorné pojištění, je pojišťovna povinna zákazníkovi 
sdělit také informace o 
a) určení výše odkupného, včetně informace o předpokládaném vývoji 

odkupného v čase a o podmínkách jeho výplaty, 
b) podkladovém aktivu a definici podílu, na který je vázáno pojistné plnění, 

jedná-li se o pojištění, kde investiční riziko nese pojistník, a 
c) struktuře předepsaného pojistného rezervotvorného pojištění za 

jednotlivá pojistná období, včetně pojistného za připojištění; u 
rezervotvorného pojištění, kde investiční riziko nese pojistník, se dále 
uvedou veškeré náklady hrazené z  předepsaného pojistného nebo 
snižující výši kapitálové rezervy pojištění, jejich výše, a není-li to možné, 
metoda výpočtu a dále výše části předepsaného pojistného, která se 
nezhodnocuje a spotřebovává se na krytí rizik (rizikové pojistné). 

32016L0097 Článek 28 
odst. 2 

Pokud organizační nebo správní opatření přijatá zprostředkovatelem pojištění 
nebo pojišťovnou v souladu s článkem 27 k řešení střetů zájmů nejsou 
dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že se předejde rizikům 
poškození zájmů zákazníka, zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi jasně sdělí obecnou povahu nebo zdroje střetů zájmů v 
dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy. 

32016L0097 Článek 30 
odst. 2 
pododstavec 
3 

Pokud zákazníci nebo potenciální zákazníci neposkytnou informace uvedené 
v prvním pododstavci nebo pokud o svých znalostech a zkušenostech 
poskytnou nedostatečné informace, zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna je upozorní, že nejsou schopni určit, zda je pro ně navrhovaný 
produkt vhodný. Toto upozornění lze poskytovat ve standardizované formě.  

32009L0138 Článek 185 
odst. 3 
písm. f) 

f) údaje o hodnotě odbytného a výplat a výši, ve které jsou garantovány; 

32009L0138 Článek 185 
odst. 3 
písm. h) 

h) pro pojistné smlouvy spojené s fondy definice jednotek, se kterými jsou 
plnění spojena; 

32009L0138 Článek 185 
odst. 3 
písm. i) 

i) povaha podkladových aktiv pojistných smluv spojených s fondy; 

32016L0097 Článek 29 
odst. 1 
pododstavec 
1 písm. c) 

Aniž je dotčen článek 18 a čl. 19 odst. 1 a 2, musí být zákazníkům v 
dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy poskytnuty vhodné 
informace o distribuci pojistných produktů s investiční složkou a o všech 
nákladech a souvisejících poplatcích. Tyto informace musí obsahovat 
alespoň: 
 c) ve vztahu k informacím o veškerých nákladech a souvisejících 
poplatcích, které se musí zveřejňovat, informace o distribuci pojistného 
produktu s investiční složkou, včetně případných nákladů na poradenství, 
nákladů na pojistný produkt s investiční složkou, který je zákazníkovi 
doporučován nebo nabízen, a způsobu, jak je může zákazník uhradit, včetně 
zahrnutí veškerých plateb ve vztahu k třetím stranám. 

§ 87 odst. 1 (1) Sjednává-li se pojištění společně s koupí zboží nebo služby, která 
není pojištěním, jsou pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel povinni 
zákazníkovi sdělit také 
a) zda je možné pojištění a koupi zboží nebo služby sjednat odděleně, 
b) popis pojištění a zboží nebo služby, 
c) náklady a úplatu samostatně za pojištění a zboží nebo službu a 
d) popis rozdílu v pojistném krytí a rizicích mezi sjednáním pojištění a 

koupí zboží nebo služby společně a odděleně. 

32016L0097 Článek 24 
odst. 1 

Pokud je pojistný produkt nabízen společně s doplňkovým produktem nebo 
službou, které nejsou pojištěním, jako součást balíčku nebo v rámci jedné 
dohody, informuje distributor pojištění zákazníka o tom, zda je možné 
jednotlivé složky koupit odděleně, a pokud ano, poskytne náležitý popis 
jednotlivých složek dohody nebo balíčku a rovněž doloží náklady a poplatky 
za jednotlivé složky. 

32016L0097 Článek 24 
odst. 2 

Za okolností uvedených v odstavci 1, a pokud se rizika nebo pojistné krytí 
vyplývající z takové dohody či balíčku nabízených zákazníkovi liší od rizik 
spojených s jednotlivými složkami, pokud by byly sjednány samostatně, 
poskytne distributor pojištění náležitý popis jednotlivých složek dohody či 
balíčku a způsobu, jak jejich vzájemné působení mění rizika nebo pojistné 
krytí. 

§ 88 odst. 1 (1) Pojišťovací zprostředkovatel je povinen zákazníkovi sdělit 32016L0097 Článek 18 Členské státy zajistí, aby  
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a) své jméno, adresu svého sídla a skutečnost, že je pojišťovacím 
zprostředkovatelem a zda provozuje činnost zprostředkování pojištění 
nebo zajištění jako samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, 
doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nebo pojišťovací 
zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, případně jména pracovníků, kteří se zákazníkem přímo jednají; 
vázaný zástupce pojišťovny rozliší, zda pojišťovna jedná v roli pojistitele 
nebo pojišťovacího zprostředkovatele, 

b) označení registru v němž je zapsán nebo, v případě pojišťovacího 
zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, označení obdobného veřejného seznamu, 

c) 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, 

d) jméno zastoupeného, 
e) jména pojišťoven, pro které je oprávněn zprostředkovávat pojištění, 
f) zda má přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo 

základním kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno, 
jestliže tento podíl převyšuje 10 %, 

g) zda pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba 
ovládající danou pojišťovnu má přímý nebo nepřímý podíl na 
hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovacího 
zprostředkovatele, jestliže tento podíl převyšuje 10 %, 

h) informace o povaze své odměny poskytnuté mu v souvislosti se 
sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění, 

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

j) výši odměny, která je hrazena přímo zákazníkem; není-li to možné, 
metodu výpočtu takové odměny. 

písm. a) bod 
i) 

a) zprostředkovatel pojištění sdělil zákazníkovi v dostatečném předstihu před 
uzavřením pojistné smlouvy tyto informace: 
 i) svou totožnost a adresu a skutečnost, že je zprostředkovatelem 
pojištění, 

32016L0097 Článek 18 
písm. a) bod 
iv) 

Členské státy zajistí, aby  
a) zprostředkovatel pojištění sdělil zákazníkovi v dostatečném předstihu před 
uzavřením pojistné smlouvy tyto informace: 
 iv) rejstřík, v němž je zapsán, a prostředky pro ověření, že je 
registrován, a 

32016L0097 Článek 18 
písm. a) bod 
iii) 

Členstáty zajistí, aby  
a) zprostředkovatel pojištění sdělil zákazníkovi v dostatečném předstihu před 
uzavřením pojistné smlouvy tyto informace: 
 iii) postupy uvedené v článku 14, které umožňují zákazníkům a 
jiným zúčastněným osobám podávat stížnosti na zprostředkovatele pojištění, 
a postupy pro mimosoudní řešení sporů uvedené v článku 15, 

32016L0097 Článek 19 
odst. 1 
písm. c) bod 
iii) 

1. Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění sdělil zákazníkovi v 
dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy alespoň tyto 
informace: 
 c) ve vztahu k návrhu smlouvy nebo ke smlouvě, k níž je 
poskytováno poradenství, zda 
  iii) jeho smluvním závazkem není vykonávat distribuci 
pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven a neposkytuje poradenství 
na základě nestranné a osobní analýzy; v tomto případě má sdělit názvy 
pojišťoven, se kterými může vykonávat a vykonává činnost; 

32016L0097 Článek 19 
odst. 1 
písm. c) bod 
ii) 

1. Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění sdělil zákazníkovi v 
dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy alespoň tyto 
informace: 
 c) ve vztahu k návrhu smlouvy nebo ke smlouvě, k níž je 
poskytováno poradenství, zda 
  ii) jeho smluvním závazkem je vykonávat distribuci 
pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven; v tomto případě má sdělit 
názvy těchto pojišťoven, nebo 

32016L0097 Článek 19 
odst. 1 
písm. a) 

1. Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění sdělil zákazníkovi v 
dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy alespoň tyto 
informace: 
 a) zda drží přímo nebo nepřímo nejméně 10 % hlasovacích práv 
nebo kapitálu v pojišťovně, v níž má účast; 

32016L0097 Článek 19 
odst. 1 
písm. b) 

1.Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění sdělil zákazníkovi v 
dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy alespoň tyto 
informace: 
 b) zda daná pojišťovna nebo její mateřský podnik drží přímo nebo 
nepřímo účast představující nejméně 10 % hlasovacích práv nebo kapitálu v 
daném zprostředkovateli pojištění; 

32016L0097 Článek 19 
odst. 1 

1. Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění sdělil zákazníkovi v 
dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy alespoň tyto 
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písm. d) informace: 
 d) povahu odměny obdržené za pojistnou smlouvu; 

32016L0097 Článek 19 
odst. 1 
písm. e) 

1. Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění sdělil zákazníkovi v 
dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy alespoň tyto 
informace: 
 e) zda ve vztahu k pojistné smlouvě pracuje: 
  i) na základě poplatku, který je odměnou přímo placenou 
zákazníkem, 
  ii) na základě jakékoli provize, která je odměnou 
zahrnutou v pojistném, 
  iii) na základě jiného druhu odměny, včetně hospodářské 
výhody jakéhokoli druhu, jež je nabídnuta nebo poskytnuta v souvislosti s 
pojistnou smlouvou, nebo 
  iv) na základě kombinace jakýchkoli z druhů odměn 
uvedených v bodech i), ii) a iii).  

32016L0097 Článek 19 
odst. 2 

2. Pokud poplatek hradí zákazník přímo, informuje ho zprostředkovatel 
pojištění o výši poplatku, a není-li to možné, o metodě jeho výpočtu.  

§ 89 odst. 1 (1) Během trvání pojištění je pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit 
informace o  
a) změně svého jména a právní formy, 
b) změně adresy svého sídla a tam, kde to přichází v úvahu, změně adresy 

zastoupení nebo pobočky, prostřednictvím kterých sjednala pojištění, 
c) změně informací uvedených v § 84 písm. c), § 85 písm. b) a c) a § 86 

písm. a) a b) v případě změny v pojistných podmínkách nebo změny 
právních předpisů, kterými se řídí pojištění, 

d) změně pojistných podmínek, 
e) stavu bonusů, 
f) stavu hodnoty podílů, na které je vázáno pojistné plnění, struktuře 

podkladových aktiv a výši odkupného, včetně informace o výši nákladů, 
které byly z předepsaného pojistného pojišťovnou na zákazníkovi 
uplatněny za dané pojistné období, jde-li o rezervotvorné pojištění, 

g) výši nároků, v nichž je zahrnut podíl na zisku, jde-li o pojištění s podílem 
na zisku, 

h) rozdílech mezi skutečným vývojem a počátečními údaji, jestliže se jedná 
o pojištění s podílem na zisku a zákazníkovi byly před uzavřením 
pojistné smlouvy sděleny číselné údaje o možném budoucím vývoji 
podílu na zisku, 

i) nákladech spojených se službami prováděnými jménem zákazníka, jedná-
li se o rezervotvorné pojištění, kde investiční riziko nese pojistník, a 

j) výši odkupného a možnosti zpětvzetí výpovědi rezervotvorného pojištění. 

32009L0138 Článek 185 
odst. 5 
písm. b) 

Pojistník musí být po celou dobu trvání smlouvy informován o všech 
změnách týkajících se těchto informací: 
b) jakékoli změny jména životní pojišťovny, její právní formy nebo adresy 
jejího sídla a případně pobočky, s níž je smlouva uzavřena: 

32009L0138 Článek 185 
odst. 5 
písm. c) 

Pojistník musí být po celou dobu trvání smlouvy informován o všech 
změnách týkajících se těchto informací: 
c) všech informací uvedených v odst. 3 písm. d) až j) v případě změny v 
pojistných podmínkách nebo změny právních předpisů použitelných na 
smlouvu; 

32009L0138 Článek 185 
odst. 5 
písm. a) 

Pojistník musí být po celou dobu trvání smlouvy informován o všech 
změnách týkajících se těchto informací: 
a) všeobecných a zvláštních pojistných podmínek 

32009L0138 Článek 185 
odst. 5 
písm. d) 

Pojistník musí být po celou dobu trvání smlouvy informován o všech 
změnách týkajících se těchto informací: 
d) každoročních informací o stavu bonusů. 

32009L0138 Článek 185 
odst. 5 
druhý a třetí 
pododst. 

