RocÏnõÂk 2006

Â KONU
Ê
SBIÂ RKA ZA
CÏ E S KAÂ R E P U B L I K A

Ï aÂstka 108
C

RozeslaÂna dne 12. cÏervence 2006

Cena KcÏ 49,50

O B S A H:
349. UÂ p l n eÂ z n eÏ nõÂ zaÂkona cÏ. 363/1999 Sb., o pojisÏt'ovnictvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏt'ovnictvõÂ), jak
vyplyÂvaÂ z pozdeÏjsÏõÂch zmeÏn
350. UÂ p l n eÂ z n eÏ nõÂ zaÂkona cÏ. 38/2004 Sb., o pojisÏt'ovacõÂch zprostrÏedkovatelõÂch a samostatnyÂch likvidaÂtorech pojistnyÂch udaÂlostõÂ
a o zmeÏneÏ zÏivnostenskeÂho zaÂkona (zaÂkon o pojisÏt'ovacõÂch zprostrÏedkovatelõÂch a likvidaÂtorech pojistnyÂch udaÂlostõÂ), jak vyplyÂvaÂ
z pozdeÏjsÏõÂch zmeÏn

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 349 / 2006

Strana 4442

CÏaÂstka 108

349
Â DY
Ï EDSE DA VLA
PR
vyhlasÏuje
uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 363/1999 Sb., o pojisÏt'ovnictvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ
(zaÂkon o pojisÏt'ovnictvõÂ), jak vyplyÂvaÂ ze zmeÏn provedenyÂch zaÂkonem cÏ. 159/2000 Sb.,
zaÂkonem cÏ. 316/2001 Sb., zaÂkonem cÏ. 12/2002 Sb., zaÂkonem cÏ. 126/2002 Sb., zaÂkonem cÏ. 39/2004 Sb.,
zaÂkonem cÏ. 257/2004 Sb., zaÂkonem cÏ. 377/2005 Sb., zaÂkonem cÏ. 381/2005 Sb., zaÂkonem cÏ. 413/2005 Sb.,
zaÂkonem cÏ. 444/2005 Sb., zaÂkonem cÏ. 57/2006 Sb. a zaÂkonem cÏ. 70/2006 Sb.

Â KON
ZA
o pojisÏt'ovnictvõÂ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
CÏINNOSTI V POJISÏTÏOVNICTVIÂ, PODMIÂNKY
Â NIÂ A VYÂKON DOHLEDU
JEJICH PROVOZOVA
H L AVA I
Â
ZAKLADNIÂ USTANOVENIÂ
§1
(1) Tento zaÂkon upravuje v souladu s praÂvem
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1) podmõÂnky provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ a zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti a dohled nad provozovaÂnõÂm pojisÏt'ovacõÂ a zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti a penzijnõÂho
prÏipojisÏteÏnõÂ, vykonaÂvanyÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou.

1

(2) TõÂmto zaÂkonem se rÏõÂdõÂ
a) provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ a zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti pojisÏt'ovnou nebo zajisÏt'ovnou se sõÂdlem na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky,
b) provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky pojisÏt'ovnou se sõÂdlem na uÂzemõÂ jineÂho
cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie a na uÂzemõÂ staÂtuÊ
EvropskeÂho hospodaÂrÏskeÂho prostoru,
c) provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky pojisÏt'ovnou se sõÂdlem na uÂzemõÂ jineÂho
staÂtu, nezÏ je uveden v põÂsmenech a) a b), a
d) vyÂkon dohledu v pojisÏt'ovnictvõÂ.
(3) NestanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis jinak, nevztahuje se tento zaÂkon na provaÂdeÏnõÂ nemocenskeÂho
pojisÏteÏnõÂ, duÊchodoveÂho pojisÏteÏnõÂ, sociaÂlnõÂho zabezpecÏenõÂ, penzijnõÂho prÏipojisÏteÏnõÂ se staÂtnõÂm prÏõÂspeÏvkem

) PrvnõÂ smeÏrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. cÏervence 1973 o koordinaci praÂvnõÂch a spraÂvnõÂch prÏedpisuÊ tyÂkajõÂcõÂch se
prÏõÂstupu k podnikatelskeÂ cÏinnosti v prÏõÂmeÂm jineÂm nezÏ zÏivotnõÂm pojisÏteÏnõÂ a jejõÂho vyÂkonu, ve zneÏnõÂ smeÏrnice Rady 76/580/
/EHS, smeÏrnice Rady 84/641/EHS, smeÏrnice Rady 87/343/EHS, smeÏrnice Rady 87/344/EHS, smeÏrnice Rady 88/357/EHS,
smeÏrnice Rady 90/357/EHS, smeÏrnice Rady 90/618/EHS, smeÏrnice Rady 92/49/EHS, smeÏrnice EvropskeÂho parlamentu
a Rady 95/26/ES, smeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2000/26/ES a smeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2002/
/13/ES.
SmeÏrnice Rady 78/473/EHS ze dne 30. kveÏtna 1978 o koordinaci praÂvnõÂch a spraÂvnõÂch prÏedpisuÊ tyÂkajõÂcõÂch se soupojisÏteÏnõÂ
v raÂmci SpolecÏenstvõÂ.
SmeÏrnice Rady 87/344/EHS ze dne 22. cÏervna 1987 o koordinaci praÂvnõÂch a spraÂvnõÂch prÏedpisuÊ tyÂkajõÂcõÂch se pojisÏteÏnõÂ
praÂvnõÂ ochrany.
DruhaÂ smeÏrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. cÏervna 1988 o koordinaci praÂvnõÂch a spraÂvnõÂch prÏedpisuÊ tyÂkajõÂcõÂch se
prÏõÂmeÂho jineÂho nezÏ zÏivotnõÂho pojisÏteÏnõÂ, kterou se stanovõÂ opatrÏenõÂ k usnadneÏnõÂ uÂcÏinneÂho vyÂkonu volneÂho pohybu sluzÏeb
a kterou se meÏnõÂ smeÏrnice Rady 73/23/EHS, ve zneÏnõÂ smeÏrnice Rady 90/618/EHS, smeÏrnice Rady 92/42/EHS a smeÏrnice
EvropskeÂho parlamentu a Rady 2000/26/ES.
SmeÏrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. cÏervna 1992 o koordinaci praÂvnõÂch a spraÂvnõÂch prÏedpisuÊ tyÂkajõÂcõÂch se prÏõÂmeÂho jineÂho
nezÏ zÏivotnõÂho pojisÏteÏnõÂ a o zmeÏneÏ smeÏrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (trÏetõÂ smeÏrnice o nezÏivotnõÂm pojisÏteÏnõÂ), ve zneÏnõÂ
smeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 95/26/ES a smeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2000/64/ES.
SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 98/78/ES ze dne 27. rÏõÂjna 1998 o doplnÏkoveÂm dozoru nad pojisÏt'ovnami v pojisÏt'ovacõÂ skupineÏ.
SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. brÏezna 2001 o restrukturalizaci a likvidaci pojisÏt'oven.
SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 tyÂkajõÂcõÂ se zÏivotnõÂho pojisÏteÏnõÂ.
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a verÏejneÂho zdravotnõÂho pojisÏteÏnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ1a).
(4) Tento zaÂkon se daÂle nevztahuje na
a) cÏinnost vzaÂjemnyÂch podpuÊrnyÂch spolkuÊ a druzÏstev, u kteryÂch se plneÏnõÂ meÏnõÂ podle dostupnyÂch
zdrojuÊ a ktereÂ vyzÏadujõÂ, aby kazÏdyÂ z jejich cÏlenuÊ
platil stejnyÂ prÏõÂspeÏvek,
b) cÏinnost spocÏõÂvajõÂcõÂ v uzavõÂraÂnõÂ zaÂvazkuÊ poskytnout plneÏnõÂ pouze v prÏõÂpadeÏ smrti, jestlizÏe neprÏesaÂhne pruÊmeÏrneÂ naÂklady na pohrÏeb nebo jestlizÏe je
poskytovaÂno nepeneÏzÏnõÂ plneÏnõÂ,
c) cÏinnost spocÏõÂvajõÂcõÂ v poskytnutõÂ pomoci v prÏõÂpadeÏ
poruchy nebo nehody silnicÏnõÂho vozidla, vyÂkonem sluzÏby, ke ktereÂ dojde na uÂzemõÂ cÏlenskeÂho
staÂtu [§ 2 odst. 2 põÂsm. a)], ve ktereÂm maÂ poskytovatel teÂto sluzÏby svoji provozovnu a jestlizÏe
tento poskytovatel nenõÂ pojisÏt'ovnou a jednaÂ-li se o
1. opravu na mõÂsteÏ, pokud poskytovatel sluzÏby
vyuzÏõÂvaÂ k teÂto cÏinnosti prÏevaÂzÏneÏ vlastnõÂch zameÏstnancuÊ a vlastnõÂho vybavenõÂ,
2. prÏevoz vozidla do nejblizÏsÏõÂho nebo nejvhodneÏjsÏõÂho mõÂsta opravy a prÏeprava rÏidicÏe a spolucestujõÂcõÂch do nejblizÏsÏõÂho mõÂsta, ze ktereÂho mohou pokracÏovat ve sveÂ cesteÏ jinyÂmi prostrÏedky,
3. prÏevoz vozidla, poprÏõÂpadeÏ rÏidicÏe a spolucestujõÂcõÂch do mõÂsta jejich bydlisÏteÏ, do mõÂsta jejich
odjezdu, je-li odlisÏneÂ od mõÂsta jejich bydlisÏteÏ,
nebo do cõÂloveÂho mõÂsta ve stejneÂm staÂteÏ.
§2
VymezenõÂ pojmuÊ
(1) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ
a) pojisÏt'ovnou tuzemskaÂ pojisÏt'ovna, pojisÏt'ovna z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu nebo pojisÏt'ovna z trÏetõÂho
staÂtu,
b) tuzemskou pojisÏt'ovnou praÂvnickaÂ osoba se sõÂdlem
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, ktereÂ bylo CÏeskou naÂrodnõÂ bankou udeÏleno povolenõÂ k provozovaÂnõÂ
pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti podle tohoto zaÂkona,
c) pojisÏt'ovnou z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu praÂvnickaÂ
osoba se sõÂdlem na uÂzemõÂ cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie nebo na uÂzemõÂ jineÂho staÂtu tvorÏõÂcõÂho
EvropskyÂ hospodaÂrÏskyÂ prostor, ktereÂ bylo udeÏleno uÂrÏednõÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ
cÏinnosti,