Pokud v souvislosti s nabídkou životního pojištění nebo s uzavřením životní 
pojistky předkládá pojistitel číselné údaje týkající se částky potenciálních 
plateb nad rámec smluvně dohodnutých plateb, musí pojistitel poskytnout 
pojistníkovi příklad výpočtu, z něhož vychází potenciální částka k výplatě, 
přičemž jako základ pro výpočet pojistného použije model se třemi různými 
úrokovými sazbami. Toto ustanovení se nevztahuje na termínované pojistky a 
smlouvy. Pojistitel musí pojistníka jasně a srozumitelně informovat o tom, že 
příklad výpočtu je pouze matematický model na základě smyšlených 
předpokladů a že pojistitel nesmí z tohoto vzorového výpočtu vyvozovat 
jakékoli smluvní nároky. 
V případě pojištění s účastí na zisku musí pojistitel jednou za rok písemně 
informovat pojistníka o stavu jeho nároků, v němž bude zahrnuta účast na 
zisku. Navíc pokud pojistitel předložil číselné údaje o potenciálním 
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budoucím vývoji účasti na zisku, musí informovat pojistníka o rozdílech mezi 
skutečným vývojem a počátečními údaji. 

32016L0097 Článek 29 
odst. 1 
pododstavec 
1 písm. c) 

Aniž je dotčen článek 18 a čl. 19 odst. 1 a 2, musí být zákazníkům v 
dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy poskytnuty vhodné 
informace o distribuci pojistných produktů s investiční složkou a o všech 
nákladech a souvisejících poplatcích. Tyto informace musí obsahovat 
alespoň: 
 c) ve vztahu k informacím o veškerých nákladech a souvisejících 
poplatcích, které se musí zveřejňovat, informace o distribuci pojistného 
produktu s investiční složkou, včetně případných nákladů na poradenství, 
nákladů na pojistný produkt s investiční složkou, který je zákazníkovi 
doporučován nebo nabízen, a způsobu, jak je může zákazník uhradit, včetně 
zahrnutí veškerých plateb ve vztahu k třetím stranám. 

§ 89 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 § 88 odst. 1 písm. f) až j) a to, jak se 
taková platba projeví ve změně pojistného krytí nebo nákladech pojištění 
nesených zákazníkem. 

32016L0097 Článek 19 
odst. 5 

Pokud zákazník učiní na základě pojistné smlouvy po jejím uzavření 
jakoukoli platbu za jiným účelem, než je platba průběžného pojistného či 
termínových plateb, sdělí mu pojišťovna u každé takové platby rovněž 
informace v souladu s tímto článkem. 

32016L0097 Článek 19 
odst. 3 

Pokud zákazník učiní na základě pojistné smlouvy po jejím uzavření 
jakoukoli platbu za jiným účelem, než je platba průběžného pojistného či 
termínových plateb, sdělí mu zprostředkovatel pojištění u každé takové 
platby rovněž informace podle tohoto článku.  

§ 89 odst. 3 (3) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel jsou povinni poskytovat 
zákazníkovi pravidelné zprávy o svých službách v souladu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie vydaným podle čl. 30 odst. 6 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/973) a přiměřeně druhu sjednaného 
pojistného produktu, včetně nákladů spojených s poskytováním těchto služeb 
a s transakcemi prováděnými jménem zákazníka. Byl-li zákazník informován 
o tom, že bude posuzována vhodnost rezervotvorného pojištění i po jeho 
sjednání, musí pravidelná zpráva obsahovat radu podle § 78. 

32016L0097 Článek 30 
odst. 5 
pododstavec 
4 

Pokud zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna informovali zákazníka, že 
provedou pravidelné posouzení vhodnosti, musí pravidelná zpráva obsahovat 
aktualizované sdělení o tom, jak pojistný produkt s investiční složkou 
odpovídá preferencím, cílům a dalším charakteristikám zákazníka. 

32016L0097 Článek 30 
odst. 5 
pododstavec 
1 

Zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna poskytnou 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. 

§ 90 odst. 1 (1) Není-li dále stanoveno jinak, informace uvedené v § 83 až 89 a 
záznam z jednání podle § 79 se poskytují zákazníkovi 
a) v listinné podobě, 
b) v úředním jazyce členského státu, ve kterém se nachází pojistné 

nebezpečí nebo bydliště nebo sídlo zákazníka, nebo v jiném dohodnutém 
jazyce a 

c) v přehledné a snadno čitelné formě. 

32016L0097 Článek 23 
odst. 1 
písm. c) 

1. Veškeré informace poskytované v souladu s články 18, 19, 20 a 29 se 
poskytují zákazníkům: 
 c) v úředním jazyce členského státu, v němž se nachází riziko, nebo 
členského státu závazku nebo v jakémkoli jiném jazyce dohodnutém stranami 
a  

32016L0097 Článek 23 
odst. 1 
písm. a) 

1. Veškeré informace poskytované v souladu s články 18, 19, 20 a 29 se 
poskytují zákazníkům: 
 a) na papíře; 

32016L0097 Článek 23 
odst. 1 
písm. b) 

1. Veškeré informace poskytované v souladu s články 18, 19, 20 a 29 se 
poskytují zákazníkům: 
 b) jasným a přesným způsobem, srozumitelně pro zákazníka; 

§ 90 odst. 2 (2) Informace uvedené v odstavci 1 se místo v listinné podobě 
poskytnou na jakémkoli jiném nástroji, který umožňuje spotřebiteli uchování 

32016L0097 Článek 23 
odst. 2 

Odchylně od odst. 1 písm. a) tohoto článku mohou být informace uvedené v 
článcích 18, 19, 20 a 29 poskytovány zákazníkovi jedním z těchto médií: 
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informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu 
přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto 
informací v nezměněné podobě (dále jen „trvalý nosič 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, 

písm. b)   b) prostřednictvím internetové stránky, pokud jsou splněny 
podmínky v odstavci 5 tohoto článku. 

32016L0097 Článek 2 
odst. 1 bod 
18 

"trvalým nosičem" jakýkoli nástroj, který:  
a) umožňuje zákazníkům uchovávat informace určené jim osobně tak, že jsou 
dohledatelné a přístupné po dobu odpovídající účelmům daných informací, a 
b) umožňuje nepozměněnou reprodukci uchovávaných informací. 

32016L0097 Článek 23 
odst. 2 
písm. a) 

Odchylně od odst. 1 písm. a) tohoto článku mohou být informace uvedené v 
článcích 18, 19, 20 a 29 poskytovány zákazníkovi jedním z těchto médií: 
 a) na trvalém nosiči jiném než papír, pokud jsou splněny podmínky 
stanovené v odstavci 4 tohoto článku; nebo 

32016L0097 Článek 23 
odst. 5 
písm. b) 

Informace uvedené v článcích 18, 19, 20 a 29 mohou být poskytovány 
prostřednictvím internetové stránky, pokud jsou adresovány zákazníkovi 
osobně nebo pokud jsou splněny tyto podmínky: 
 b) zákazník s poskytnutím těchto informací prostřednictvím 
internetové stránky souhlasil; 

32016L0097 Článek 23 
odst. 4 
písm. b) 

Informace uvedené v článcích 18, 19, 20 a 29 mohou být poskytovány na 
trvalém nosiči jiném než papír, pokud jsou splněny tyto podmínky: 
 b) zákazníkovi byla dána možnost volby obdržet informace buď na 
papíře, nebo na trvalém nosiči, a zákazník si zvolil tento jiný nosič. 

32016L0097 Článek 23 
odst. 5 
písm. a) 

Informace uvedené v článcích 18, 19, 20 a 29 mohou být poskytovány 
prostřednictvím internetové stránky, pokud jsou adresovány zákazníkovi 
osobně nebo pokud jsou splněny tyto podmínky: 
 a) poskytnutí těchto informací prostřednictvím internetové stránky 
je vhodné v souvislosti s obchodem uzavíraným mezi distributorem pojištění 
a zákazníkem; 

32016L0097 Článek 23 
odst. 4 
písm. a) 

Informace uvedené v článcích 18, 19, 20 a 29 mohou být poskytovány na 
trvalém nosiči jiném než papír, pokud jsou splněny tyto podmínky: 
 a) použití daného trvalého nosiče je vhodné v souvislosti s 
obchodem uzavíraným mezi distributorem pojištění a zákazníkem a 

32016L0097 Článek 23 
odst. 5 
písm. d) 

Informace uvedené v článcích 18, 19, 20 a 29 mohou být poskytovány 
prostřednictvím internetové stránky, pokud jsou adresovány zákazníkovi 
osobně nebo pokud jsou splněny tyto podmínky: 
 d) je zajištěno, že tyto informace zůstanou na internetové stránce 
přístupné po takovou dobu, kterou zákazník může rozumně potřebovat k 
tomu, aby se s nimi mohl seznámit. 

32016L0097 Článek 23 
odst. 5 
písm. c) 

Informace uvedené v článcích 18, 19, 20 a 29 mohou být poskytovány 
prostřednictvím internetové stránky, pokud jsou adresovány zákazníkovi 
osobně nebo pokud jsou splněny tyto podmínky: 
 c) zákazníkovi byla elektronicky sdělena adresa internetové stránky 
a místo na stránce, kde lze mít k těmto informacím přístup; 

§ 90 odst. 3 (3) V případě, že byly zákazníkovi informace sděleny způsobem podle 
odstavce 2, vydají se zákazníkovi tyto informace také v listinné podobě, 
jestliže o to požádá. 

32016L0097 Článek 23 
odst. 3 

Pokud jsou však informace uvedené v článcích 18, 19, 20 a 29 poskytovány 
na trvalém nosiči jiném než papír nebo prostřednictvím internetové stránky, 
poskytne se zákazníkovi na žádost bezplatně papírová verze. 
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§ 90 odst. 6 (6) Je-li sjednáváno rezervotvorné pojištění, a nese-li investiční riziko 
pojistník, poskytují se informace uvedené v § 84 písm. f) a § 86 písm. c) také 
v souhrnném vyjádření na samostatném dokumentu podle vzoru uvedeného v 
příloze k tomuto zákonu. Pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zajistí, 
aby zákazník podepsal nebo jiným jednoznačným způsobem potvrdil, že byl 
seznámen s tímto dokumentem a je s jeho obsahem srozuměn. 

32016L0097 Článek 29 
odst. 2 

Aniž je dotčen čl. 19 odst. 1 písm. d) a e) a odst. 3 a čl. 22 odst. 3, členské 
státy zajistí, aby zprostředkovatelé pojištění nebo pojišťovny byli považováni 
za subjekty plnící své povinnosti podle čl. 17 odst. 1 a článku 27 nebo článku 
28, pokud platí poplatek či provizi nebo jsou poplatek či provize placeny jim, 
nebo 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.  

32016L0097 Článek 29 
odst. 1 
pododstavec 
1 písm. c) 

Aniž je dotčen článek 18 a čl. 19 odst. 1 a 2, musí být zákazníkům v 
dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy poskytnuty vhodné 
informace o distribuci pojistných produktů s investiční složkou a o všech 
nákladech a souvisejících poplatcích. Tyto informace musí obsahovat 
alespoň: 
 c) ve vztahu k informacím o veškerých nákladech a souvisejících 
poplatcích, které se musí zveřejňovat, informace o distribuci pojistného 
produktu s investiční složkou, včetně případných nákladů na poradenství, 
nákladů na pojistný produkt s investiční složkou, který je zákazníkovi 
doporučován nebo nabízen, a způsobu, jak je může zákazník uhradit, včetně 
zahrnutí veškerých plateb ve vztahu k třetím stranám. 

§ 91 odst. 1 (1) Jedná-li se o neživotní pojištění, informace uvedené v § 84 písm. a) 
až e) se poskytují na samostatném a krátkém dokumentu vypracovaném 
pojišťovnou s tím, že tento dokument 
a) je-li barevný, nesmí být jeho černobílá kopie hůře čitelná, 
b) musí být sepsán v českém jazyce nebo v jiném dohodnutém jazyce, 
c) musí mít v horní části první strany umístěn název „Informační dokument 

o pojistném produktu“ a 
d) musí obsahovat sdělení, že úplné předsmluvní a smluvní informace o 

daném pojištění jsou uvedeny v jiných dokumentech. 

32016L0097 Článek 20 
odst. 7 
pododstavec 
1 písm. g) 

7. Informační dokument o pojistném produktu musí: 
 g) obsahovat sdělení, že úplné předsmluvní a smluvní informace o 
produktu jsou uvedeny v jiných dokumentech. 

32016L0097 Článek 20 
odst. 6 

Informační dokument o pojistném produktu uvedený v odstavci 5 vypracuje 
tvůrce produktu neživotního pojištění.  

32016L0097 Článek 20 
odst. 4 

Aniž jsou dotčeny články 183 a 184 směrnice 2009/138/ES, poskytne 
distributor pojištění zákazníkovi před uzavřením smlouvy, ať bylo 
poradenství poskytnuto, či nikoli, a bez ohledu na to, zde je pojistný produkt 
součástí balíčku podle článku 24 této směrnice, srozumitelnou formou 
odpovídající informace o pojistném produktu, aby mu umožnil učinit 
informované rozhodnutí, s přihlédnutím ke složitosti pojistného produktu a 
typu zákazníka.  

32016L0097 Článek 20 
odst. 7 
pododstavec 
1 písm. f) 

7. Informační dokument o pojistném produktu musí: 
 f) nést název „Informační dokument o pojistném produktu“ v horní 
části první strany; 

32016L0097 Článek 20 
odst. 5 

V případě distribuce produktů neživotního pojištění uvedených v příloze I 
směrnice 2009/138/ES se informace uvedené v odstavci 4 tohoto článku 
poskytují v podobě standardizovaného informačního dokumentu o pojistném 
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produktu na papíře nebo jiném trvalém nosiči.  

32016L0097 Článek 20 
odst. 7 
pododstavec 
1 písm. c) 

7. Informační dokument o pojistném produktu musí: 
c) je-li původně vyhotoven barevně, nebýt méně srozumitelný, pokud je 
vytištěn nebo kopírován černobíle; 

32016L0097 Článek 20 
odst. 7 
pododstavec 
1 písm. d) 

7. Informační dokument o pojistném produktu musí: 
 d) být sepsán v úředních jazycích nebo v jednom z úředních jazyků 
používaných v té části členského státu, kde je pojistný produkt nabízen, nebo 
po dohodě spotřebitele s distributorem v jiném jazyce; 

§ 92 odst. 1 (1) Informace uvedené v § 83 až 87 se poskytují zákazníkovi s 
dostatečným předstihem před sjednáním pojištění, před tím, než zákazník 
učiní závazný návrh na uzavření pojistné smlouvy, nebo v případě informací 
uvedených v § 84 až 87 i před podstatnou změnou pojištění. 

32016L0097 Článek 20 
odst. 4 

Aniž jsou dotčeny články 183 a 184 směrnice 2009/138/ES, poskytne 
distributor pojištění zákazníkovi před uzavřením smlouvy, ať bylo 
poradenství poskytnuto, či nikoli, a bez ohledu na to, zde je pojistný produkt 
součástí balíčku podle článku 24 této směrnice, srozumitelnou formou 
odpovídající informace o pojistném produktu, aby mu umožnil učinit 
informované rozhodnutí, s přihlédnutím ke složitosti pojistného produktu a 
typu zákazníka.  

§ 92 odst. 2 (2) Informace uvedené v § 88 odst. 1 je pojišťovací zprostředkovatel 
povinen poskytnout zákazníkovi s dostatečným předstihem před sjednáním 
pojištění. Vyhotovení smlouvy podle § 88 odst. 2 je pojišťovací 
zprostředkovatel povinen poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu po 
jejím uzavření. 

32016L0097 Článek 19 
návětí 

1. Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění sdělil zákazníkovi v 
dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy alespoň tyto 
informace: 

§ 92 odst. 5 (5) Informace uvedené v § 89 odst. 1 písm. e) až i) se poskytují 
zákazníkovi alespoň jednou za kalendářní rok. 

32009L0138 Článek 185 
odst. 5 
druhý a třetí 
pododst. 

Pokud v souvislosti s nabídkou životního pojištění nebo s uzavřením životní 
pojistky předkládá pojistitel číselné údaje týkající se částky potenciálních 
plateb nad rámec smluvně dohodnutých plateb, musí pojistitel poskytnout 
pojistníkovi příklad výpočtu, z něhož vychází potenciální částka k výplatě, 
přičemž jako základ pro výpočet pojistného použije model se třemi různými 
úrokovými sazbami. Toto ustanovení se nevztahuje na termínované pojistky a 
smlouvy. Pojistitel musí pojistníka jasně a srozumitelně informovat o tom, že 
příklad výpočtu je pouze matematický model na základě smyšlených 
předpokladů a že pojistitel nesmí z tohoto vzorového výpočtu vyvozovat 
jakékoli smluvní nároky. 
V případě pojištění s účastí na zisku musí pojistitel jednou za rok písemně 
informovat pojistníka o stavu jeho nároků, v němž bude zahrnuta účast na 
zisku. Navíc pokud pojistitel předložil číselné údaje o potenciálním 
budoucím vývoji účasti na zisku, musí informovat pojistníka o rozdílech mezi 
skutečným vývojem a počátečními údaji. 

§ 94 odst. 1 (1) Dohled nad dodržováním povinností pojišťovny, zajišťovny, 
pojišťovacího zprostředkovatele a akreditované osoby stanovených tímto 
zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci 
pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v 
oblasti distribuce pojištění, vykonává Česká národní banka. 

32016L0097 Článek 12 1.   Členské státy určí příslušné orgány zmocněné zajišťovat provádění této 
směrnice. Uvědomí o tom Komisi, přičemž uvedou případné rozdělení úkolů. 
2.   Orgány uvedenými v odstavci 1 tohoto článku jsou buď veřejné orgány, 
nebo subjekty uznané vnitrostátním právem nebo veřejnými orgány výslovně 
za tímto účelem zmocněnými vnitrostátním právem. Nesmějí to být 
pojišťovny ani zajišťovny ani sdružení, jejichž členové přímo nebo nepřímo 
zahrnují pojišťovny nebo zajišťovny, ani zprostředkovatelé pojištění nebo 
zajištění, aniž je dotčena možnost spolupráce příslušných orgánů či jiných 
subjektů, je-li to výslovně stanoveno v čl. 3 odst. 1. 
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3.   Příslušné orgány musí mít veškeré pravomoci nezbytné k výkonu svých 
úkolů podle této směrnice. Existuje-li na území členského státu více než 
jeden příslušný orgán, zajišťuje členský stát úzkou spolupráci těchto orgánů, 
aby mohly účinně plnit své úkoly. 

§ 95 Pro povinnost mlčenlivosti při výkonu dohledu podle tohoto zákona se 
ustanovení zákona o pojišťovnictví týkající se povinnosti mlčenlivosti při 
výkonu dohledu použijí obdobně. 

32016L0097 Článek 13 
odst. 4 

Veškeré osoby, které mají přijímat nebo sdělovat informace v souvislosti s 
touto směrnicí, jsou vázány profesním tajemstvím, jak je stanoveno v článku 
64 směrnice 2009/138/ES. 

§ 96 odst. 1 (1) Dohled nad dodržováním povinností podle § 48 odst. 1 písm. b) a c), 
§ 49 až 53, § 71 až 92 pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským 
členským státem jiným, než je Česká republika, který zprostředkovává 
pojištění nebo zajištění v České republice na základě svobody usazování, 
vykonává Česká národní banka. 

32016L0097 Článek 7 
odst. 2 

2. Příslušný orgán hostitelského členského státu odpovídá za zajištění toho, 
aby služby poskytované provozovnou na jeho území byly v souladu s 
povinnostmi stanovenými v kapitolách V a VI a s opatřeními přijatými na 
jejich základě.  
Příslušný orgán hostitelského členského státu má právo přezkoumat 
uspořádání provozovny a požadovat změny, jež jsou nutné k tomu, aby mohl 
vymáhat plnění povinností stanovených v kapitolách V a VI a opatření 
přijatých na jejich základě s ohledem na služby poskytované nebo činnosti 
prováděné provozovnou na jeho území.  

§ 96 odst. 2 (2) Jestliže Česká národní banka zjistí, že pojišťovací zprostředkovatel s 
domovským členským státem jiným, než je Česká republika, který 
zprostředkovává pojištění nebo zajištění v České republice na základě 
svobody usazování, porušil jinou povinnost podle tohoto zákona než 
povinnost stanovenou podle odstavce 1, nebo jestliže Česká národní banka 
zjistí jakékoli porušení povinnosti pojišťovacím zprostředkovatelem s 
domovským členským státem jiným, než je Česká republika, který 
zprostředkovává pojištění nebo zajištění v České republice na základě 
svobody dočasně poskytovat služby, oznámí tuto skutečnost příslušnému 
orgánu dohledu domovského členského státu. 

32016L0097 Článek 8 
odst. 2 

Pokud má příslušný orgán hostitelského členského státu důvod se domnívat, 
že zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění, který 
vykonává činnost na jeho území prostřednictvím své provozovny, porušuje 
některou z povinností stanovených v této směrnici, a pokud tento příslušný 
orgán nemá podle této směrnice pravomoci v souladu s čl. 7 odst. 2, předá 
tato zjištění příslušnému orgánu domovského členského státu. Ten po 
posouzení obdržených informací přijme v případě potřeby při nejbližší 
příležitosti vhodná opatření k nápravě situace. O jakýchkoli takových 
přijatých opatřeních uvědomí příslušný orgán hostitelského členského státu. 

32016L0097 Článek 5 
odst. 1 
pododstavec 
1 

Pokud má příslušný orgán hostitelského členského státu důvod se domnívat, 
že zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění, který 
vykonává činnost na jeho území v rámci volného pohybu služeb, porušuje 
některou z povinností stanovených v této směrnici, sdělí tuto domněnku 
příslušnému orgánu domovského členského státu. 

§ 96 odst. 3 (3) Jestliže příslušný orgán domovského členského státu pojišťovacího 
zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, nepřijme do 1 měsíce od obdržení oznámení podle odstavce 2 
žádná nebo dostatečná opatření, nebo v případě, že pojišťovací 
zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, přes opatření přijatá příslušným orgánem domovského členského 
státu nadále poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy zákazníků v 
České republice, může Česká národní banka uložit takovému pojišťovacímu 
zprostředkovateli s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, opatření k nápravě, správní trest anebo mu zakázat nebo omezit 
provozování činnosti. 

32016L0097 Článek 5 
odst. 1 
pododstavec 
3 

Pokud přes opatření přijatá domovským členským státem nebo proto, že se 
ukáže, že uvedená opatření nejsou dostatečná nebo nebyla přijata, 
zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění i nadále 
jedná tak, že zjevně a ve velkém rozsahu poškozuje zájmy spotřebitelů v 
hostitelském členském státě nebo řádné fungování pojistných a zajistných 
trhů, může příslušný orgán hostitelského členského státu po informování 
příslušného orgánu domovského členského státu přijmout vhodná opatření k 
zabránění dalšímu protiprávnímu jednání, včetně, v nezbytně nutném 
rozsahu, zabránění tomu, aby zprostředkovatel pokračoval ve výkonu nové 
činnosti na území hostitelského členského státu. 

32016L0097 Článek 8 
odst. 3 

Pokud přes opatření přijatá domovským členským státem nebo proto, že se 
ukáže, že uvedená opatření nejsou dostatečná nebo nebyla přijata, 
zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění i nadále 
jedná tak, že zjevně a ve velkém rozsahu poškozuje zájmy spotřebitelů v 
hostitelském členském státě nebo řádné fungování pojistných a zajistných 
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trhů, může příslušný orgán hostitelského členského státu po informování 
příslušného orgánu domovského členského státu přijmout vhodná opatření k 
zabránění dalšímu protiprávnímu jednání, včetně, v nezbytně nutném 
rozsahu, zabránění tomu, aby zprostředkovatel pokračoval ve výkonu nové 
činnosti na území hostitelského členského státu. 
Vedle toho může příslušný orgán domovského nebo hostitelského členského 
státu postoupit záležitost orgánu EIOPA a požádat jej o pomoc v souladu s 
článkem 19 nařízení (EU) č. 1094/2010. V tom případě může EIOPA jednat v 
souladu s pravomocemi, jež mu svěřuje daný článek. 

§ 96 odst. 4 (4) Odstavce 2 a 3 se nepoužijí, jestliže Česká národní banka zjistí, že je 
třeba v zájmu ochrany zákazníka protiprávnímu jednání pojišťovacího 
zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, předejít nebo ho okamžitě zastavit. V takovém případě může Česká 
národní banka uložit pojišťovacímu zprostředkovateli s domovským členským 
státem jiným, než je Česká republika, opatření k nápravě, správní trest anebo 
mu zakázat nebo omezit provozování činnosti. 

32016L0097 Článek 8 
odst. 4 

Odstavci 2 a 3 není dotčena pravomoc hostitelského členského státu přijímat 
vhodná a nediskriminační opatření k předcházení protiprávnímu jednání nebo 
jeho postihu, pokud k němu dochází na jeho území, v situacích, kdy je nutné 
okamžitě zasáhnout v zájmu ochrany práv spotřebitelů v hostitelském 
členském státě a kdy jsou obdobná opatření v domovském členském státě 
nepřiměřená či nedostatečná. V takových situacích může hostitelský členský 
stát zabránit dotčenému zprostředkovateli pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění ve výkonu nové činnosti na svém území. 