1a
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d) pojisÏt'ovnou z trÏetõÂho staÂtu praÂvnickaÂ osoba se sõÂdlem na uÂzemõÂ jineÂho staÂtu, nezÏ kteryÂ je uveden
v põÂsmenu b) nebo c), jõÂzÏ bylo udeÏleno uÂrÏednõÂ
povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti,
e) pojisÏt'ovacõÂ cÏinnostõÂ uzavõÂraÂnõÂ pojistnyÂch smluv
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2) pojisÏt'ovnou,
spraÂva pojisÏteÏnõÂ a poskytovaÂnõÂ plneÏnõÂ z pojistnyÂch
smluv, poskytovaÂnõÂ asistencÏnõÂch sluzÏeb a zpracovaÂnõÂ osobnõÂch uÂdajuÊ vcÏetneÏ rodnyÂch cÏõÂsel s teÏmito
cÏinnostmi souvisejõÂcõÂch. SoucÏaÂstõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti je naklaÂdaÂnõÂ s aktivy, jejichzÏ zdrojem jsou
technickeÂ rezervy pojisÏt'ovny (daÂle jen ¹financÏnõÂ
umõÂsteÏnõÂª), uzavõÂraÂnõÂ smluv pojisÏt'ovnou se zajisÏt'ovnami o zajisÏteÏnõÂ zaÂvazkuÊ pojisÏt'ovny vyplyÂvajõÂcõÂch z jõÂ uzavrÏenyÂch pojistnyÂch smluv (pasivnõÂ zajisÏteÏnõÂ) a cÏinnost smeÏrÏujõÂcõÂ k prÏedchaÂzenõÂ vzniku
sÏkod a zmõÂrnÏovaÂnõÂ jejich naÂsledkuÊ (zaÂbrannaÂ cÏinnost),
f) zajisÏt'ovnou praÂvnickaÂ osoba, jejõÂzÏ cÏinnostõÂ je prÏebõÂraÂnõÂ pojistnyÂch rizik postoupenyÂch pojisÏt'ovnou
nebo jinou zajisÏt'ovnou, se sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky, kteraÂ provozuje zajisÏt'ovacõÂ cÏinnost podle tohoto zaÂkona, nebo praÂvnickaÂ osoba se sõÂdlem v zahranicÏõÂ, kteraÂ provozuje zajisÏt'ovacõÂ cÏinnost v souladu s praÂvnõÂ uÂpravou zemeÏ sveÂho sõÂdla,
g) zajisÏt'ovacõÂ cÏinnostõÂ uzavõÂraÂnõÂ smluv, kteryÂmi se
zajisÏt'ovna zavazuje poskytnout pojisÏt'ovneÏ ve
sjednaneÂm rozsahu plneÏnõÂ, nastane-li nahodilaÂ
udaÂlost ve smlouveÏ blõÂzÏe oznacÏenaÂ, a pojisÏt'ovna
se zavazuje platit zajisÏt'ovneÏ ve smlouveÏ urcÏenou
cÏaÂst pojistneÂho z pojistnyÂch smluv uzavrÏenyÂch
pojisÏt'ovnou, ktereÂ jsou prÏedmeÏtem teÂto smlouvy,
(daÂle jen ¹zajisÏt'ovacõÂ smlouvaª), uzavõÂraÂnõÂ zajisÏt'ovacõÂch smluv mezi zajisÏt'ovnami, spraÂva zajisÏteÏnõÂ
a poskytovaÂnõÂ plneÏnõÂ ze zajisÏt'ovacõÂch smluv. SoucÏaÂstõÂ zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti je naklaÂdaÂnõÂ s aktivy, jejichzÏ zdrojem jsou technickeÂ rezervy zajisÏt'ovny,
h) cÏinnostmi souvisejõÂcõÂmi s pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnostõÂ zprostrÏedkovatelskaÂ cÏinnost provaÂdeÏnaÂ v souvislosti s pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ
cÏinnostõÂ, poradenskaÂ cÏinnost souvisejõÂcõÂ s pojisÏteÏnõÂm fyzickyÂch a praÂvnickyÂch osob a sÏetrÏenõÂ pojistnyÂch udaÂlostõÂ provaÂdeÏneÂ samostatnyÂmi likvidaÂtory pojistnyÂch udaÂlostõÂ na zaÂkladeÏ smlouvy s pojisÏt'ovnou a dalsÏõÂ cÏinnosti se souhlasem CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky,
i) solventnostõÂ schopnost pojisÏt'ovny nebo zajisÏ-

) ZaÂkon cÏ. 54/1956 Sb., o nemocenskeÂm pojisÏteÏnõÂ zameÏstnancuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 155/1995 Sb., o duÊchodoveÂm pojisÏteÏnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 100/1988 Sb., o sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 42/1994 Sb., o penzijnõÂm prÏipojisÏteÏnõÂ se staÂtnõÂm prÏõÂspeÏvkem a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ souvisejõÂcõÂch s jeho
zavedenõÂm, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 48/1997 Sb., o verÏejneÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
2
) § 788 odst. 1 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
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t'ovny trvale zabezpecÏit vlastnõÂmi zdroji uÂhradu
zaÂvazkuÊ z pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti,
j) spraÂvou pojisÏteÏnõÂ soubor cÏinnostõÂ smeÏrÏujõÂcõÂch
k udrzÏenõÂ a aktualizaci stavu pojistnyÂch smluv,
k) pojistnyÂm rizikem mõÂra pravdeÏpodobnosti vzniku
pojistneÂ udaÂlosti vyvolaneÂ pojistnyÂm nebezpecÏõÂm,
l) pojistnõÂkem osoba, kteraÂ s pojisÏt'ovnou uzavrÏela
pojistnou smlouvu,
m) pojistnyÂm kmenem soubor uzavrÏenyÂch pojistnyÂch
smluv,
n) prÏõÂslusÏenstvõÂm pojistneÂho kmene praÂva a povinnosti, ktereÂ vyplyÂvajõÂ z teÏchto pojistnyÂch smluv,
a financÏnõÂ umõÂsteÏnõÂ prÏimeÏrÏeneÂ tomuto pojistneÂmu
kmeni,
o) zaslouzÏenyÂm pojistnyÂm cÏaÂst prÏedepsaneÂho pojistneÂho podle uzavrÏeneÂ pojistneÂ smlouvy, kteraÂ cÏasoveÏ souvisõÂ s probõÂhajõÂcõÂm uÂcÏetnõÂm obdobõÂm, bez
ohledu na to, zda pojistneÂ bylo zaplaceno,
p) nezaslouzÏenyÂm pojistnyÂm cÏaÂst prÏedepsaneÂho pojistneÂho podle uzavrÏeneÂ pojistneÂ smlouvy, kteraÂ
cÏasoveÏ souvisõÂ s naÂsledujõÂcõÂm uÂcÏetnõÂm obdobõÂm,
bez ohledu na to, zda pojistneÂ bylo zaplaceno,
r) splnitelnostõÂ zaÂvazkuÊ prokazatelnaÂ schopnost pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny uhradit vsÏechny zaÂvazky
vznikleÂ z provozovaneÂ pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti vcÏetneÏ zaÂvazkuÊ splatnyÂch v naÂsledujõÂcõÂch uÂcÏetnõÂch obdobõÂch,
s) likvidacõÂ pojistneÂ udaÂlosti soubor cÏinnostõÂ spojenyÂch s vyrÏizovaÂnõÂm pojistneÂ udaÂlosti, kteryÂ pocÏõÂnaÂ
zahaÂjenõÂm sÏetrÏenõÂ nutneÂho ke zjisÏteÏnõÂ povinnosti
pojisÏt'ovny plnit a rozsahu teÂto povinnosti a koncÏõÂ
stanovenõÂm vyÂsÏe pojistneÂho plneÏnõÂ,
t) asistencÏnõÂmi sluzÏbami pomoc poskytovanaÂ osobaÂm, ktereÂ se dostanou do nesnaÂzõÂ beÏhem cestovaÂnõÂ nebo prÏi pobytu mimo mõÂsto sveÂho bydlisÏteÏ;
spocÏõÂvaÂ v zaÂvazku pojisÏt'ovny, kteraÂ provozuje pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost podle pojistneÂho odveÏtvõÂ cÏ. 18
cÏaÂsti B prÏõÂlohy cÏ. 1 k tomuto zaÂkonu, poskytnout
na zaÂkladeÏ prÏedchozõÂ uÂhrady pojistneÂho okamzÏiteÏ
dostupnou pomoc osobeÏ opraÂvneÏneÂ podle pojistneÂ
smlouvy, pokud se tato osoba dostane do nesnaÂzõÂ
v duÊsledku pojistneÂ udaÂlosti,
u) pojistnyÂmi podmõÂnkami podmõÂnky zpracovaneÂ
pojistitelem pro uzavõÂraÂnõÂ pojistnyÂch smluv pro
jednotlivaÂ pojistnaÂ odveÏtvõÂ, pro skupiny teÏchto
odveÏtvõÂ nebo pro jednotliveÂ typy pojisÏteÏnõÂ uzavõÂranyÂch v raÂmci pojistneÂho odveÏtvõÂ, zejmeÂna vsÏeobecneÂ pojistneÂ podmõÂnky, zvlaÂsÏtnõÂ nebo doplnÏkoveÂ pojistneÂ podmõÂnky,
v) zÏivotnõÂm pojisÏteÏnõÂm soubor pojistnyÂch odveÏtvõÂ
uvedenyÂch v cÏaÂsti A prÏõÂlohy cÏ. 1 k tomuto zaÂkonu,
w) nezÏivotnõÂm pojisÏteÏnõÂm soubor pojistnyÂch odveÏtvõÂ
uvedenyÂch v cÏaÂsti B prÏõÂlohy cÏ. 1 k tomuto zaÂkonu,