32016L0097 Článek 5 
odst. 2 

2.   Odstavcem 1 není dotčena pravomoc hostitelského členského státu 
přijímat vhodná opatření k předcházení protiprávnímu jednání nebo jeho 
postihu, pokud k němu dochází na jeho území, v situacích, kdy je nutné 
okamžitě zasáhnout v zájmu ochrany práv spotřebitelů. Tato pravomoc 
zahrnuje možnost členského státu zabránit zprostředkovatelům pojištění, 
zajištění nebo doplňkového pojištění ve výkonu nové činnosti na jeho území. 

§ 96 odst. 5 (5) Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje o 
uložených opatřeních nebo správních trestech podle odstavce 3 a 4 příslušný 
orgánu dohledu domovského členského státu, Evropskou komisi a Evropský 
orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Součástí této 
informace je i sdělení o důvodech uložených opatření nebo správních trestů. 

32016L0097 Článek 5 
odst. 3 

Příslušné orgány hostitelského členského státu vyrozumí o každém opatření, 
které přijmou na základě tohoto článku, dotčeného zprostředkovatele 
pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění v řádně odůvodněném 
dokumentu a bez zbytečného prodlení je oznámí příslušnému orgánu 
domovského členského státu, orgánu EIOPA a Komisi. 

32016L0097 Článek 8 
odst. 5 

Příslušné orgány hostitelského členského státu vyrozumí o každém opatření, 
které přijmou na základě tohoto článku, dotčeného zprostředkovatele 
pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění v řádně odůvodněném 
dokumentu a bez zbytečného prodlení je oznámí příslušnému orgánu 
domovského členského státu, orgánu EIOPA a Komisi. 

§ 97 Dohled nad dodržováním povinností podle tohoto zákona, jiných 
právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo 
zajištění, a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce 
pojištění při zprostředkování pojištění nebo zajištění samostatným 
zprostředkovatelem, vázaným zástupcem a doplňkovým pojišťovacím 
zprostředkovatelem v hostitelském členském státě vykonává Česká národní 
banka, s výjimkou dohledu nad plněním povinností podle § 71 až 92 v případě 
výkonu činnosti v hostitelském členském státě na základě svobody usazování. 

32016L0097 Článek 12 1.   Členské státy určí příslušné orgány zmocněné zajišťovat provádění této 
směrnice. Uvědomí o tom Komisi, přičemž uvedou případné rozdělení úkolů. 
2.   Orgány uvedenými v odstavci 1 tohoto článku jsou buď veřejné orgány, 
nebo subjekty uznané vnitrostátním právem nebo veřejnými orgány výslovně 
za tímto účelem zmocněnými vnitrostátním právem. Nesmějí to být 
pojišťovny ani zajišťovny ani sdružení, jejichž členové přímo nebo nepřímo 
zahrnují pojišťovny nebo zajišťovny, ani zprostředkovatelé pojištění nebo 
zajištění, aniž je dotčena možnost spolupráce příslušných orgánů či jiných 
subjektů, je-li to výslovně stanoveno v čl. 3 odst. 1. 
3.   Příslušné orgány musí mít veškeré pravomoci nezbytné k výkonu svých 
úkolů podle této směrnice. Existuje-li na území členského státu více než 
jeden příslušný orgán, zajišťuje členský stát úzkou spolupráci těchto orgánů, 
aby mohly účinně plnit své úkoly. 
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32016L0097 Článek 17 
odst. 3 

Členské státy zajistí, aby distributoři pojištění nebyli odměňováni způsobem, 
který by byl v rozporu s jejich povinností jednat v nejlepším zájmu svých 
zákazníků, ani takovým způsobem neodměňovali či nehodnotili výkony 
svých zaměstnanců. Distributor pojištění nesmí zejména zavést žádný 
mechanismus, který by mohl formou odměn, prodejních cílů či jiným 
způsobem distributora či jeho zaměstnance motivovat k tomu, aby 
zákazníkům doporučovali konkrétní pojistný produkt, pokud by tento 
distributor pojištění mohl nabídnout i jiný pojistný produkt, který by lépe 
odpovídal potřebám daného zákazníka.  

§ 98 odst. 1 (1) Česká národní banka může požádat příslušný orgán dohledu jiného 
členského státu o spolupráci při výkonu dohledu nad zprostředkováním 
pojištění nebo zajištění u samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce 
nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele. 

32016L0097 Článek 13 
odst. 1 

Příslušné orgány různých členských států navzájem spolupracují a vyměňují 
si veškeré relevantní informace o distributorech pojištění a zajištění za 
účelem zajištění řádného uplatňování této směrnice. 

§ 98 odst. 2 (2) Jestliže příslušný orgán dohledu požádá Českou národní banku o 
spolupráci při výkonu dohledu, Česká národní banka mu poskytne součinnost. 

32016L0097 Článek 13 
odst. 1 

Příslušné orgány různých členských států navzájem spolupracují a vyměňují 
si veškeré relevantní informace o distributorech pojištění a zajištění za 
účelem zajištění řádného uplatňování této směrnice. 

§ 99 Česká národní banka uveřejní na svých internetových stránkách 
informaci o pravidlech distribuce pojištění nebo zajištění v České republice, 
která nevyplývají z práva Evropské unie. 

32016L0097 Článek 11 
odst. 1 

Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány vhodně zveřejnily příslušné 
vnitrostátní právní předpisy chránící obecný zájem, včetně informací o tom, 
zda a jakým způsobem se členský stát rozhodl uplatňovat přísnější požadavky 
podle čl. 29 odst. 3, které se vztahují na distribuci pojištění a zajištění na 
jejich území. 

§ 101 odst. 
1 

(1) Česká národní banka může vyžadovat informace o pojišťovacím 
zprostředkovateli s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, od kontaktního místa jiného členského státu. 

32016L0097 Článek 13 
odst. 1 až 3 

1. Příslušné orgány různých členských států navzájem spolupracují a 
vyměňují si veškeré relevantní informace o distributorech pojištění a zajištění 
za účelem zajištění řádného uplatňování této směrnice.  
2. Příslušné orgány sdílejí zejména během postupu registrace a následně 
průběžně relevantní informace o pověsti a o odborných znalostech a 
způsobilosti distributorů pojištění a zajištění.  
3. Příslušné orgány si rovněž vyměňují informace o distributorech pojištění a 
zajištění, kterým byla uložena sankce nebo jiné opatření podle kapitoly VII, 
pokud tyto informace mohou vést k výmazu těchto distributorů z rejstříku. 

32016L0097 Článek 13 
odst. 2 

Příslušné orgány sdílejí zejména během postupu registrace a následně 
průběžně relevantní informace o pověsti a o odborných znalostech a 
způsobilosti distributorů pojištění a zajištění. 

32016L0097 Článek 13 
odst. 3 

Příslušné orgány si rovněž vyměňují informace o distributorech pojištění a 
zajištění, kterým byla uložena sankce nebo jiné opatření podle kapitoly VII, 
pokud tyto informace mohou vést k výmazu těchto distributorů z rejstříku. 

§ 101 odst. 
2 

(2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu poskytne na žádost 
kontaktního místa jiného členského státu tomuto kontaktnímu místu 
požadované informace související s výkonem dohledu nad pojišťovacím 
zprostředkovatelem. Česká národní banka může podmínit poskytnutí této 
informace tím, že poskytnutá informace nesmí být dále poskytnuta bez jejího 
předchozího souhlasu.  

32016L0097 Článek 13 
odst. 1 až 3 

1. Příslušné orgány různých členských států navzájem spolupracují a 
vyměňují si veškeré relevantní informace o distributorech pojištění a zajištění 
za účelem zajištění řádného uplatňování této směrnice.  
2. Příslušné orgány sdílejí zejména během postupu registrace a následně 
průběžně relevantní informace o pověsti a o odborných znalostech a 
způsobilosti distributorů pojištění a zajištění.  
3. Příslušné orgány si rovněž vyměňují informace o distributorech pojištění a 
zajištění, kterým byla uložena sankce nebo jiné opatření podle kapitoly VII, 
pokud tyto informace mohou vést k výmazu těchto distributorů z rejstříku. 
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32016L0097 Článek 13 
odst. 2 

Příslušné orgány sdílejí zejména během postupu registrace a následně 
průběžně relevantní informace o pověsti a o odborných znalostech a 
způsobilosti distributorů pojištění a zajištění. 

32016L0097 Článek 13 
odst. 3 

Příslušné orgány si rovněž vyměňují informace o distributorech pojištění a 
zajištění, kterým byla uložena sankce nebo jiné opatření podle kapitoly VII, 
pokud tyto informace mohou vést k výmazu těchto distributorů z rejstříku. 

§ 103 odst. 
1 

(1) Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, 
než je Česká republika, musí dodržovat povinnosti podle § 13, § 48 odst. 1 
písm. c), § 54 a § 56 až 70, jestliže se hlavní místo podnikání tohoto 
pojišťovacího zprostředkovatele nachází v České republice a Česká národní 
banka se s příslušným orgánem dohledu jiného členského státu na převzetí 
dohledu dohodne. 

32016L0097 Článek 7 
odst. 1 

1. Pokud se hlavní místo podnikání zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění nachází v jiném členském státě než v domovském 
členském státě, může se příslušný orgán tohoto jiného členského státu 
dohodnout s příslušným orgánem domovského členského státu, že bude s 
ohledem na povinnosti uvedené v kapitolách IV, V, VI a VII L jednat, jako 
by byl příslušným orgánem domovského členského státu. O takové případné 
dohodě příslušný orgán domovského členského státu neprodleně informuje 
dotčeného zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění a 
EIOPA. 

§ 103 odst. 
2 

(2) Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel nemusí dodržovat povinnosti podle § 13, § 48 
odst. 1 písm. c), § 54 a § 56 až 70, jestliže se hlavní místo podnikání tohoto 
pojišťovacího zprostředkovatele nachází v jiném členském státě a Česká 
národní banka se s příslušným orgánem dohledu jiného členského státu na 
převzetí dohledu dohodne. V takovém případě Česká národní banka tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí Evropskému orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a samostatnému 
zprostředkovateli nebo zastoupenému. 

32016L0097 Článek 7 
odst. 1 

1. Pokud se hlavní místo podnikání zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění nachází v jiném členském státě než v domovském 
členském státě, může se příslušný orgán tohoto jiného členského státu 
dohodnout s příslušným orgánem domovského členského státu, že bude s 
ohledem na povinnosti uvedené v kapitolách IV, V, VI a VII L jednat, jako 
by byl příslušným orgánem domovského členského státu. O takové případné 
dohodě příslušný orgán domovského členského státu neprodleně informuje 
dotčeného zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění a 
EIOPA. 

§ 104 odst. 
1 

(1) Jestliže činnost pojišťovny, zajišťovny, samostatného 
zprostředkovatele, pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským 
státem jiným, než je Česká republika, nebo akreditované osoby není v souladu 
s tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k 
distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské 
unie v oblasti distribuce pojištění, může Česká národní banka uložit takové 
osobě opatření k nápravě spočívající v povinnosti odstranit zjištěné nedostatky 
ve stanovené lhůtě. 

32016L0097 Článek 12 1.   Členské státy určí příslušné orgány zmocněné zajišťovat provádění této 
směrnice. Uvědomí o tom Komisi, přičemž uvedou případné rozdělení úkolů. 
2.   Orgány uvedenými v odstavci 1 tohoto článku jsou buď veřejné orgány, 
nebo subjekty uznané vnitrostátním právem nebo veřejnými orgány výslovně 
za tímto účelem zmocněnými vnitrostátním právem. Nesmějí to být 
pojišťovny ani zajišťovny ani sdružení, jejichž členové přímo nebo nepřímo 
zahrnují pojišťovny nebo zajišťovny, ani zprostředkovatelé pojištění nebo 
zajištění, aniž je dotčena možnost spolupráce příslušných orgánů či jiných 
subjektů, je-li to výslovně stanoveno v čl. 3 odst. 1. 
3.   Příslušné orgány musí mít veškeré pravomoci nezbytné k výkonu svých 
úkolů podle této směrnice. Existuje-li na území členského státu více než 
jeden příslušný orgán, zajišťuje členský stát úzkou spolupráci těchto orgánů, 
aby mohly účinně plnit své úkoly. 

32016L0097 Článek 31 
odst. 4 

Členské státy zajistí, aby se v případě, že jsou distributorům pojištění nebo 
zajištění uloženy povinnosti, mohly v případě porušení jakékoli takové 
povinnosti uplatnit správní sankce a jiná opatření na členy jejich řídících 
nebo dozorčích orgánů, jakož i na jakékoli jiné fyzické nebo právnické 
osoby, jež jsou podle vnitrostátního práva za toto porušení odpovědné.  

32016L0097 Článek 33 
odst. 2 
písm. d) 

2.Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v 
případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. e) měly příslušné 
orgány pravomoc ukládat alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
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 d) dočasný zákaz výkonu řídících funkcí ve zprostředkovatelích 
pojištění či v pojišťovnách uložený kterémukoli odpovědnému  členovi 
řídícího orgánu zprostředkovatele pojištění či pojišťovny; 

32016L0097 Článek 33 
odst. 3 
písm. a) 

Členské státy zajistí, aby v případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 
písm. a) až d) a f) měly příslušné orgány pravomoc ukládat v souladu s jejich 
vnitrostátním právem alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 a) příkaz požadující, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba 
jednání ukončila nebo aby takové jednání neopakovala; 

32016L0097 Článek 33 
odst. 2 
písm. b) 

2. Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v 
případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. e) měly příslušné 
orgány pravomoc ukládat alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 b) příkaz požadující, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba 
jednání ukončila nebo aby takové jednání neopakovala; 

32016L0097 Článek 17 
odst. 3 

Členské státy zajistí, aby distributoři pojištění nebyli odměňováni způsobem, 
který by byl v rozporu s jejich povinností jednat v nejlepším zájmu svých 
zákazníků, ani takovým způsobem neodměňovali či nehodnotili výkony 
svých zaměstnanců. Distributor pojištění nesmí zejména zavést žádný 
mechanismus, který by mohl formou odměn, prodejních cílů či jiným 
způsobem distributora či jeho zaměstnance motivovat k tomu, aby 
zákazníkům doporučovali konkrétní pojistný produkt, pokud by tento 
distributor pojištění mohl nabídnout i jiný pojistný produkt, který by lépe 
odpovídal potřebám daného zákazníka.  

§ 104 odst. 
2 

(2) Jestliže činnost vázaného zástupce není v souladu s tímto zákonem, 
jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění 
nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti 
distribuce pojištění, může Česká národní banka uložit zastoupenému opatření 
k nápravě spočívající v povinnosti uvést ve stanovené lhůtě činnost jeho 
vázaného zástupce do souladu se zákonem. 

32016L0097 Článek 12 1.   Členské státy určí příslušné orgány zmocněné zajišťovat provádění této 
směrnice. Uvědomí o tom Komisi, přičemž uvedou případné rozdělení úkolů. 
2.   Orgány uvedenými v odstavci 1 tohoto článku jsou buď veřejné orgány, 
nebo subjekty uznané vnitrostátním právem nebo veřejnými orgány výslovně 
za tímto účelem zmocněnými vnitrostátním právem. Nesmějí to být 
pojišťovny ani zajišťovny ani sdružení, jejichž členové přímo nebo nepřímo 
zahrnují pojišťovny nebo zajišťovny, ani zprostředkovatelé pojištění nebo 
zajištění, aniž je dotčena možnost spolupráce příslušných orgánů či jiných 
subjektů, je-li to výslovně stanoveno v čl. 3 odst. 1. 
3.   Příslušné orgány musí mít veškeré pravomoci nezbytné k výkonu svých 
úkolů podle této směrnice. Existuje-li na území členského státu více než 
jeden příslušný orgán, zajišťuje členský stát úzkou spolupráci těchto orgánů, 
aby mohly účinně plnit své úkoly. 

32016L0097 Článek 31 
odst. 4 

Členské státy zajistí, aby se v případě, že jsou distributorům pojištění nebo 
zajištění uloženy povinnosti, mohly v případě porušení jakékoli takové 
povinnosti uplatnit správní sankce a jiná opatření na členy jejich řídících 
nebo dozorčích orgánů, jakož i na jakékoli jiné fyzické nebo právnické 
osoby, jež jsou podle vnitrostátního práva za toto porušení odpovědné.  

32016L0097 Článek 33 
odst. 2 
písm. d) 

2.Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v 
případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. e) měly příslušné 
orgány pravomoc ukládat alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 d) dočasný zákaz výkonu řídících funkcí ve zprostředkovatelích 
pojištění či v pojišťovnách uložený kterémukoli odpovědnému  členovi 
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řídícího orgánu zprostředkovatele pojištění či pojišťovny; 

32016L0097 Článek 33 
odst. 3 
písm. a) 

Členské státy zajistí, aby v případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 
písm. a) až d) a f) měly příslušné orgány pravomoc ukládat v souladu s jejich 
vnitrostátním právem alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 a) příkaz požadující, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba 
jednání ukončila nebo aby takové jednání neopakovala; 

32016L0097 Článek 33 
odst. 2 
písm. b) 

2. Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v 
případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. e) měly příslušné 
orgány pravomoc ukládat alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 b) příkaz požadující, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba 
jednání ukončila nebo aby takové jednání neopakovala; 

32016L0097 Článek 17 
odst. 3 

Členské státy zajistí, aby distributoři pojištění nebyli odměňováni způsobem, 
který by byl v rozporu s jejich povinností jednat v nejlepším zájmu svých 
zákazníků, ani takovým způsobem neodměňovali či nehodnotili výkony 
svých zaměstnanců. Distributor pojištění nesmí zejména zavést žádný 
mechanismus, který by mohl formou odměn, prodejních cílů či jiným 
způsobem distributora či jeho zaměstnance motivovat k tomu, aby 
zákazníkům doporučovali konkrétní pojistný produkt, pokud by tento 
distributor pojištění mohl nabídnout i jiný pojistný produkt, který by lépe 
odpovídal potřebám daného zákazníka.  

§ 104 odst. 
3 

(3) Jestliže činnost doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele není v 
souladu s tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se 
vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, může Česká národní banka uložit 
zastoupenému opatření k nápravě spočívající v povinnosti uvést ve stanovené 
lhůtě činnost doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele do souladu se 
zákonem. 

32016L0097 Článek 12 1.   Členské státy určí příslušné orgány zmocněné zajišťovat provádění této 
směrnice. Uvědomí o tom Komisi, přičemž uvedou případné rozdělení úkolů. 
2.   Orgány uvedenými v odstavci 1 tohoto článku jsou buď veřejné orgány, 
nebo subjekty uznané vnitrostátním právem nebo veřejnými orgány výslovně 
za tímto účelem zmocněnými vnitrostátním právem. Nesmějí to být 
pojišťovny ani zajišťovny ani sdružení, jejichž členové přímo nebo nepřímo 
zahrnují pojišťovny nebo zajišťovny, ani zprostředkovatelé pojištění nebo 
zajištění, aniž je dotčena možnost spolupráce příslušných orgánů či jiných 
subjektů, je-li to výslovně stanoveno v čl. 3 odst. 1. 
3.   Příslušné orgány musí mít veškeré pravomoci nezbytné k výkonu svých 
úkolů podle této směrnice. Existuje-li na území členského státu více než 
jeden příslušný orgán, zajišťuje členský stát úzkou spolupráci těchto orgánů, 
aby mohly účinně plnit své úkoly. 

32016L0097 Článek 31 
odst. 4 

Členské státy zajistí, aby se v případě, že jsou distributorům pojištění nebo 
zajištění uloženy povinnosti, mohly v případě porušení jakékoli takové 
povinnosti uplatnit správní sankce a jiná opatření na členy jejich řídících 
nebo dozorčích orgánů, jakož i na jakékoli jiné fyzické nebo právnické 
osoby, jež jsou podle vnitrostátního práva za toto porušení odpovědné.  

32016L0097 Článek 33 
odst. 2 
písm. d) 

2.Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v 
případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. e) měly příslušné 
orgány pravomoc ukládat alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 d) dočasný zákaz výkonu řídících funkcí ve zprostředkovatelích 
pojištění či v pojišťovnách uložený kterémukoli odpovědnému  členovi 
řídícího orgánu zprostředkovatele pojištění či pojišťovny; 

32016L0097 Článek 33 Členské státy zajistí, aby v případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 
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odst. 3 
písm. a) 

písm. a) až d) a f) měly příslušné orgány pravomoc ukládat v souladu s jejich 
vnitrostátním právem alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 a) příkaz požadující, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba 
jednání ukončila nebo aby takové jednání neopakovala; 

32016L0097 Článek 33 
odst. 2 
písm. b) 

2. Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v 
případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. e) měly příslušné 
orgány pravomoc ukládat alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 b) příkaz požadující, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba 
jednání ukončila nebo aby takové jednání neopakovala; 

32016L0097 Článek 17 
odst. 3 

Členské státy zajistí, aby distributoři pojištění nebyli odměňováni způsobem, 
který by byl v rozporu s jejich povinností jednat v nejlepším zájmu svých 
zákazníků, ani takovým způsobem neodměňovali či nehodnotili výkony 
svých zaměstnanců. Distributor pojištění nesmí zejména zavést žádný 
mechanismus, který by mohl formou odměn, prodejních cílů či jiným 
způsobem distributora či jeho zaměstnance motivovat k tomu, aby 
zákazníkům doporučovali konkrétní pojistný produkt, pokud by tento 
distributor pojištění mohl nabídnout i jiný pojistný produkt, který by lépe 
odpovídal potřebám daného zákazníka.  

§ 104 odst. 
4 

(4) Jestliže činnost pojišťovny, zajišťovny, samostatného 
zprostředkovatele, pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským 
státem jiným, než je Česká republika, nebo akreditované osoby není v souladu 
s tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k 
distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské 
unie v oblasti distribuce pojištění, může Česká národní banka uložit takové 
osobě opatření k nápravě spočívající v povinnosti vyměnit člena statutárního 
orgánu, prokuristu nebo jinou osobu, pokud tyto osoby skutečně řídí distribuci 
pojištění nebo zajištění nebo pořádání odborných zkoušek nebo jsou za ně 
odpovědny. 

32016L0097 Článek 12 1.   Členské státy určí příslušné orgány zmocněné zajišťovat provádění této 
směrnice. Uvědomí o tom Komisi, přičemž uvedou případné rozdělení úkolů. 
2.   Orgány uvedenými v odstavci 1 tohoto článku jsou buď veřejné orgány, 
nebo subjekty uznané vnitrostátním právem nebo veřejnými orgány výslovně 
za tímto účelem zmocněnými vnitrostátním právem. Nesmějí to být 
pojišťovny ani zajišťovny ani sdružení, jejichž členové přímo nebo nepřímo 
zahrnují pojišťovny nebo zajišťovny, ani zprostředkovatelé pojištění nebo 
zajištění, aniž je dotčena možnost spolupráce příslušných orgánů či jiných 
subjektů, je-li to výslovně stanoveno v čl. 3 odst. 1. 
3.   Příslušné orgány musí mít veškeré pravomoci nezbytné k výkonu svých 
úkolů podle této směrnice. Existuje-li na území členského státu více než 
jeden příslušný orgán, zajišťuje členský stát úzkou spolupráci těchto orgánů, 
aby mohly účinně plnit své úkoly. 

32016L0097 Článek 31 
odst. 4 

Členské státy zajistí, aby se v případě, že jsou distributorům pojištění nebo 
zajištění uloženy povinnosti, mohly v případě porušení jakékoli takové 
povinnosti uplatnit správní sankce a jiná opatření na členy jejich řídících 
nebo dozorčích orgánů, jakož i na jakékoli jiné fyzické nebo právnické 
osoby, jež jsou podle vnitrostátního práva za toto porušení odpovědné.  

32016L0097 Článek 33 
odst. 2 
písm. d) 

2.Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v 
případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. e) měly příslušné 
orgány pravomoc ukládat alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 d) dočasný zákaz výkonu řídících funkcí ve zprostředkovatelích 
pojištění či v pojišťovnách uložený kterémukoli odpovědnému  členovi 
řídícího orgánu zprostředkovatele pojištění či pojišťovny; 

32016L0097 Článek 33 
odst. 3 
písm. a) 

Členské státy zajistí, aby v případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 
písm. a) až d) a f) měly příslušné orgány pravomoc ukládat v souladu s jejich 
vnitrostátním právem alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
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 a) příkaz požadující, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba 
jednání ukončila nebo aby takové jednání neopakovala; 

32016L0097 Článek 33 
odst. 2 
písm. b) 

2. Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v 
případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. e) měly příslušné 
orgány pravomoc ukládat alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 b) příkaz požadující, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba 
jednání ukončila nebo aby takové jednání neopakovala; 

32016L0097 Článek 17 
odst. 3 

Členské státy zajistí, aby distributoři pojištění nebyli odměňováni způsobem, 
který by byl v rozporu s jejich povinností jednat v nejlepším zájmu svých 
zákazníků, ani takovým způsobem neodměňovali či nehodnotili výkony 
svých zaměstnanců. Distributor pojištění nesmí zejména zavést žádný 
mechanismus, který by mohl formou odměn, prodejních cílů či jiným 
způsobem distributora či jeho zaměstnance motivovat k tomu, aby 
zákazníkům doporučovali konkrétní pojistný produkt, pokud by tento 
distributor pojištění mohl nabídnout i jiný pojistný produkt, který by lépe 
odpovídal potřebám daného zákazníka.  