CÏaÂstka 108

x) technickou uÂrokovou mõÂrou zarucÏenyÂ podõÂl na
vyÂnosech z financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ v zÏivotnõÂm pojisÏteÏnõÂ,
y) vnitrÏnõÂm kontrolnõÂm systeÂmem systeÂm mechanismuÊ a naÂstrojuÊ zameÏrÏenyÂch zejmeÂna na posouzenõÂ pravdivosti, celistvosti a vypovõÂdacõÂ schopnosti informacõÂ o cÏinnosti pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny; na vyhledaÂvaÂnõÂ a dokumentaci rizik spojenyÂch s cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny a na
urcÏenõÂ pravdeÏpodobnosti negativnõÂch dopaduÊ
teÏchto rizik; na stanovenõÂ pracovnõÂch postupuÊ zabezpecÏujõÂcõÂch veÏcnou spraÂvnost uÂdajuÊ vykazovanyÂch v uÂcÏetnictvõÂ pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny a testovaÂnõÂ jejich spraÂvnosti; na proveÏrÏovaÂnõÂ souladu
cÏinnosti pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny s praÂvnõÂmi
prÏedpisy; na vyhodnocovaÂnõÂ hospodaÂrnosti, uÂcÏinnosti a efektivnosti rÏõÂzenõÂ pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny s vyuzÏitõÂm zejmeÂna jejõÂch financÏnõÂch, majetkovyÂch a personaÂlnõÂch zdrojuÊ,
z) adresou bydlisÏteÏ fyzickeÂ osoby adresa jejõÂho bydlisÏteÏ nebo mõÂsta, kde se zdrzÏuje; maÂ-li fyzickaÂ
osoba bydlisÏteÏ na võÂce mõÂstech, adresa bydlisÏteÏ,
kde fyzickaÂ osoba bydlõÂ s uÂmyslem zdrzÏovat se
tam trvale,
aa) dohledem v pojisÏt'ovnictvõÂ rozhodovaÂnõÂ a kontrolnõÂ
cÏinnost v tõÂmto zaÂkonem nebo zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem stanoveneÂm rozsahu provaÂdeÏneÂ
CÏeskou naÂrodnõÂ bankou v soukromeÂm pojisÏt'ovnictvõÂ, cÏinnosti s tõÂm souvisejõÂcõÂ a soubor naÂstrojuÊ
urcÏenyÂch k jeho vyÂkonu,
bb) kontrolnõÂ cÏinnostõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky kontrola
dodrzÏovaÂnõÂ tõÂmto zaÂkonem nebo zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem stanovenyÂch pravidel regulujõÂcõÂch
provozovaÂnõÂ cÏinnostõÂ v soukromeÂm pojisÏt'ovnictvõÂ,
vcÏetneÏ financÏnõÂho dohledu a dohledu nad cÏinnostõÂ
pojisÏt'ovny ve skupineÏ,
cc) financÏnõÂm dohledem kontrola hospodarÏenõÂ pojisÏt'ovny, zejmeÂna jejõÂ platebnõÂ schopnosti, tvorby
technickyÂch rezerv, vcÏetneÏ matematickyÂch rezerv,
financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ podle tohoto zaÂkona, dodrzÏovaÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy stanovenyÂch administrativnõÂch a uÂcÏetnõÂch postupuÊ a spolehlivosti vnitrÏnõÂch kontrolnõÂch systeÂmuÊ,
dd) dohledem nad cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny ve skupineÏ kontrola skutecÏnostõÂ, ktereÂ se tyÂkajõÂ prÏidruzÏeneÂ osoby
pojisÏt'ovny, jejõÂho spolecÏnõÂka a prÏidruzÏeneÂ osoby
spolecÏnõÂka pojisÏt'ovny a ktereÂ ovlivnÏujõÂ nebo mohou ovlivnit financÏnõÂ situaci pojisÏt'ovny,
ee) osobou s uÂcÏastõÂ na rÏõÂzenõÂ pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny osoba, kteraÂ nenõÂ cÏlenem statutaÂrnõÂho nebo
dozorcÏõÂho orgaÂnu pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny, jejõÂm prokuristou nebo zaÂstupcem jejõÂ pobocÏky
a kteraÂ na zaÂkladeÏ dohody, uÂcÏasti na pojisÏt'ovneÏ
nebo zajisÏt'ovneÏ nebo na zaÂkladeÏ jineÂ skutecÏnosti
podstatnyÂm zpuÊsobem ovlivnÏuje jejõÂ cÏinnost.
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(2) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se daÂle rozumõÂ
a) cÏlenskyÂm staÂtem cÏlenskyÂ staÂt EvropskeÂ unie nebo
jinyÂ staÂt tvorÏõÂcõÂ EvropskyÂ hospodaÂrÏskyÂ prostor;
b) domovskyÂm cÏlenskyÂm staÂtem cÏlenskyÂ staÂt, ve ktereÂm se nachaÂzõÂ sõÂdlo pojisÏt'ovny;
c) cÏlenskyÂm staÂtem pobocÏky cÏlenskyÂ staÂt, ve ktereÂm
pojisÏt'ovna z cÏlenskeÂho staÂtu puÊsobõÂ na zaÂkladeÏ
praÂva zaklaÂdat pobocÏky;
d) provozovaÂnõÂm pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti na zaÂkladeÏ
praÂva zrÏizovat pobocÏky kazÏdaÂ trvalaÂ prÏõÂtomnost
(usazenõÂ se) pojisÏt'ovny z cÏlenskeÂho staÂtu na uÂzemõÂ
jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, nezÏ je cÏlenskyÂ staÂt, ve ktereÂm maÂ tato pojisÏt'ovna sõÂdlo; tato prÏõÂtomnost
muÊzÏe mõÂt formu organizacÏnõÂ slozÏky podniku, jako
naprÏ. agentury, nebo muÊzÏe byÂt kancelaÂrÏõÂ vedenou
vlastnõÂm personaÂlem pojisÏt'ovny nebo osobou,
kteraÂ je sice nezaÂvislaÂ, ale maÂ trvaleÂ opraÂvneÏnõÂ
jednat za pojisÏt'ovnu stejneÏ, jako by jednala agentura;
e) svobodou docÏasneÏ poskytovat sluzÏby praÂvo pojisÏt'ovny se sõÂdlem v cÏlenskeÂm staÂteÏ docÏasneÏ provozovat pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost na uÂzemõÂ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, nezÏ ve ktereÂm maÂ pojisÏt'ovna sveÂ
sõÂdlo, a to v rozsahu povolenõÂ, ktereÂ jõÂ bylo udeÏleno prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem dohledu zemeÏ jejõÂho
sõÂdla, jestlizÏe tato cÏinnost nemaÂ charakter trvaleÂ
prÏõÂtomnosti na uÂzemõÂ tohoto jineÂho cÏlenskeÂho
staÂtu;
f) cÏlenskyÂm staÂtem zaÂvazku cÏlenskyÂ staÂt, ve ktereÂm
maÂ pojistnõÂk jako fyzickaÂ osoba bydlisÏteÏ nebo pojistnõÂk jako praÂvnickaÂ osoba sõÂdlo nebo pobocÏku
spolecÏnosti, jestlizÏe se jednaÂ o zaÂvazek z zÏivotnõÂho
pojisÏteÏnõÂ, nebo cÏlenskyÂ staÂt, kde se nachaÂzõÂ pojistneÂ riziko, jestlizÏe se jednaÂ o zaÂvazek z nezÏivotnõÂho
pojisÏteÏnõÂ;
g) cÏlenskyÂm staÂtem, kde se nachaÂzõÂ pojistneÂ riziko,
cÏlenskyÂ staÂt,
1. v neÏmzÏ se nachaÂzõÂ majetek, jestlizÏe se pojisÏteÏnõÂ
vztahuje bud' na budovy, nebo na budovy a jejich obsah, pokud je tento obsah kryt stejnou
pojistnou smlouvou,
2. v neÏmzÏ je registrovaÂno vozidlo, pokud se pojisÏteÏnõÂ vztahuje na vozidla jakeÂhokoliv typu,
3. kde pojistnõÂk uzavrÏel pojistnou smlouvu, jestlizÏe se jednaÂ o pojistnou smlouvu s dobou
trvaÂnõÂ pojisÏteÏnõÂ v deÂlce 4 meÏsõÂcuÊ nebo meÂneÏ,
kterou jsou pojisÏteÏna pojistnaÂ rizika prÏi cestovaÂnõÂ nebo beÏhem dovoleneÂ bez ohledu na pojistneÂ odveÏtvõÂ nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ, do kteryÂch
tato rizika spadajõÂ,
4. ve ktereÂm maÂ pojistnõÂk jako fyzickaÂ osoba sveÂ
bydlisÏteÏ nebo pojistnõÂk jako praÂvnickaÂ osoba
svoji podnikatelskou jednotku, jõÂzÏ se pojistnaÂ
smlouva tyÂkaÂ;
h) cÏlenskyÂm staÂtem poskytovaÂnõÂ sluzÏeb cÏlenskyÂ staÂt
zaÂvazku, jestlizÏe je tento zaÂvazek pojisÏteÏn pojisÏ-

i)

j)
k)

l)

m)