§ 104 odst. 
5 

(5) Je-li to nutné k ochraně zákazníka, může Česká národní banka spolu 
s některým z opatření k nápravě podle odstavců 1 až 3 zakázat nebo omezit 
osobě podléhající jejímu dohledu provozování činnosti, dokud nesplní uložené 
opatření k nápravě podle odstavců 1 až 3. 

32016L0097 Článek 33 
odst. 2 
písm. d) 

2.Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v 
případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. e) měly příslušné 
orgány pravomoc ukládat alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 d) dočasný zákaz výkonu řídících funkcí ve zprostředkovatelích 
pojištění či v pojišťovnách uložený kterémukoli odpovědnému  členovi 
řídícího orgánu zprostředkovatele pojištění či pojišťovny; 

32016L0097 Článek 33 
odst. 2 
písm. b) 

2. Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v 
případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. e) měly příslušné 
orgány pravomoc ukládat alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 b) příkaz požadující, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba 
jednání ukončila nebo aby takové jednání neopakovala; 

32016L0097 Článek 33 
odst. 3 
písm. a) 

Členské státy zajistí, aby v případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 
písm. a) až d) a f) měly příslušné orgány pravomoc ukládat v souladu s jejich 
vnitrostátním právem alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 a) příkaz požadující, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba 
jednání ukončila nebo aby takové jednání neopakovala; 

§ 105 odst. 
1 

(1) Česká národní banka může odejmout oprávnění k činnosti 
samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo doplňkového 
pojišťovacího zprostředkovatele, nebo může odejmout akreditaci akreditované 
osobě, jestliže 
a) samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový 

pojišťovací zprostředkovatel nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění 
k činnosti, nebo akreditovaná osoba nesplňuje podmínky pro udělení 
akreditace, 

b) uložené opatření k nápravě nevedlo k nápravě, 
c) samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, doplňkový pojišťovací 

zprostředkovatel nebo akreditovaná osoba opakovaně nebo závažně 
poruší povinnost stanovenou tímto zákonem, jinými právními předpisy v 
rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo 

32016L0097 Článek 33 
odst. 1 
písm. d) 

 

32016L0097 Článek 33 
odst. 1 
písm. f) 

 

32016L0097 Článek 33 
odst. 2 
písm. c) 

2.Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v 
případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. e) měly příslušné 
orgány pravomoc ukládat alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 c) v případě zprostředkovatele pojištění zrušení registrace v souladu 
s článkem 3; 

32016L0097 Článek 33  
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použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, při 
zprostředkování pojištění nebo zajištění nebo při pořádání odborných 
zkoušek nebo programů následného vzdělávání, 

d) samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, doplňkový pojišťovací 
zprostředkovatel, nebo akreditovaná osoba poruší podmínku nebo 
povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle 
tohoto zákona, 

e) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce 
nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele pro daného 
zastoupeného bylo uděleno nebo akreditace byla akreditované osobě 
udělena na základě nepravdivých nebo zavádějících údajů, nebo 

f) samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel nevykonává významnou část své činnosti 
podle tohoto zákona na území České republiky. 

odst. 1 
písm. c) 

32016L0097 Článek 33 
odst. 3 
písm. b) 

Členské státy zajistí, aby v případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 
písm. a) až d) a f) měly příslušné orgány pravomoc ukládat v souladu s jejich 
vnitrostátním právem alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 b) v případě zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo doplňkového 
pojištění zrušení registrace v souladu s článkem 3. 

32016L0097 Článek 3 
odst. 4 
pododstavec 
6 

Domovské členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé pojištění, zajištění a 
doplňkového pojištění, kteří přestanou plnit požadavky stanovené v článku 
10, byli z rejstříku vymazáni. Kde je to relevantní, informuje domovský 
členský stát o výmazu z rejstříku hostitelský členský stát. 

32016L0097 Článek 33 
odst. 1 
písm. e) 

 

32016L0097 Článek 12 1.   Členské státy určí příslušné orgány zmocněné zajišťovat provádění této 
směrnice. Uvědomí o tom Komisi, přičemž uvedou případné rozdělení úkolů. 
2.   Orgány uvedenými v odstavci 1 tohoto článku jsou buď veřejné orgány, 
nebo subjekty uznané vnitrostátním právem nebo veřejnými orgány výslovně 
za tímto účelem zmocněnými vnitrostátním právem. Nesmějí to být 
pojišťovny ani zajišťovny ani sdružení, jejichž členové přímo nebo nepřímo 
zahrnují pojišťovny nebo zajišťovny, ani zprostředkovatelé pojištění nebo 
zajištění, aniž je dotčena možnost spolupráce příslušných orgánů či jiných 
subjektů, je-li to výslovně stanoveno v čl. 3 odst. 1. 
3.   Příslušné orgány musí mít veškeré pravomoci nezbytné k výkonu svých 
úkolů podle této směrnice. Existuje-li na území členského státu více než 
jeden příslušný orgán, zajišťuje členský stát úzkou spolupráci těchto orgánů, 
aby mohly účinně plnit své úkoly. 

32016L0097 Článek 33 
odst. 2 
písm. d) 

2.Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v 
případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. e) měly příslušné 
orgány pravomoc ukládat alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 d) dočasný zákaz výkonu řídících funkcí ve zprostředkovatelích 
pojištění či v pojišťovnách uložený kterémukoli odpovědnému  členovi 
řídícího orgánu zprostředkovatele pojištění či pojišťovny; 

32016L0097 Článek 31 
odst. 4 

Členské státy zajistí, aby se v případě, že jsou distributorům pojištění nebo 
zajištění uloženy povinnosti, mohly v případě porušení jakékoli takové 
povinnosti uplatnit správní sankce a jiná opatření na členy jejich řídících 
nebo dozorčích orgánů, jakož i na jakékoli jiné fyzické nebo právnické 
osoby, jež jsou podle vnitrostátního práva za toto porušení odpovědné.  

32016L0097 Článek 33 
odst. 2 
písm. b) 

2. Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v 
případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. e) měly příslušné 
orgány pravomoc ukládat alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 b) příkaz požadující, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba 
jednání ukončila nebo aby takové jednání neopakovala; 

32016L0097 Článek 33 Členské státy zajistí, aby v případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 
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odst. 3 
písm. a) 

písm. a) až d) a f) měly příslušné orgány pravomoc ukládat v souladu s jejich 
vnitrostátním právem alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 a) příkaz požadující, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba 
jednání ukončila nebo aby takové jednání neopakovala; 

32016L0097 Článek 17 
odst. 3 

Členské státy zajistí, aby distributoři pojištění nebyli odměňováni způsobem, 
který by byl v rozporu s jejich povinností jednat v nejlepším zájmu svých 
zákazníků, ani takovým způsobem neodměňovali či nehodnotili výkony 
svých zaměstnanců. Distributor pojištění nesmí zejména zavést žádný 
mechanismus, který by mohl formou odměn, prodejních cílů či jiným 
způsobem distributora či jeho zaměstnance motivovat k tomu, aby 
zákazníkům doporučovali konkrétní pojistný produkt, pokud by tento 
distributor pojištění mohl nabídnout i jiný pojistný produkt, který by lépe 
odpovídal potřebám daného zákazníka.  

§ 106 odst. 
1 

(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné 
rozhodnutí o opatření k nápravě na svých internetových stránkách, včetně 
rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, která byla proti 
tomuto rozhodnutí podána. O této skutečnosti informuje Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. 

32016L0097 Článek 32 
odst. 1 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zveřejnily veškeré správní sankce 
nebo jiná opatření, které byly uloženy za porušení vnitrostátních předpisů 
provádějících tuto směrnici a proti nimž nebyl v řádné lhůtě podán opravný 
prostředek, včetně typu a povahy tohoto porušení a totožnosti osob, které jsou 
za ně odpovědné. Pokud však má příslušný orgán na základě individuálního 
posouzení přiměřenosti zveřejnění totožnosti právnických osob nebo 
totožnosti či osobních údajů fyzických osob za to, že by zveřejnění těchto 
údajů bylo nepřiměřené, nebo pokud by toto zveřejnění ohrozilo stabilitu 
finančních trhů nebo probíhající vyšetřování, může rozhodnout, že zveřejnění 
těchto informací odloží, nezveřejní je vůbec či zveřejní sankce s 
anonymizovanými údaji. 

32016L0097 Článek 36 
odst. 3 

Pokud příslušný orgán zveřejnil správní sankci nebo jiné opatření, oznámí 
tuto skutečnost zároveň orgánu EIOPA. 

§ 106 odst. 
2 

(2) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí podle odstavce 1 bez 
uvedení údajů o osobě, které bylo uloženo opatření k nápravě, pokud by 
uveřejnění 
a) ohrozilo stabilitu finančního trhu, 
b) ohrozilo probíhající trestní nebo správní řízení, nebo 
c) způsobilo této osobě nepřiměřenou újmu. 

32016L0097 Článek 32 
odst. 1 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zveřejnily veškeré správní sankce 
nebo jiná opatření, které byly uloženy za porušení vnitrostátních předpisů 
provádějících tuto směrnici a proti nimž nebyl v řádné lhůtě podán opravný 
prostředek, včetně typu a povahy tohoto porušení a totožnosti osob, které jsou 
za ně odpovědné. Pokud však má příslušný orgán na základě individuálního 
posouzení přiměřenosti zveřejnění totožnosti právnických osob nebo 
totožnosti či osobních údajů fyzických osob za to, že by zveřejnění těchto 
údajů bylo nepřiměřené, nebo pokud by toto zveřejnění ohrozilo stabilitu 
finančních trhů nebo probíhající vyšetřování, může rozhodnout, že zveřejnění 
těchto informací odloží, nezveřejní je vůbec či zveřejní sankce s 
anonymizovanými údaji. 

§ 106 odst. 
4 

(4) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění o rozhodnutích o opatření k nápravě, která 
nebyla uveřejněna podle odstavce 2, včetně případných podaných žalob proti 
rozhodnutí správního orgánu a rozhodnutí o nich. 

32016L0097 Článek 32 
odst. 3 

Příslušné orgány informují EIOPA o všech uložených správních sankcích a 
jiných opatřeních, které nebyly zveřejněny v souladu s odstavcem 1, i o 
jakémkoli případném opravném prostředku, který byl proti nim podán, a o 
jeho výsledku. 

32016L0097 Článek 36 
odst. 1 

Příslušné orgány informují EIOPA o všech uložených správních sankcích a 
jiných opatřeních, které nebyly zveřejněny v souladu s čl. 32 odst. 1. 

§ 106 odst. 
5 

(5) Česká národní banka každoročně do 31. března poskytne 
Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění 

32016L0097 Článek 36 
odst. 2 

Příslušné orgány poskytnou každoročně orgánu EIOPA souhrnné informace 
týkající se všech správních sankcí a jiných opatření uložených v souladu s 
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souhrnné informace o uložených opatřeních k nápravě za uplynulý kalendářní 
rok. 

článkem 31. 
EIOPA tyto informace zveřejní ve výroční zprávě. 

§ 107 odst. 
1 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) v žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona uvede 

nepravdivý nebo neúplný údaj o skutečnosti, která je podmínkou pro 
udělení tohoto oprávnění, nebo takový údaj zatají, nebo, 

b) jako zaměstnavatel v rozporu s § 51 ovlivní svého zaměstnance při 
výběru rezervotvorného pojištění nebo přijme peněžitou nebo 
nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení této povinnosti. 

32016L0097 Článek 31 
odst. 1 

Aniž jsou dotčeny dohledové pravomoci příslušných orgánů a právo 
členských států stanovit a ukládat trestní sankce, zajistí členské státy, aby 
jejich příslušné orgány mohly ukládat správní sankce a jiná opatření v 
případě všech porušení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí tato 
směrnice, a přijmou veškerá nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla 
uvedená pravidla uplatňována. Členské státy zajistí, aby jejich správní sankce 
a jiná opatření byly účinné, přiměřené a odrazující. 

§ 108 odst. 
1 

(1) Pojišťovna se dopustí přestupku tím, že jako pojistitel při výpočtu 
odkupného postupuje v rozporu s § 81. 

32016L0097 Článek 31 
odst. 1 

Aniž jsou dotčeny dohledové pravomoci příslušných orgánů a právo 
členských států stanovit a ukládat trestní sankce, zajistí členské státy, aby 
jejich příslušné orgány mohly ukládat správní sankce a jiná opatření v 
případě všech porušení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí tato 
směrnice, a přijmou veškerá nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla 
uvedená pravidla uplatňována. Členské státy zajistí, aby jejich správní sankce 
a jiná opatření byly účinné, přiměřené a odrazující. 

§ 109 odst. 
1 

(1) Samostatný zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že 
a) neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu některého 

z údajů podle § 10 odst. 1 nebo v oznámení změny údajů uvede neúplný 
nebo nepravdivý údaj o skutečnosti, která je podmínkou pro udělení 
oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, 

b) poruší některou z povinností týkajících se pojištění stanovených v § 13, 
c) zahájí svoji činnost na území jiného členského státu v rozporu s § 37 

odst. 6, 
d) v rozporu s § 48 odst. 2 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje 

organizační uspořádání, řádné administrativní postupy, systém sledování, 
vyhodnocování a aktualizace vnitřních předpisů, kontrolní a bezpečnostní 
opatření při zpracování a evidenci informací nebo evidenci 
zprostředkovaných pojistných smluv, nebo 

e) v rozporu s § 76 zprostředkuje pojištění zároveň jako pojišťovací agent a 
pojišťovací makléř. 

32016L0097 Článek 31 
odst. 1 

Aniž jsou dotčeny dohledové pravomoci příslušných orgánů a právo 
členských států stanovit a ukládat trestní sankce, zajistí členské státy, aby 
jejich příslušné orgány mohly ukládat správní sankce a jiná opatření v 
případě všech porušení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí tato 
směrnice, a přijmou veškerá nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla 
uvedená pravidla uplatňována. Členské státy zajistí, aby jejich správní sankce 
a jiná opatření byly účinné, přiměřené a odrazující. 

§ 110 odst. 
1 

(1) Pojišťovna, zajišťovna a samostatný zprostředkovatel se dopustí 
přestupku tím, že 
a) jako zastoupený 

1. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s vázaným zástupcem podle § 
15 odst. 2, 

2. oznámí vázaného zástupce v rozporu s § 17 odst. 1, 
3. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 

podle § 19 odst. 1, 
4. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik 

závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 19 odst. 3,  
5. neuchovává dokumenty podle § 21, 
6. je zastoupen doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem 

jednajícím v rozporu s § 24 odst. 2, 
7. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s doplňkovým pojišťovacím 

zprostředkovatelem podle  § 24 odst. 3, 
8. oznámí doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele v rozporu s § 

32016L0097 Článek 31 
odst. 1 

Aniž jsou dotčeny dohledové pravomoci příslušných orgánů a právo 
členských států stanovit a ukládat trestní sankce, zajistí členské státy, aby 
jejich příslušné orgány mohly ukládat správní sankce a jiná opatření v 
případě všech porušení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí tato 
směrnice, a přijmou veškerá nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla 
uvedená pravidla uplatňována. Členské státy zajistí, aby jejich správní sankce 
a jiná opatření byly účinné, přiměřené a odrazující. 

32016L0097 Článek 33 
odst. 1 
písm. e) 
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26 odst. 1, 
9. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 

podle § 28 odst. 1, 
10. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik 

závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 3, nebo  
11. neuchovává dokumenty podle § 30, 

b) neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu některého 
z údajů podle § 46 odst. 1 nebo v oznámení změny údajů uvede neúplný 
nebo nepravdivý údaj o skutečnosti zapisované do registru, 

c) poruší povinnost stanovenou v § 48 odst. 1 písm. a), 
d) poruší některou z povinností stanovenou v § 48 odst. 1 písm. b) až e), 
e) v rozporu s ??? nezavede, neudržuje a neuplatňuje postupy pro 

schvalování pojistného produktu a jeho významných změn před jeho 
distribucí zákazníkům, nebo 

f) v rozporu s § 55 nebo § 70 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, 
které nesplňují podmínku odborné způsobilosti nebo důvěryhodnosti. 

§ 110 odst. 
2 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 nebo 

10 nebo písm. b), 
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 až 3, 5, 

7 až 9 nebo 11, 
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 6, písm. 

c), d) nebo f), nebo podle odstavce 1 písm. e), nejedná-li se o 
rezervotvorné pojištění, nebo 

d) 18 920 000 Kč v případě fyzické osoby nebo 135 125 000 Kč v případě 
právnické osoby, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) v případě 
rezervotvorného pojištění. 

32016L0097 Článek 33 
odst. 2 
písm. e) 

Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v 
případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. e) měly příslušné 
orgány pravomoc ukládat alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 e) v případě právnické osoby tyto maximální správní peněžité 
sankce: 
  i) minimálně 5 000 000 EUR nebo až 5 % jejího 
celkového ročního obratu podle poslední dostupné účetní závěrky  
  schválené řídicím orgánem nebo v členských státech, 
jejichž měnou není euro, ve výši odpovídající hodnoty v národní   
 měně ke dni vstupu této směrnice v platnost. Je-li právnická osoba 
mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem   
 mateřského podniku, který je povinen sestavovat konsolidovanou 
účetní závěrku podle směrnice Evropského    parlamentu 
a Rady 2013/34/EU (17), je příslušným celkovým ročním obratem celkový 
roční obrat podle nejnovější    dostupné 
konsolidované účetní závěrky schválené řídícím orgánem vrcholného 
mateřského podniku, nebo 
   ii) až dvojnásobku výše zisku plynoucího z porušení 
předpisů nebo výše ztráty, které se dotyčná osoba díky porušení   
 vyhnula, pokud je lze zjistit; 
  
  

32016L0097 Článek 33 
odst. 1 
písm. f) 

 

§ 111 odst. 
1 

(1) Vázaný zástupce se dopustí přestupku tím, že 
a) neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 

podle § 19 odst. 2, 
b) zahájí svoji činnost na území jiného členského státu v rozporu s § 37 

odst. 6, nebo 
c) v rozporu s § 47 odst. 4 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné 

32016L0097 Článek 31 
odst. 1 

Aniž jsou dotčeny dohledové pravomoci příslušných orgánů a právo 
členských států stanovit a ukládat trestní sankce, zajistí členské státy, aby 
jejich příslušné orgány mohly ukládat správní sankce a jiná opatření v 
případě všech porušení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí tato 
směrnice, a přijmou veškerá nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla 
uvedená pravidla uplatňována. Členské státy zajistí, aby jejich správní sankce 
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osoby. a jiná opatření byly účinné, přiměřené a odrazující. 

§ 112 odst. 
1 

(1) Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, 
že 
a) neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 

podle § 28 odst. 2, nebo 
b) v rozporu s § 47 odst. 5 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné 

osoby. 

32016L0097 Článek 31 
odst. 1 

Aniž jsou dotčeny dohledové pravomoci příslušných orgánů a právo 
členských států stanovit a ukládat trestní sankce, zajistí členské státy, aby 
jejich příslušné orgány mohly ukládat správní sankce a jiná opatření v 
případě všech porušení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí tato 
směrnice, a přijmou veškerá nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla 
uvedená pravidla uplatňována. Členské státy zajistí, aby jejich správní sankce 
a jiná opatření byly účinné, přiměřené a odrazující. 

§ 113 odst. 
1 

(1) Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, 
než je Česká republika, se dopustí přestupku tím, že 
a) jako zastoupený 

1. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s vázaným zástupcem podle § 
15 odst. 2, 

2. oznámí vázaného zástupce v rozporu s § 17 odst. 1, 
3. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 

podle § 19 odst. 1, 
4. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik 

závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 19 odst. 3, 
5. neuchovává dokumenty podle § 21, 
6. je zastoupen doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem 

jednajícím v rozporu s § 24 odst. 2, 
7. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s doplňkovým pojišťovacím 

zprostředkovatelem podle  § 24 odst. 3, 
8. oznámí doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele v rozporu s § 

26 odst. 1, 
9. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 

podle § 28 odst. 1, 
10. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik 

závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 3, nebo  
11. neuchovává dokumenty podle § 30, 

b) zahájí svou činnost na území České republiky v rozporu s § 34 odst. 2,  
c) provozuje-li svou činnost na území České republiky na základě svobody 

usazování, poruší některou z povinností stanovených v § 48 odst. 1 písm. 
b) a c), nebo 

d) v rozporu s ??? nezavede, neudržuje a neuplatňuje postupy pro 
schvalování pojistného produktu a jeho významných změn před jeho 
distribucí zákazníkům. 

32016L0097 Článek 31 
odst. 1 

Aniž jsou dotčeny dohledové pravomoci příslušných orgánů a právo 
členských států stanovit a ukládat trestní sankce, zajistí členské státy, aby 
jejich příslušné orgány mohly ukládat správní sankce a jiná opatření v 
případě všech porušení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí tato 
směrnice, a přijmou veškerá nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla 
uvedená pravidla uplatňována. Členské státy zajistí, aby jejich správní sankce 
a jiná opatření byly účinné, přiměřené a odrazující. 

32016L0097 Článek 33 
odst. 1 
písm. e) 

 

§ 113 odst. 
2 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 nebo 

10, 
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 až 3, 5, 

7 až 9 nebo 11 nebo písm. b), 
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 6 nebo 

podle odstavce 1 písm. c) nebo podle odstavce 1 písm. d), nejedná-li se o 
rezervotvorné pojištění, nebo 

d) 18 920 000 Kč v případě fyzické osoby nebo 135 125 000 Kč v případě 
právnické osoby, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), jedná-li se 

32016L0097 Článek 33 
odst. 2 
písm. e) 

Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v 
případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. e) měly příslušné 
orgány pravomoc ukládat alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 e) v případě právnické osoby tyto maximální správní peněžité 
sankce: 
  i) minimálně 5 000 000 EUR nebo až 5 % jejího 
celkového ročního obratu podle poslední dostupné účetní závěrky  
  schválené řídicím orgánem nebo v členských státech, 
jejichž měnou není euro, ve výši odpovídající hodnoty v národní   
 měně ke dni vstupu této směrnice v platnost. Je-li právnická osoba 
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o rezervotvorné pojištění. mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem   
 mateřského podniku, který je povinen sestavovat konsolidovanou 
účetní závěrku podle směrnice Evropského    parlamentu 
a Rady 2013/34/EU (17), je příslušným celkovým ročním obratem celkový 
roční obrat podle nejnovější    dostupné 
konsolidované účetní závěrky schválené řídícím orgánem vrcholného 
mateřského podniku, nebo 
   ii) až dvojnásobku výše zisku plynoucího z porušení 
předpisů nebo výše ztráty, které se dotyčná osoba díky porušení   
 vyhnula, pokud je lze zjistit; 
  
  

32016L0097 Článek 33 
odst. 2 
písm. f) 

Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v 
případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. e) měly příslušné 
orgány pravomoc ukládat alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 f) v případě fyzické osoby tyto maximální správní peněžité 
sankce: 
  i) minimálně 700 000 EUR nebo v členských 
státech, jejichž měnou není euro, ve výši odpovídající hodnoty v národní  
  měně ke dni vstupu této směrnice v platnost, nebo 
   ii) až dvojnásobku výše zisku plynoucího z porušení 
předpisů nebo dvojnásobku výše ztráty, které se dotyčná osoba díky  
  porušení vyhnula, pokud je lze zjistit. 
  
  

§ 114 odst. 
1 

(1) Ten, kdo je oprávněn distribuovat pojištění nebo zajištění, se dopustí 
přestupku tím, že 
a) v rozporu s § 47 je při své činnosti podle tohoto zákona zastoupen jinou 

osobou, 
b) v rozporu s § 49 odst. 1 vyžaduje od osoby, která se podílí nebo má 

podílet na distribuci, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako 
podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost, 

c) v rozporu s § 49 odst. 2 odvozuje odměny osoby, která se podílí nebo má 
podílet na distribuci, od získání dalších osob pro tuto činnost touto 
osobou, 

d) v rozporu s § 52 váže koupi zboží nebo služby na uzavření pojistné 
smlouvy, 

e) v rozporu s § 71 neprovozuje svoji činnost s odbornou péčí, 
f) v rozporu s § 72 odst. 1 nejedná kvalifikovaně, čestně, spravedlivě nebo v 

nejlepším zájmu zákazníka, 
g) v rozporu s § 72 odst. 2 nejedná tak, aby bylo zákazníkovi zřejmé, zda 

jde o pojišťovnu, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce, 
doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele nebo zahraničního 
zprostředkovatele, 

h) komunikuje se zákazníkem způsobem, který je v rozporu s § 73, 
i) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 74, 
j) přijme, nabídne nebo poskytne výhodu v rozporu s § 75, 
k) poruší některou z povinností týkajících se poskytnutí doporučení podle § 

32016L0097 Článek 31 
odst. 1 

Aniž jsou dotčeny dohledové pravomoci příslušných orgánů a právo 
členských států stanovit a ukládat trestní sankce, zajistí členské státy, aby 
jejich příslušné orgány mohly ukládat správní sankce a jiná opatření v 
případě všech porušení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí tato 
směrnice, a přijmou veškerá nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla 
uvedená pravidla uplatňována. Členské státy zajistí, aby jejich správní sankce 
a jiná opatření byly účinné, přiměřené a odrazující. 