n)
o)
p)
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t'ovnou z cÏlenskeÂho staÂtu nebo jejõÂ pobocÏkou,
kteraÂ se nachaÂzõÂ v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ, nezÏ je
cÏlenskyÂ staÂt zaÂvazku;
kvalifikovanou uÂcÏastõÂ prÏõÂmyÂ nebo neprÏõÂmyÂ podõÂl
nebo jejich soucÏet na zaÂkladnõÂm kapitaÂlu nebo hlasovacõÂch praÂvech praÂvnickeÂ osoby, kteryÂ prÏedstavuje alesponÏ 10 % nebo kteryÂ daÂvaÂ mozÏnost vykonaÂvat vyÂznamnyÂ vliv na rÏõÂzenõÂ teÂto praÂvnickeÂ
osoby;
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem dohledu orgaÂn vykonaÂvajõÂcõÂ
dohled nad cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny;
uÂzkyÂm propojenõÂm
1. vztah mezi dveÏma nebo võÂce osobami, prÏi ktereÂm maÂ jedna z osob na druheÂ osobeÏ prÏõÂmyÂ
nebo neprÏõÂmyÂ podõÂl na zaÂkladnõÂm kapitaÂlu, jejichzÏ soucÏet prÏedstavuje alesponÏ 20 %,
2. vztah mezi dveÏma nebo võÂce osobami, prÏi ktereÂm maÂ jedna z osob na druheÂ osobeÏ prÏõÂmyÂ
nebo neprÏõÂmyÂ podõÂl na hlasovacõÂch praÂvech, jejichzÏ soucÏet prÏedstavuje alesponÏ 20 %,
3. vztah mezi dveÏma nebo võÂce osobami, prÏi ktereÂm jedna z osob druhou osobu ovlaÂdaÂ, nebo
4. vztah dvou nebo võÂce osob, ktereÂ ovlaÂdaÂ tataÂzÏ
osoba;
regulovanyÂm trhem trh s financÏnõÂmi naÂstroji nachaÂzejõÂcõÂ se v cÏlenskeÂm staÂteÏ a regulovanyÂ v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy tohoto staÂtu nebo financÏnõÂ trh situovanyÂ v zemi, kteraÂ nenõÂ cÏlenskyÂm
staÂtem, pokud byl uznaÂn domovskyÂm cÏlenskyÂm
staÂtem pojisÏt'ovny a splnÏuje srovnatelneÂ pozÏadavky jako regulovanyÂ trh cÏlenskeÂho staÂtu, zejmeÂna vesÏkereÂ financÏnõÂ naÂstroje, se kteryÂmi se obchoduje na tomto trhu, musõÂ mõÂt kvalitu srovnatelnou s kvalitou naÂstrojuÊ, se kteryÂmi se obchoduje na regulovaneÂm trhu nebo na regulovanyÂch
trzõÂch uvedeneÂho cÏlenskeÂho staÂtu;
odpovõÂdajõÂcõÂmi aktivy pokrytõÂ zaÂvazkuÊ z pojisÏteÏnõÂ,
u kteryÂch byla dohodnuta mozÏnost plneÏnõÂ z pojisÏteÏnõÂ v urcÏiteÂ meÏneÏ, prostrÏednictvõÂm aktiv vyjaÂdrÏenyÂch nebo realizovatelnyÂch v teÂto meÏneÏ (pravidlo
kongruence);
rizikovyÂm kapitaÂlem cÏaÂstka splatnaÂ v prÏõÂpadeÏ
smrti, od ktereÂ se odecÏte matematickaÂ rezerva;
matematickou rezervou rezerva pojistneÂho zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ,
pohledaÂvkou z pojisÏteÏnõÂ vsÏechny cÏaÂstky, ktereÂ pojisÏt'ovna dluzÏõÂ pojisÏteÏnyÂm osobaÂm, pojistnõÂkuÊm,
opraÂvneÏnyÂm osobaÂm nebo jakeÂkoliv posÏkozeneÂ
straneÏ s prÏõÂmyÂm praÂvem prÏihlaÂsit pohledaÂvku
proti pojisÏt'ovneÏ a ktereÂ vznikly v prÏõÂmeÂm pojisÏteÏnõÂ, vcÏetneÏ cÏaÂstek odlozÏenyÂch stranou pro vyÂsÏe
uvedeneÂ osoby, pokud nejsou dosud znaÂmy neÏktereÂ cÏaÂsti dluhu. PojistneÂ, ktereÂ dluzÏõÂ pojisÏt'ovna
v duÊsledku neuzavrÏenõÂ nebo zrusÏenõÂ teÏchto pojistnyÂch smluv nebo operacõÂ v prÏõÂmeÂm pojisÏteÏnõÂ v souladu s rozhodnyÂm praÂvem teÏchto smluv nebo ope-
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racõÂ prÏed zahaÂjenõÂm likvidacÏnõÂho rÏõÂzenõÂ, se takeÂ
povazÏuje za pohledaÂvku z pojisÏteÏnõÂ.

provozovat pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost, pokud byla zalozÏena
jako akciovaÂ spolecÏnost nebo druzÏstvo.

(3) Pro vyÂkon dohledu nad cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny ve
skupineÏ se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ
a) uÂcÏastõÂ vyÂkon podstatneÂho vlivu, kteryÂm se rozumõÂ
takovyÂ vyÂznamnyÂ vliv na rÏõÂzenõÂ nebo provozovaÂnõÂ
podniku, jenzÏ nenõÂ ovlaÂdaÂnõÂm, nenõÂ pouze docÏasnyÂ a jehozÏ smyslem je podõÂlet se na provozovaÂnõÂ podniku; prÏõÂmyÂ nebo neprÏõÂmyÂ podõÂl posuzovanyÂ samostatneÏ nebo jejich soucÏet prÏedstavujõÂcõÂ
alesponÏ 20 % na zaÂkladnõÂm kapitaÂlu nebo hlasovacõÂch praÂvech se vzÏdy povazÏuje za podstatnyÂ vliv,
ledazÏe jde o ovlaÂdaÂnõÂ,
b) spolecÏnõÂkem osoba, kteraÂ maÂ uÂcÏast,
c) prÏidruzÏenou osobou osoba, ve ktereÂ jinaÂ osoba
vykonaÂvaÂ uÂcÏast nebo kteraÂ je k jineÂ osobeÏ prÏidruzÏena takovyÂm vztahem, zÏe statutaÂrnõÂ, rÏõÂdicõÂ nebo
dozorcÏõÂ orgaÂny nebo veÏtsÏinu jejich cÏlenuÊ tvorÏõÂ po
veÏtsÏinu uÂcÏetnõÂho obdobõÂ osoby, ktereÂ jsou statutaÂrnõÂmi, rÏõÂdicõÂmi nebo dozorcÏõÂmi orgaÂny, nebo jineÂ
osoby, ktereÂ nejsou k prÏidruzÏeneÂ osobeÏ osobami
ovlaÂdajõÂcõÂmi,
d) pojisÏt'ovacõÂ holdingovou osobou ovlaÂdajõÂcõÂ osoba,
kteraÂ nenõÂ smõÂsÏenou financÏnõÂ holdingovou osobou
podle zaÂkona o financÏnõÂch konglomeraÂtech a jejõÂzÏ
hlavnõÂ cÏinnostõÂ je zõÂskaÂvat a drzÏet podõÂly v ovlaÂdanyÂch osobaÂch, ktereÂ jsou vyÂlucÏneÏ nebo prÏevaÂzÏneÏ
pojisÏt'ovnami, pojisÏt'ovnami z trÏetõÂch staÂtuÊ nebo
zajisÏt'ovnami, prÏicÏemzÏ alesponÏ jedna z teÏchto ovlaÂdanyÂch osob je pojisÏt'ovnou,
e) pojisÏt'ovacõÂ holdingovou osobou se smõÂsÏenou cÏinnostõÂ ovlaÂdajõÂcõÂ osoba jinaÂ nezÏ pojisÏt'ovna, pojisÏt'ovna z trÏetõÂho staÂtu, zajisÏt'ovna nebo pojisÏt'ovacõÂ
holdingovaÂ osoba nebo smõÂsÏenaÂ financÏnõÂ holdingovaÂ osoba podle zaÂkona o financÏnõÂch konglomeraÂtech, jejõÂzÏ alesponÏ jedna ovlaÂdanaÂ osoba je pojisÏt'ovnou,
f) skupinou 2 nebo võÂce osob, mezi kteryÂmi existuje
uÂzkeÂ propojenõÂ.

(3) Provozovat zajisÏt'ovacõÂ cÏinnost muÊzÏe za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem pojisÏt'ovna nebo
zajisÏt'ovna se sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky zalozÏenaÂ pouze jako akciovaÂ spolecÏnost. Na provozovaÂnõÂ
zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky zajisÏt'ovnou nebo pojisÏt'ovnou se sõÂdlem v zahranicÏõÂ se tento
zaÂkon nevztahuje s vyÂjimkou odstavce 5 veÏty druheÂ
a § 35a odst. 2 põÂsm. c).

ProvozovaÂnõÂ cÏinnostõÂ v pojisÏt'ovnictvõÂ
§3
(1) PojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnost na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky muÊzÏe provozovat pouze pojisÏt'ovna
nebo zajisÏt'ovna podle tohoto zaÂkona, ktereÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka udeÏlila povolenõÂ, nestanovõÂ-li tento zaÂkon
jinak.
(2) PojisÏt'ovna se sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky muÊzÏe za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem

2a

(4) TuzemskaÂ pojisÏt'ovna muÊzÏe provozovat pouze
pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnost a cÏinnosti
s nimi souvisejõÂcõÂ, a to v rozsahu povolenõÂ, ktereÂ jõÂ bylo
udeÏleno CÏeskou naÂrodnõÂ bankou. PojisÏt'ovna, ktereÂ
bylo udeÏleno povolenõÂ k provozovaÂnõÂ zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti, nemuÊzÏe prÏebõÂrat do zajisÏteÏnõÂ pojistnaÂ rizika,
kteraÂ jsou pojisÏteÏna pojistnou smlouvou, kterou sama
uzavrÏela. ZajisÏt'ovna muÊzÏe provozovat pouze zajisÏt'ovacõÂ cÏinnost a cÏinnosti s nõÂ souvisejõÂcõÂ, a to v rozsahu
povolenõÂ, ktereÂ jõÂ bylo udeÏleno CÏeskou naÂrodnõÂ bankou.
(5) ZprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky lze provozovat pouze pro
pojisÏteÏnõÂ provozovaneÂ pojisÏt'ovnou podle tohoto zaÂkona nebo pro zajisÏt'ovnu. PojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna
muÊzÏe vyuzÏõÂvat sluzÏeb pouze pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele nebo samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch
udaÂlostõÂ, kteryÂ je registrovaÂn podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu2a).
§4
(1) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, rÏõÂdõÂ se praÂvnõÂ
postavenõÂ pojisÏt'ovny a zajisÏt'ovny obchodnõÂm zaÂkonõÂkem.
(2) TuzemskaÂ pojisÏt'ovna zalozÏenaÂ jako akciovaÂ
spolecÏnost nebo zajisÏt'ovna je opraÂvneÏna vydaÂvat akcie,
s nimizÏ je spojeno hlasovacõÂ praÂvo, pouze v zaknihovaneÂ podobeÏ.
(3) TuzemskaÂ pojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna je povinna prÏi vyÂkonu svyÂch cÏinnostõÂ postupovat obezrÏetneÏ,
zejmeÂna neprovaÂdeÏt tyto cÏinnosti zpuÊsobem, kteryÂ posÏkozuje majetek jõÂ sveÏrÏenyÂ trÏetõÂmi osobami nebo ohrozÏuje jejõÂ bezpecÏnost a stabilitu nebo bezpecÏnost a stabilitu osob s pojisÏt'ovnou propojenyÂch. Za tõÂmto uÂcÏelem
je tuzemskaÂ pojisÏt'ovna a zajisÏt'ovna povinna vytvorÏit
a po celou dobu sveÂ cÏinnosti udrzÏovat vnitrÏnõÂ kontrolnõÂ
systeÂmy, pravidelneÏ vyhodnocovat informace z nich
a vcÏas prÏijõÂmat odpovõÂdajõÂcõÂ opatrÏenõÂ.

) ZaÂkon cÏ. 38/2004 Sb., o pojisÏt'ovacõÂch zprostrÏedkovatelõÂch a samostatnyÂch likvidaÂtorech pojistnyÂch udaÂlostõÂ a o zmeÏneÏ
zÏivnostenskeÂho zaÂkona (zaÂkon o pojisÏt'ovacõÂch zprostrÏedkovatelõÂch a likvidaÂtorech pojistnyÂch udaÂlostõÂ).
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ProvozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti
pojisÏt'ovnou se sõÂdlem mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
§5
zrusÏen
§ 5a
ProvozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti pojisÏt'ovnou
z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu
(1) PojisÏt'ovna z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu je opraÂvneÏna provozovat na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky pojisÏt'ovacõÂ
cÏinnost na zaÂkladeÏ praÂva zrÏizovat sveÂ pobocÏky (usazenõÂ) nebo na zaÂkladeÏ svobody docÏasneÏ poskytovat
sluzÏby, a to v rozsahu, v jakeÂm jõÂ bylo udeÏleno povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti v zemi jejõÂho
sõÂdla.
(2) PrÏed zrÏõÂzenõÂm pobocÏky pojisÏt'ovny z jineÂho
cÏlenskeÂho staÂtu na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky musõÂ byÂt
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka v souladu s praÂvem EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ informovaÂna prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem dohledu domovskeÂho cÏlenskeÂho staÂtu nejmeÂneÏ o
a) plaÂnu cÏinnosti, vyÂcÏtu pojistnyÂch odveÏtvõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti provozovaneÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a vnitrÏnõÂ organizacÏnõÂ strukturÏe pobocÏky,
b) adrese umõÂsteÏnõÂ pobocÏky na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, na kterou se zasõÂlajõÂ vesÏkeraÂ sdeÏlenõÂ zaÂstupci
pojisÏt'ovny z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu,
c) jmeÂnu vedoucõÂho pobocÏky, kteryÂ musõÂ byÂt opraÂvneÏn zavazovat pojisÏt'ovnu a zastupovat ji prÏi jednaÂnõÂ s trÏetõÂmi osobami a soudy v CÏeskeÂ republice,
a
d) tom, zÏe tato pojisÏt'ovna disponuje pozÏadovanou
mõÂrou solventnosti.
(3) PrÏed zapocÏetõÂm cÏinnosti pobocÏky pojisÏt'ovny
z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu je CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka povinna ve lhuÊteÏ do 2 meÏsõÂcuÊ ode dne obdrzÏenõÂ informacõÂ
uvedenyÂch v odstavci 2 informovat pojisÏt'ovnu a prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn dohledu domovskeÂho cÏlenskeÂho staÂtu
o podmõÂnkaÂch, za nichzÏ muÊzÏe byÂt cÏinnost pobocÏky
vykonaÂvaÂna na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
(4) PobocÏka pojisÏt'ovny z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu
muÊzÏe byÂt zrÏõÂzena a zahaÂjit svoji cÏinnost, jakmile pojisÏt'ovna z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, kteraÂ hodlaÂ zrÏõÂdit na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky svoji pobocÏku, obdrzÏela informaci CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky o podmõÂnkaÂch cÏinnosti pobocÏky na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, nebo marnyÂm uplynutõÂm lhuÊty 2 meÏsõÂcuÊ ode dne dorucÏenõÂ sdeÏlenõÂ podle
odstavce 2 CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance. TõÂm nenõÂ dotcÏena
povinnost zaÂpisu do obchodnõÂho rejstrÏõÂku podle § 28
odst. 4 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
(5) PojisÏt'ovna z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu je opraÂvneÏna provozovat svoji cÏinnost na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky na zaÂkladeÏ svobody docÏasneÏ poskytovat sluzÏby
za podmõÂnky, zÏe
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a) prÏed zahaÂjenõÂm teÂto cÏinnosti informuje prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn dohledu domovskeÂho cÏlenskeÂho staÂtu a sdeÏlõÂ
mu rozsah pojisÏteÏnõÂ, ktereÂ hodlaÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky provozovat,
b) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka obdrzÏõÂ v souladu s praÂvem
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ informace podle odstavce 6.
(6) PrÏed zahaÂjenõÂm cÏinnosti na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky pojisÏt'ovnou z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu na zaÂkladeÏ
svobody docÏasneÏ poskytovat sluzÏby musõÂ byÂt v souladu
s praÂvem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
bance sdeÏleny prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem dohledu domovskeÂho cÏlenskeÂho staÂtu tyto informace:
a) potvrzenõÂ, zÏe pojisÏt'ovna z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu
vlastnõÂ aktiva nejmeÂneÏ ve vyÂsÏi pozÏadovaneÂ mõÂry
solventnosti podle § 22,
b) rozsah pojisÏteÏnõÂ podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ, kteraÂ je
pojisÏt'ovna z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu opraÂvneÏna nabõÂzet v souladu s povolenõÂm udeÏlenyÂm jõÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem dohledu domovskeÂho cÏlenskeÂho
staÂtu,
c) rozsah pojisÏteÏnõÂ podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ, kteraÂ
hodlaÂ pojisÏt'ovna z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu nabõÂzet
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
d) jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a datum narozenõÂ a adresa bydlisÏteÏ sÏkodnõÂho zaÂstupce v CÏeskeÂ republice jmenovaneÂho pro vyrÏizovaÂnõÂ naÂrokuÊ z pojisÏteÏnõÂ, jestlizÏe
maÂ byÂt provozovaÂno pojisÏteÏnõÂ podle pojistneÂho
odveÏtvõÂ cÏ. 10 põÂsmena a) uvedeneÂho v cÏaÂsti B prÏõÂlohy cÏ. 1 k tomuto zaÂkonu.
§ 5b
DalsÏõÂ povinnosti pojisÏt'ovny z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu
provozujõÂcõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky na zaÂkladeÏ praÂva zrÏizovat pobocÏky
nebo na zaÂkladeÏ svobody docÏasneÏ poskytovat sluzÏby
a vyÂkon dohledu nad touto cÏinnostõÂ
(1) PojisÏt'ovna z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, kteraÂ provozuje na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky svoji pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost na zaÂkladeÏ praÂva zrÏizovat pobocÏky nebo na zaÂkladeÏ svobody docÏasneÏ poskytovat sluzÏby, je povinna
prÏedlozÏit CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance doklady o sveÂ cÏinnosti
vyzÏaÂdaneÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou.
(2) ZjistõÂ-li CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka, zÏe pojisÏt'ovna
z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu neplnõÂ povinnosti, ktereÂ se
na tuto cÏinnost v CÏeskeÂ republice vztahujõÂ, ulozÏõÂ, aby
uvedenaÂ pojisÏt'ovna odstranila zjisÏteÏneÂ nedostatky.
(3) Pokud pojisÏt'ovna z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu neuvede svoji cÏinnost do souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy,
informuje CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka o teÂto skutecÏnosti prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn dohledu domovskeÂho cÏlenskeÂho staÂtu.
(4) Pokud opatrÏenõÂ, prÏijataÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
dohledu domovskeÂho cÏlenskeÂho staÂtu, nevedou k odstraneÏnõÂ zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ v cÏinnosti pojisÏt'ovny
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z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, prÏijme CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka
takovaÂ opatrÏenõÂ, aby zabraÂnila teÂto pojisÏt'ovneÏ v dalsÏõÂm
porusÏovaÂnõÂ povinnostõÂ. O teÏchto opatrÏenõÂch informuje
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny dohledu domovskeÂho cÏlenskeÂho staÂtu. Je-li to nezbytneÂ v zaÂjmu
ochrany spotrÏebitele, zakaÂzÏe CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka takoveÂ pojisÏt'ovneÏ uzavõÂrat na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
noveÂ pojistneÂ smlouvy nebo rozsÏirÏovat zaÂvazky z jizÏ
sjednanyÂch pojistnyÂch smluv.
(5) Pro uÂcÏely kontroly je pojisÏt'ovna z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, kteraÂ provozuje pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky na zaÂkladeÏ praÂva zrÏizovat pobocÏky nebo na zaÂkladeÏ svobody docÏasneÏ poskytovat
sluzÏby, povinna informovat CÏeskou naÂrodnõÂ banku
o pojistnyÂch podmõÂnkaÂch pouzÏõÂvanyÂch prÏi uzavõÂraÂnõÂ
pojistnyÂch smluv a jejich zmeÏnaÂch.
§ 5c
ProvozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti pojisÏt'ovnou
z trÏetõÂho staÂtu
(1) PojisÏt'ovna z trÏetõÂho staÂtu muÊzÏe na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky provozovat pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost pouze
prostrÏednictvõÂm pobocÏky za podmõÂnek stanovenyÂch