32016L0097 Článek 33 
odst. 1 
písm. e) 
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77, 
l) poruší některou z povinností týkajících se poskytnutí rady podle § 78, 
m) neposkytne zákazníkovi záznam z jednání podle § 79, 
n) neuchovává dokumenty a záznamy podle § 80, 
o) v rozporu s § 82 odst. 1 požaduje po zákazníkovi úplatu za poskytnutí 

informací, 
p) nesplní některou z povinností týkajících se poskytnutí informací podle § 

83 až 92, nebo 
q) nesplní ve stanovené lhůtě některou z povinností uloženou rozhodnutím o 

opatření k nápravě vydaným podle § 104. 

§ 114 odst. 
2 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do  
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), g), 

i), n), nebo q), nebo podle odstavce 1 písm. d), f), h), j) až m), o) nebo p), 
nejedná-li se o rezervotvorné pojištění, nebo 

b) 18 920 000 Kč v případě fyzické osoby nebo 135 125 000 Kč v případě 
právnické osoby, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), f), h), j) až 
m), o) nebo p), jedná-li se o rezervotvorné pojištění. 

32016L0097 Článek 33 
odst. 2 
písm. e) 

Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v 
případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. e) měly příslušné 
orgány pravomoc ukládat alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 e) v případě právnické osoby tyto maximální správní peněžité 
sankce: 
  i) minimálně 5 000 000 EUR nebo až 5 % jejího 
celkového ročního obratu podle poslední dostupné účetní závěrky  
  schválené řídicím orgánem nebo v členských státech, 
jejichž měnou není euro, ve výši odpovídající hodnoty v národní   
 měně ke dni vstupu této směrnice v platnost. Je-li právnická osoba 
mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem   
 mateřského podniku, který je povinen sestavovat konsolidovanou 
účetní závěrku podle směrnice Evropského    parlamentu 
a Rady 2013/34/EU (17), je příslušným celkovým ročním obratem celkový 
roční obrat podle nejnovější    dostupné 
konsolidované účetní závěrky schválené řídícím orgánem vrcholného 
mateřského podniku, nebo 
   ii) až dvojnásobku výše zisku plynoucího z porušení 
předpisů nebo výše ztráty, které se dotyčná osoba díky porušení   
 vyhnula, pokud je lze zjistit; 
  
  

32016L0097 Článek 33 
odst. 2 
písm. f) 

Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v 
případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. e) měly příslušné 
orgány pravomoc ukládat alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
 f) v případě fyzické osoby tyto maximální správní peněžité 
sankce: 
  i) minimálně 700 000 EUR nebo v členských 
státech, jejichž měnou není euro, ve výši odpovídající hodnoty v národní  
  měně ke dni vstupu této směrnice v platnost, nebo 
   ii) až dvojnásobku výše zisku plynoucího z porušení 
předpisů nebo dvojnásobku výše ztráty, které se dotyčná osoba díky  
  porušení vyhnula, pokud je lze zjistit. 
  
  

§ 115 odst. 
1 

(1) Pojišťovací zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že 
a) v rozporu s § 4 odst. 3 zprostředkovává možnost stát se pojištěným v 

32016L0097 Článek 31 
odst. 1 

Aniž jsou dotčeny dohledové pravomoci příslušných orgánů a právo 
členských států stanovit a ukládat trestní sankce, zajistí členské státy, aby 
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rezervotvorném pojištění, 
b) poruší některou z povinností týkající se přijímání pojistného nebo 

zprostředkování výplaty pojistného plnění podle § 54,  
c) v rozporu s § 93 neupozorní zákazníka na rizika spojená s tím, že se 

nestává pojistníkem, nebo neoznámí pojištěnému skutečnost, která se 
týká změny nebo zániku pojištění. 

jejich příslušné orgány mohly ukládat správní sankce a jiná opatření v 
případě všech porušení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí tato 
směrnice, a přijmou veškerá nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla 
uvedená pravidla uplatňována. Členské státy zajistí, aby jejich správní sankce 
a jiná opatření byly účinné, přiměřené a odrazující. 

§ 116 odst. 
1 

(1) Akreditovaná osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) uspořádá odbornou zkoušku nebo kurz následného vzdělávání v rozporu s 

rozsahem udělené akreditace, 
b) v žádosti o prodloužení akreditace uvede nepravdivý nebo neúplný údaj o 

skutečnosti, která je podmínkou prodloužení akreditace, nebo takový údaj 
zatají, 

c) postupuje při provádění odborných zkoušek v rozporu s § 58 odst. 1 až 3, 
d) neinformuje zkoušeného bez zbytečného odkladu o výsledku odborné 

zkoušky podle § 58 odst. 5, 
e) neinformuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku o změně 

údajů podle § 65, 
f) nevydá bez zbytečného odkladu osvědčení o úspěšném vykonání odborné 

zkoušky podle § 67, 
g) nevydá bez zbytečného odkladu osvědčení o absolvování následného 

vzdělávání podle § 68, 
h) neuchovává dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek nebo 

odborného vzdělávání podle § 69, nebo 
i) nesplní ve stanovené lhůtě některou z povinností uloženou rozhodnutím o 

opatření k nápravě vydaným podle § 104. 

32016L0097 Článek 31 
odst. 1 

Aniž jsou dotčeny dohledové pravomoci příslušných orgánů a právo 
členských států stanovit a ukládat trestní sankce, zajistí členské státy, aby 
jejich příslušné orgány mohly ukládat správní sankce a jiná opatření v 
případě všech porušení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí tato 
směrnice, a přijmou veškerá nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla 
uvedená pravidla uplatňována. Členské státy zajistí, aby jejich správní sankce 
a jiná opatření byly účinné, přiměřené a odrazující. 

§ 117 odst. 
1 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 
že 
a) v žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona uvede 

nepravdivý nebo neúplný údaj o skutečnosti, která je podmínkou pro 
udělení tohoto oprávnění, nebo takový údaj zatají, nebo 

b) jako zaměstnavatel v rozporu s § 51 ovlivní svého zaměstnance při 
výběru rezervotvorného pojištění nebo přijme peněžitou nebo 
nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení této povinnosti. 

32016L0097 Článek 31 
odst. 1 

Aniž jsou dotčeny dohledové pravomoci příslušných orgánů a právo 
členských států stanovit a ukládat trestní sankce, zajistí členské státy, aby 
jejich příslušné orgány mohly ukládat správní sankce a jiná opatření v 
případě všech porušení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí tato 
směrnice, a přijmou veškerá nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla 
uvedená pravidla uplatňována. Členské státy zajistí, aby jejich správní sankce 
a jiná opatření byly účinné, přiměřené a odrazující. 

§ 118 odst. 
1 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka. 32016L0097 Článek 12 1.   Členské státy určí příslušné orgány zmocněné zajišťovat provádění této 
směrnice. Uvědomí o tom Komisi, přičemž uvedou případné rozdělení úkolů. 
2.   Orgány uvedenými v odstavci 1 tohoto článku jsou buď veřejné orgány, 
nebo subjekty uznané vnitrostátním právem nebo veřejnými orgány výslovně 
za tímto účelem zmocněnými vnitrostátním právem. Nesmějí to být 
pojišťovny ani zajišťovny ani sdružení, jejichž členové přímo nebo nepřímo 
zahrnují pojišťovny nebo zajišťovny, ani zprostředkovatelé pojištění nebo 
zajištění, aniž je dotčena možnost spolupráce příslušných orgánů či jiných 
subjektů, je-li to výslovně stanoveno v čl. 3 odst. 1. 
3.   Příslušné orgány musí mít veškeré pravomoci nezbytné k výkonu svých 
úkolů podle této směrnice. Existuje-li na území členského státu více než 
jeden příslušný orgán, zajišťuje členský stát úzkou spolupráci těchto orgánů, 
aby mohly účinně plnit své úkoly. 

§ 118 odst. (2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné 32016L0097 Článek 32 Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zveřejnily veškeré správní sankce 
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2 rozhodnutí o správním trestu na svých internetových stránkách, včetně 
rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu proti němu podané. O 
této skutečnosti informuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění. 

odst. 1 nebo jiná opatření, které byly uloženy za porušení vnitrostátních předpisů 
provádějících tuto směrnici a proti nimž nebyl v řádné lhůtě podán opravný 
prostředek, včetně typu a povahy tohoto porušení a totožnosti osob, které jsou 
za ně odpovědné. Pokud však má příslušný orgán na základě individuálního 
posouzení přiměřenosti zveřejnění totožnosti právnických osob nebo 
totožnosti či osobních údajů fyzických osob za to, že by zveřejnění těchto 
údajů bylo nepřiměřené, nebo pokud by toto zveřejnění ohrozilo stabilitu 
finančních trhů nebo probíhající vyšetřování, může rozhodnout, že zveřejnění 
těchto informací odloží, nezveřejní je vůbec či zveřejní sankce s 
anonymizovanými údaji. 

32016L0097 Článek 36 
odst. 3 

Pokud příslušný orgán zveřejnil správní sankci nebo jiné opatření, oznámí 
tuto skutečnost zároveň orgánu EIOPA. 

§ 118 odst. 
3 

(3) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí podle odstavce 2 bez 
uvedení  údajů o osobě uznané vinnou přestupkem, pokud by uveřejnění 
a) ohrozilo stabilitu finančního trhu, 
b) ohrozilo probíhající trestní nebo správní řízení, nebo 
c) způsobilo této osobě nepřiměřenou újmu. 

32016L0097 Článek 32 
odst. 1 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zveřejnily veškeré správní sankce 
nebo jiná opatření, které byly uloženy za porušení vnitrostátních předpisů 
provádějících tuto směrnici a proti nimž nebyl v řádné lhůtě podán opravný 
prostředek, včetně typu a povahy tohoto porušení a totožnosti osob, které jsou 
za ně odpovědné. Pokud však má příslušný orgán na základě individuálního 
posouzení přiměřenosti zveřejnění totožnosti právnických osob nebo 
totožnosti či osobních údajů fyzických osob za to, že by zveřejnění těchto 
údajů bylo nepřiměřené, nebo pokud by toto zveřejnění ohrozilo stabilitu 
finančních trhů nebo probíhající vyšetřování, může rozhodnout, že zveřejnění 
těchto informací odloží, nezveřejní je vůbec či zveřejní sankce s 
anonymizovanými údaji. 

§ 118 odst. 
5 

(5) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění o rozhodnutích o správním trestu, která 
nebyla uveřejněna podle odstavce 2, včetně případných podaných žalob proti 
rozhodnutí správního orgánu a rozhodnutí o nich. 

32016L0097 Článek 32 
odst. 3 

Příslušné orgány informují EIOPA o všech uložených správních sankcích a 
jiných opatřeních, které nebyly zveřejněny v souladu s odstavcem 1, i o 
jakémkoli případném opravném prostředku, který byl proti nim podán, a o 
jeho výsledku. 

32016L0097 Článek 36 
odst. 1 

Příslušné orgány informují EIOPA o všech uložených správních sankcích a 
jiných opatřeních, které nebyly zveřejněny v souladu s čl. 32 odst. 1. 

§ 118 odst. 
6 

(6) Česká národní banka každoročně do 31. března poskytne 
Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění 
souhrnné informace o udělených správních trestech za uplynulý kalendářní 
rok. 

32016L0097 Článek 36 
odst. 2 

Příslušné orgány poskytnou každoročně orgánu EIOPA souhrnné informace 
týkající se všech správních sankcí a jiných opatření uložených v souladu s 
článkem 31. 
EIOPA tyto informace zveřejní ve výroční zprávě. 

§ 122 odst. 
1 

(1)  Do 23. února 2019 lze odborné znalosti a dovednosti pro distribuci 
pojištění nebo zajištění prokázat dokladem o odborné znalosti podle § 18 
zákona č. 38/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona nebo čestným prohlášením osoby oprávněné distribuovat pojištění 
nebo zajištění podle tohoto zákona. Čestné prohlášení se může týkat pouze 
pracovníků osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění podle tohoto 
zákona, jejích vázaných zástupců nebo doplňkových pojišťovacích 
zprostředkovatelů nebo osob, které nebyly oprávněny distribuovat pojištění 
nebo zajištění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

32016L0097 Článek 40 Přechodné období 
Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé, kteří jsou již registrování podle 
směrnice 2002/92/ES, splňovali příslušná ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů, kterými se provádí čl. 10 odst. 1 této směrnice, nejpozději k 23. 
únoru 2019.  
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Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

12016E049  

32009L0138  

32016L0097  

32017R1469  

62016CJ0048  
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