tõÂmto zaÂkonem a zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy, a to
na zaÂkladeÏ povolenõÂ udeÏleneÂho CÏeskou naÂrodnõÂ bankou (§ 8 odst. 4).
(2) PrÏi udeÏlovaÂnõÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti pojisÏt'ovneÏ z trÏetõÂho staÂtu muÊzÏe CÏeskaÂ
naÂrodnõÂ banka pozÏadovat potrÏebneÂ informace prÏõÂmo
od prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu dohledu zemeÏ sõÂdla teÂto pojisÏt'ovny a na pozÏaÂdaÂnõÂ tohoto orgaÂnu dohledu poskytovat uÂdaje o cÏinnosti pojisÏt'ovny na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky prostrÏednictvõÂm jejõÂ pobocÏky. NevyplyÂvaÂ-li vyÂmeÏna informacõÂ mezi prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny dohledu
z mezinaÂrodnõÂch smluv, je pojisÏt'ovna z trÏetõÂho staÂtu
povinna na zÏaÂdost CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky zabezpecÏit
zõÂskaÂvaÂnõÂ potrÏebnyÂch informacõÂ od prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu
dohledu zemeÏ sõÂdla pojisÏt'ovny.
(3) PovolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky prostrÏednictvõÂm pobocÏky
lze udeÏlit, pokud jsou splneÏny tyto podmõÂnky:
a) pojisÏt'ovna z trÏetõÂho staÂtu je opraÂvneÏna podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ platnyÂch v zemi jejõÂho sõÂdla provozovat pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ
zÏivotnõÂch nebo nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ,
b) pojisÏt'ovna z trÏetõÂho staÂtu zrÏõÂdõÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky svoji pobocÏku,
c) pojisÏt'ovna z trÏetõÂho staÂtu se zavaÂzÏe zrÏõÂdit a veÂst
v mõÂsteÏ sõÂdla pobocÏky uÂcÏetnictvõÂ speciaÂlneÏ pro cÏinnost, kterou provozuje na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
a uchovaÂvat vesÏkereÂ doklady vztahujõÂcõÂ se k teÂto
cÏinnosti,
d) pojisÏt'ovna z trÏetõÂho staÂtu ustanovõÂ sveÂho poveÏrÏeneÂho zaÂstupce v CÏeskeÂ republice, kteryÂ musõÂ byÂt
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schvaÂlen prÏed zahaÂjenõÂm vyÂkonu sveÂ cÏinnosti
CÏeskou naÂrodnõÂ bankou,
e) pojisÏt'ovna z trÏetõÂho staÂtu maÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky svuÊj majetek, jehozÏ hodnota se rovnaÂ nejmeÂneÏ jedneÂ polovineÏ minima garancÏnõÂho fondu
podle § 22 odst. 2 a vlozÏõÂ nejmeÂneÏ jednu cÏtvrtinu
tohoto minima jako jistinu na uÂcÏet zvlaÂsÏt' k tomu
zrÏõÂzenyÂ u banky se sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo u pobocÏky zahranicÏnõÂ banky, se kteryÂm nelze naklaÂdat bez souhlasu CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
banky,
f) pojisÏt'ovna z trÏetõÂho staÂtu se zavaÂzÏe udrzÏovat pozÏadovanou mõÂru solventnosti podle § 22,
g) pojisÏt'ovna z trÏetõÂho staÂtu prÏedlozÏõÂ obchodnõÂ plaÂn
podle § 8 odst. 2,
h) pojisÏt'ovna z trÏetõÂho staÂtu jmenuje sÏkodnõÂho zaÂstupce v CÏeskeÂ republice pro vyrÏizovaÂnõÂ naÂrokuÊ
z pojisÏteÏnõÂ, jestlizÏe maÂ byÂt provozovaÂno pojisÏteÏnõÂ
podle pojistneÂho odveÏtvõÂ cÏ. 10 põÂsmena a) uvedeneÂho v cÏaÂsti B prÏõÂlohy cÏ. 1 k tomuto zaÂkonu.
(4) Bylo-li pojisÏt'ovneÏ z trÏetõÂho staÂtu v zemi jejõÂho
sõÂdla udeÏleno povolenõÂ k soubeÏzÏneÂmu provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ zÏivotnõÂho
a nezÏivotnõÂho pojisÏteÏnõÂ, nemuÊzÏe pojisÏt'ovna prostrÏednictvõÂm sveÂ jedneÂ pobocÏky na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
nabõÂzet soucÏasneÏ zÏivotnõÂ i nezÏivotnõÂ pojisÏteÏnõÂ. SoucÏasneÏ
se zÏivotnõÂm pojisÏteÏnõÂm vsÏak lze nabõÂzet i pojisÏteÏnõÂ
uÂrazu a nemoci podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ cÏ. 1 a 2 uvedenyÂch v cÏaÂsti B prÏõÂlohy cÏ. 1 k tomuto zaÂkonu, pokud
bylo k takoveÂmu soubeÏhu udeÏleno povolenõÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem dohledu domovskeÂho cÏlenskeÂho staÂtu.
(5) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, vztahujõÂ se
ustanovenõÂ tohoto zaÂkona tyÂkajõÂcõÂ se provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti tuzemskou pojisÏt'ovnou a vyÂkonu dohledu nad touto cÏinnostõÂ obdobneÏ na provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti pojisÏt'ovnou z trÏetõÂho staÂtu prostrÏednictvõÂm jejõÂ pobocÏky zrÏõÂzeneÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
(6) KazÏdaÂ pojisÏt'ovna z trÏetõÂho staÂtu, kteraÂ pozÏaÂdala ve võÂce nezÏ jednom cÏlenskeÂm staÂtu o povolenõÂ
k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti prostrÏednictvõÂm
svyÂch pobocÏek nebo toto povolenõÂ jizÏ zõÂskala od võÂce
nezÏ jednoho cÏlenskeÂho staÂtu, muÊzÏe pozÏaÂdat o tato zvyÂhodneÏnõÂ:
a) pozÏadovanaÂ mõÂra solventnosti uvedenaÂ v § 22 se
vypocÏõÂtaÂ ve vztahu k celeÂmu rozsahu podnikaÂnõÂ,
ktereÂ se uskutecÏnÏuje v raÂmci cÏlenskyÂch staÂtuÊ;
v tomto prÏõÂpadeÏ se pro uÂcÏely tohoto vyÂpocÏtu prÏihlõÂzÏõÂ pouze k cÏinnostem realizovanyÂm vsÏemi pobocÏkami zrÏõÂzenyÂmi v raÂmci cÏlenskyÂch staÂtuÊ,
b) vklad pozÏadovanyÂ podle odstavce 3 põÂsm. e) bude
ulozÏen pouze v jednom z teÏchto cÏlenskyÂch staÂtuÊ,
c) majetek, kteryÂ je urcÏen ke krytõÂ pozÏadavkuÊ na
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garancÏnõÂ fond, se muÊzÏe nachaÂzet v libovolneÂm
cÏlenskeÂm staÂteÏ, ve ktereÂm pojisÏt'ovna z trÏetõÂho
staÂtu provozuje svoji pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost.
(7) ZvyÂhodneÏnõÂ podle odstavce 6 lze udeÏlit pouze
vsÏechna soucÏasneÏ. ZÏaÂdost o udeÏlenõÂ zvyÂhodneÏnõÂ je pojisÏt'ovna z trÏetõÂho staÂtu povinna podat prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm dohledu cÏlenskyÂch staÂtuÊ, ve kteryÂch maÂ byÂt pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost provozovaÂna. V zÏaÂdosti musõÂ byÂt uveden
prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn dohledu cÏlenskeÂho staÂtu, kteryÂ v budoucnosti bude dohlõÂzÏet na dodrzÏovaÂnõÂ podmõÂnek solventnosti podnikaÂnõÂ pojisÏt'ovny prostrÏednictvõÂm jejõÂch
pobocÏek zrÏõÂzenyÂch v raÂmci cÏlenskyÂch staÂtuÊ. Volbu daneÂho orgaÂnu dohledu musõÂ pojisÏt'ovna oduÊvodnit.
Vklad podle odstavce 3 põÂsm. e) bude slozÏen v tomto
cÏlenskeÂm staÂteÏ.
(8) ZvyÂhodneÏnõÂ mohou byÂt udeÏlena pouze v prÏõÂpadeÏ, zÏe prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny dohledu vsÏech cÏlenskyÂch
staÂtuÊ, ve kteryÂch byla zÏaÂdost podaÂna, s nimi souhlasõÂ.
ZvyÂhodneÏnõÂ platõÂ ode dne odeslaÂnõÂ informace ostatnõÂm
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm dohledu o tom, zÏe zvolenyÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn dohledu podle odstavce 7 bude dohlõÂzÏet
na stav solventnosti za vesÏkerou provozovanou pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost prostrÏednictvõÂm pobocÏek pojisÏt'ovny
z trÏetõÂho staÂtu zrÏõÂzenyÂch v cÏlenskyÂch staÂtech.
(9) ZvolenyÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn dohledu podle odstavce 7 obdrzÏõÂ od ostatnõÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ informace
potrÏebneÂ pro vyÂkon kontrolnõÂ cÏinnosti nad celkovou
solventnostõÂ pobocÏek pojisÏt'ovny z trÏetõÂho staÂtu zrÏõÂzenyÂch na jejich uÂzemõÂ. Na zÏaÂdost jednoho nebo võÂce
zainteresovanyÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ budou zvyÂhodneÏnõÂ
udeÏlenaÂ vsÏemi zuÂcÏastneÏnyÂmi cÏlenskyÂmi staÂty odejmuta.
§6
Dohled v pojisÏt'ovnictvõÂ
(1) Dohled v pojisÏt'ovnictvõÂ vykonaÂvaÂ zejmeÂna
v zaÂjmu ochrany spotrÏebitele CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka.
(2) Dohledu v pojisÏt'ovnictvõÂ podleÂhajõÂ pojisÏt'ovny,
ktereÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky provozujõÂ pojisÏt'ovacõÂ
cÏinnost, tuzemskeÂ pojisÏt'ovny a zajisÏt'ovny provozujõÂcõÂ
zajisÏt'ovacõÂ cÏinnost a praÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, ktereÂ
na tomto uÂzemõÂ provozujõÂ zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ, cÏinnost samostatnyÂch likvidaÂtoruÊ
pojistnyÂch udaÂlostõÂ a dalsÏõÂ cÏinnosti souvisejõÂcõÂ s pojisÏt'ovacõÂ a zajisÏt'ovacõÂ cÏinnostõÂ, a dalsÏõÂ fyzickeÂ a praÂvnickeÂ
osoby, a to v rozsahu stanoveneÂm tõÂmto zaÂkonem nebo
zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(3) PrÏi vyÂkonu dohledu v pojisÏt'ovnictvõÂ spolupra-
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cuje CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka s mezinaÂrodnõÂmi organizacemi, s orgaÂny dohledu jinyÂch staÂtuÊ, s uÂstrÏednõÂmi
spraÂvnõÂmi orgaÂny a organizacemi puÊsobõÂcõÂmi v oblasti
pojisÏt'ovnictvõÂ.
(4) KazÏdaÂ osoba zuÂcÏastneÏnaÂ prÏi vyÂkonu dohledu
v pojisÏt'ovnictvõÂ musõÂ splnÏovat podmõÂnku duÊveÏryhodnosti podle § 10a a k vyÂkonu cÏinnosti musõÂ mõÂt odpovõÂdajõÂcõÂ odborneÂ i kvalifikacÏnõÂ prÏedpoklady.
§ 6a
Ï
PuÊsobnost CeskeÂ naÂrodnõÂ banky
a)
b)
c)

d)
e)

CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka
vykonaÂvaÂ dohled v pojisÏt'ovnictvõÂ a penzijnõÂm prÏipojisÏteÏnõÂ v rozsahu stanoveneÂm tõÂmto zaÂkonem
a zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy2b),
rozhoduje o praÂvech a povinnostech praÂvnickyÂch
a fyzickyÂch osob, pokud tak stanovõÂ tento zaÂkon
nebo zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy2b),
vede seznamy odpoveÏdnyÂch pojistnyÂch matematikuÊ, nucenyÂch spraÂvcuÊ, likvidaÂtoruÊ opraÂvneÏnyÂch
provaÂdeÏt likvidaci pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny a registr zprostrÏedkovateluÊ pojisÏteÏnõÂ a samostatnyÂch
likvidaÂtoruÊ pojistnyÂch udaÂlostõÂ a uverÏejnÏuje je ve
formeÏ uÂrÏednõÂho sdeÏlenõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky ve
VeÏstnõÂku CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky (daÂle jen ¹VeÏstnõÂkª),
v rozsahu sveÂ puÊsobnosti spolupracuje s mezinaÂrodnõÂmi organizacemi a zahranicÏnõÂmi uÂrÏady,
informuje verÏejnost o sluzÏbaÂch z oblasti pojisÏteÏnõÂ
v rozsahu a zpuÊsobem stanovenyÂm tõÂmto zaÂkonem a zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.
§ 6b
zrusÏen
§ 6c
Informace poskytovaneÂ Komisi
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ

(1) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka sdeÏluje Komisi EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ a prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm dohledu
cÏlenskyÂch staÂtuÊ, ktereÂ tuzemskeÂ uÂrÏady nebo orgaÂny
mohou v souladu s ustanovenõÂmi § 39a zõÂskaÂvat informace, na ktereÂ se vztahuje povinnost zachovaÂvat
mlcÏenlivost podle tohoto zaÂkona.
(2) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka sdeÏluje Komisi EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ informace tyÂkajõÂcõÂ se soukromeÂho
pojisÏteÏnõÂ v souladu s prÏõÂslusÏnyÂmi ustanovenõÂmi praÂv-

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 168/1999 Sb., o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou provozem vozidla a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu vozidla), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 42/1994
Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 38/2004 Sb., o pojisÏt'ovacõÂch zprostrÏedkovatelõÂch a samostatnyÂch likvidaÂtorech
pojistnyÂch udaÂlostõÂ a o zmeÏneÏ zÏivnostenskeÂho zaÂkona (zaÂkon o pojisÏt'ovacõÂch zprostrÏedkovatelõÂch a likvidaÂtorech pojistnyÂch udaÂlostõÂ).
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nõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ nebo na jejõÂ
vyzÏaÂdaÂnõÂ.
HLAVA I I
Â NIÂ POJISÏTÏOVACIÂ
PODMIÂNKY PROVOZOVA
A ZAJISÏTÏOVACIÂ CÏINNOSTI
§7
PovolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ
nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti
(1) Provozovat pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnost je tuzemskaÂ pojisÏt'ovna opraÂvneÏna pouze na zaÂkladeÏ povolenõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky a za podmõÂnky
umõÂsteÏnõÂ jejõÂho statutaÂrnõÂho i skutecÏneÂho sõÂdla na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky. PovolenõÂ vydaneÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem je platneÂ pro vsÏechny cÏlenskeÂ staÂty a opravnÏuje
tuzemskou pojisÏt'ovnu k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ nebo
zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti na uÂzemõÂ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu,
a to bud' prostrÏednictvõÂm pobocÏky zrÏõÂzeneÂ v cÏlenskeÂm
staÂteÏ nebo na zaÂkladeÏ svobody docÏasneÏ poskytovat
sluzÏby.
(2) PovolenõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky je tuzemskaÂ
pojisÏt'ovna nebo pojisÏt'ovna z trÏetõÂho staÂtu povinna si
vyzÏaÂdat prÏed rozsÏõÂrÏenõÂm nebo zmeÏnou pojisÏt'ovacõÂ
nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti, pokud tyto zmeÏny nepodleÂhajõÂ pouze oznamovacõÂ povinnosti.
(3) PovolenõÂ tuzemskeÂ pojisÏt'ovneÏ nebo pojisÏt'ovneÏ
z trÏetõÂho staÂtu k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo k rozsÏõÂrÏenõÂ nebo zmeÏneÏ teÂto cÏinnosti udeÏluje CÏeskaÂ naÂrodnõÂ
banka na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti, kteraÂ obsahuje naÂlezÏitosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem. O teÂto zÏaÂdosti rozhodne CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ
ode dne jejõÂho dorucÏenõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance.
a)
b)

c)

d)

(4) PovolenõÂ podle odstavce 1 nelze udeÏlit, pokud
nejsou splneÏny podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem,
cÏlenoveÂ statutaÂrnõÂch nebo dozorcÏõÂch orgaÂnuÊ pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny nebo zaÂstupce pobocÏky pojisÏt'ovny, nesplnÏujõÂ podmõÂnky duÊveÏryhodnosti
nebo tyto osoby nebo osoby s uÂcÏastõÂ na rÏõÂzenõÂ
pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny nedaÂvajõÂ s ohledem
na jejich kvalifikaci a dosavadnõÂ praxi jistotu obezrÏetneÂho rÏõÂzenõÂ pojisÏt'ovny, jejõÂ pobocÏky nebo zajisÏt'ovny,
uÂzkeÂ propojenõÂ mezi pojisÏt'ovnou a dalsÏõÂmi fyzickyÂmi nebo praÂvnickyÂmi osobami braÂnõÂ uÂcÏinneÂmu
vyÂkonu dohledu v pojisÏt'ovnictvõÂ podle tohoto zaÂkona,
uÂcÏinneÂmu vyÂkonu dohledu v pojisÏt'ovnictvõÂ podle
tohoto zaÂkona braÂnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy staÂtu, kteryÂ
nenõÂ cÏlenskyÂm staÂtem, kteryÂmi se rÏõÂdõÂ jedna nebo
võÂce fyzickyÂch nebo praÂvnickyÂch osob, s nimizÏ maÂ
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pojisÏt'ovna z trÏetõÂho staÂtu uÂzkeÂ propojenõÂ, nebo
obtõÂzÏnaÂ vynutitelnost povinnostõÂ danyÂch teÏmito
praÂvnõÂmi prÏedpisy,
e) existuje duÊvodneÂ podezrÏenõÂ, zÏe zaÂkladnõÂ kapitaÂl
a dalsÏõÂ financÏnõÂ zdroje pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny
pochaÂzejõÂ z trestneÂ cÏinnosti nebo pochaÂzejõÂ z neidentifikovatelnyÂch zdrojuÊ; puÊvod zaÂkladnõÂho kapitaÂlu a dalsÏõÂch financÏnõÂch zdrojuÊ je zÏadatel povinen CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance prokaÂzat, nebo
f) udeÏlenõÂ povolenõÂ by bylo v rozporu s mezinaÂrodnõÂmi smlouvami, kteryÂmi je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna a ktereÂ byly vyhlaÂsÏeny ve SbõÂrce mezinaÂrodnõÂch smluv.
(5) PovolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti se
udeÏluje podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ
nebo podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ
nebo podle skupin nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ uvedenyÂch
v cÏaÂsti C prÏõÂlohy cÏ. 1 k tomuto zaÂkonu; jednaÂ-li se
o rozsÏõÂrÏenõÂ cÏinnosti podle § 10 odst. 1, muÊzÏe byÂt povolenõÂ udeÏleno i pro pojistneÂ odveÏtvõÂ, ktereÂ nenõÂ uvedeno v prÏõÂloze cÏ. 1 k tomuto zaÂkonu, ale ktereÂ lze
provozovat v souladu s praÂvnõÂm prÏedpisem staÂtu, na
uÂzemõÂ ktereÂho maÂ byÂt tato cÏinnost rozsÏõÂrÏena. CÏeskaÂ
naÂrodnõÂ banka muÊzÏe pozÏadovanyÂ rozsah cÏinnosti omezit, jestlizÏe nenõÂ dostatecÏneÏ prokaÂzaÂna schopnost zÏadatele provozovat bezpecÏneÏ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost v rozsahu uvedeneÂm v zÏaÂdosti.
(6) PojisÏt'ovneÏ nelze udeÏlit povolenõÂ k soubeÏzÏneÂmu provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ a nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ, s vyÂjimkou pojisÏt'ovny, kteraÂ zÏaÂdaÂ o udeÏlenõÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ, ktereÂ lze udeÏlit
povolenõÂ k soubeÏzÏneÂmu provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ cÏ. 1 a 2 nezÏivotnõÂch
pojisÏteÏnõÂ.
(7) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka neudeÏlõÂ povolenõÂ k zahaÂjenõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti, dokud nebude informovaÂna o vlastnõÂcõÂch pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny a o velikostech jejich podõÂluÊ. CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka povolenõÂ neudeÏlõÂ, pokud nenõÂ zajisÏteÏno rÏaÂdneÂ a obezrÏetneÂ rÏõÂzenõÂ pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny, anebo nenõÂ, s ohledem na
pozÏadovanyÂ rozsah a charakter cÏinnosti pojisÏt'ovny
nebo zajisÏt'ovny, daÂna jistota jejõÂ financÏnõÂ stability.
(8) PojisÏt'ovna, ktereÂ bylo udeÏleno povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti podle jednoho nebo võÂce
pojistnyÂch odveÏtvõÂ nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ, muÊzÏe uzavrÏõÂt
pojistnou smlouvu i pro pojistneÂ riziko spadajõÂcõÂ do
odveÏtvõÂ, pro ktereÂ jõÂ nebylo udeÏleno povolenõÂ, za prÏedpokladu, zÏe toto riziko
a) je spojeno s pojistnyÂm rizikem spadajõÂcõÂm do odveÏtvõÂ, pro ktereÂ jõÂ bylo udeÏleno povolenõÂ, a
b) tyÂkaÂ se prÏedmeÏtu, kteryÂ je pojisÏteÏn proti pojistneÂmu riziku podle põÂsmene a), a
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c) je pojisÏteÏno pojistnou smlouvou, kterou je pojisÏteÏno pojistneÂ riziko podle põÂsmene a),
(daÂle jen ¹doplnÏkoveÂ pojisÏteÏnõÂª).
(9) DoplnÏkovyÂm pojisÏteÏnõÂm nemuÊzÏe byÂt pojistneÂ
riziko spadajõÂcõÂ do pojistneÂho odveÏtvõÂ nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ cÏ. 14, 15 nebo 17.
(10) TuzemskaÂ pojisÏt'ovna, pojisÏt'ovna z trÏetõÂho
staÂtu a tuzemskaÂ zajisÏt'ovna jsou povinny dnem nabytõÂ
praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, kteryÂm jim bylo udeÏleno povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti, vytvorÏit seznam aktiv podle § 21c a po dobu sveÂ
cÏinnosti jej pruÊbeÏzÏneÏ aktualizovat.
§8
ZÏaÂdost o udeÏlenõÂ povolenõÂ
(1) ZÏaÂdost o udeÏlenõÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti obsahuje
a) obchodnõÂ firmu,
b) sõÂdlo,
c) stanovy, u akcioveÂ spolecÏnosti takeÂ zakladatelskou
smlouvu nebo listinu,
d) obchodnõÂ plaÂn,
e) vyÂsÏi zaÂkladnõÂho kapitaÂlu u akcioveÂ spolecÏnosti
a zapisovaneÂho zaÂkladnõÂho kapitaÂlu u druzÏstva
(daÂle jen ¹zaÂkladnõÂ kapitaÂlª) a jeho puÊvod,
f) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, a prÏõÂjmenõÂ, datum narozenõÂ, bydlisÏteÏ a doklad o splneÏnõÂ podmõÂnek duÊveÏryhodnosti podle § 10a kazÏdeÂ fyzickeÂ osoby jako
zakladatele pojisÏt'ovny nebo doklad o duÊveÏryhodnosti podle § 10b praÂvnickeÂ osoby jako zakladatele pojisÏt'ovny,
g) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, a prÏõÂjmenõÂ, datum narozenõÂ, bydlisÏteÏ a doklad o splneÏnõÂ podmõÂnek duÊveÏryhodnosti podle § 10a kazÏdeÂ fyzickeÂ osoby, kteraÂ
je cÏlenem prÏedstavenstva, dozorcÏõÂ rady nebo kontrolnõÂ komise nebo kteraÂ maÂ jinak puÊsobit jako
prokurista pojisÏt'ovny, nebo osoby, kteraÂ na zaÂkladeÏ dohody, uÂcÏasti na pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ nebo na zaÂkladeÏ jineÂ skutecÏnosti podstatnyÂm zpuÊsobem ovlivnÏuje jejõÂ cÏinnost, u vsÏech fyzickyÂch osob takeÂ uÂdaje o dosazÏeneÂm druhu vzdeÏlaÂnõÂ a praxi,
h) jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, rodneÂ cÏõÂslo, poprÏõÂpadeÏ datum
narozenõÂ a mõÂsto trvaleÂho pobytu fyzickeÂ osoby,
kteraÂ bude vykonaÂvat cÏinnost odpoveÏdneÂho pojistneÂho matematika podle § 23,
i) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ, datum narozenõÂ a adresu fyzickyÂch osob navrhovanyÂch do
funkce sÏkodnõÂch zaÂstupcuÊ jmenovanyÂch v cÏlenskyÂch staÂtech, maÂ-li byÂt provozovaÂno pojisÏteÏnõÂ
podle pojistneÂho odveÏtvõÂ cÏ. 10 põÂsmena a) uvedeneÂho v cÏaÂsti B prÏõÂlohy cÏ. 1 k tomuto zaÂkonu.
(2) ObchodnõÂ plaÂn obsahuje
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a) pojistneÂ odveÏtvõÂ, poprÏõÂpadeÏ skupiny odveÏtvõÂ, pro
ktereÂ maÂ byÂt povolenõÂ udeÏleno,
b) metody vyÂpocÏtu pojistneÂho, u zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ
vcÏetneÏ statistickyÂch dat, na kteryÂch je zalozÏen
tento vyÂpocÏet,
c) metody vyÂpocÏtu technickyÂch rezerv,
d) zaÂkladnõÂ principy pasivnõÂho zajisÏteÏnõÂ,
e) polozÏky, z nichzÏ se sestaÂvaÂ minimaÂlnõÂ garancÏnõÂ
fond podle § 22 odst. 2,
f) prÏedpoklaÂdaneÂ naÂklady na vybudovaÂnõÂ provoznõÂho systeÂmu a obchodnõÂ sõÂteÏ a zpuÊsob krytõÂ
teÏchto naÂkladuÊ; v prÏõÂpadeÏ provozovaÂnõÂ pojisÏteÏnõÂ
podle odveÏtvõÂ nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ cÏ. 18 takeÂ financÏnõÂ a technickeÂ zdroje urcÏeneÂ na zabezpecÏenõÂ
asistencÏnõÂch sluzÏeb,
g) pro prvnõÂ 3 uÂcÏetnõÂ roky
1. prÏedpoklaÂdaneÂ vyÂnosy a naÂklady v cÏleneÏnõÂ na
naÂklady spojeneÂ se zavedenõÂm cÏinnosti a na
beÏzÏneÂ naÂklady, zejmeÂna rezÏijnõÂ a odmeÏny pojisÏt'ovacõÂm zprostrÏedkovateluÊm,
2. prÏedpoklaÂdanaÂ vyÂsÏe prÏedepsaneÂho pojistneÂho,
naÂkladuÊ na pojistnaÂ plneÏnõÂ a vyÂsÏe tvorby technickyÂch rezerv podle § 13,
3. prÏedpoklaÂdanaÂ rozvaha,
4. prÏedpoklaÂdaneÂ financÏnõÂ zdroje urcÏeneÂ ke krytõÂ
zaÂvazkuÊ z provozovaneÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti,
h) smlouvy, jejichzÏ uÂcÏelem je trvalyÂ prÏevod nebo rozdeÏlenõÂ neÏkteryÂch cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny, a to bud' v celeÂm rozsahu nebo z veÏtsÏõÂ cÏaÂsti na jinou spolecÏnost;
jednaÂ se zejmeÂna o smlouvy o spraÂveÏ pojistneÂho
kmene pojisÏt'ovny, o likvidaci pojistnyÂch udaÂlostõÂ,
o vedenõÂ uÂcÏetnictvõÂ nebo o hospodarÏenõÂ s investicÏnõÂm majetkem pojisÏt'ovny (daÂle jen ¹smlouvy o vycÏleneÏnõÂ cÏinnostiª).
(3) zrusÏen
(4) ZÏaÂdost pojisÏt'ovny z trÏetõÂho staÂtu o udeÏlenõÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky prostrÏednictvõÂm jejõÂ pobocÏky obsahuje uÂdaje podle odstavce 1 põÂsm. a) azÏ c) a h). K teÂto
zÏaÂdosti pojisÏt'ovna prÏilozÏõÂ obchodnõÂ plaÂn podle odstavce 2 a
a) doklad o splneÏnõÂ podmõÂnek duÊveÏryhodnosti podle
§ 10b pojisÏt'ovny z trÏetõÂho staÂtu, uvede adresu bydlisÏteÏ fyzickeÂ osoby, kteraÂ je navrhovaÂna jako poveÏrÏenyÂ zaÂstupce pobocÏky v CÏeskeÂ republice,
vcÏetneÏ uÂdajuÊ o dosazÏeneÂm druhu vzdeÏlaÂnõÂ a praxi,
b) souhlasneÂ stanovisko prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu dohledu
v zemi sõÂdla pojisÏt'ovny s rozsÏõÂrÏenõÂm cÏinnosti pojisÏt'ovny z trÏetõÂho staÂtu na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
c) potvrzenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu dohledu v zemi sõÂdla pojisÏt'ovny o financÏnõÂ stabiliteÏ a duÊveÏryhodnosti
podle § 10b pojisÏt'ovny z trÏetõÂho staÂtu vcÏetneÏ vyÂvoje solventnosti podle § 22 za poslednõÂ 3 roky,
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d) uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrky za poslednõÂ 3 uÂcÏetnõÂ roky oveÏrÏeneÂ
auditorem,
e) pojistneÏ technickeÂ podklady, ktereÂ pojisÏt'ovna
z trÏetõÂho staÂtu hodlaÂ pouzÏõÂt prÏi provozovaÂnõÂ sveÂ
pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti, vcÏetneÏ uÂdajuÊ potrÏebnyÂch pro
vyÂpocÏet sazeb pojistneÂho a technickyÂch rezerv,
f) doklad o slozÏenõÂ majetku ve vyÂsÏi nejmeÂneÏ jedneÂ
cÏtvrtiny minima garancÏnõÂho fondu podle § 22
odst. 2 na uÂcÏet peneÏzÏnõÂho uÂstavu puÊsobõÂcõÂho
v CÏeskeÂ republice vaÂzaneÂho ve prospeÏch CÏeskeÂ
naÂrodnõÂ banky,
g) popis hlavnõÂch principuÊ zajisÏteÏnõÂ,
h) odhad vyÂsÏe a charakter naÂkladuÊ spojenyÂch se zahaÂjenõÂm cÏinnosti pobocÏky a financÏnõÂ zdroje urcÏeneÂ
na jejich uÂhradu a
i) prÏedpoklaÂdanou rozvahu pro pobocÏku a plaÂn, obsahujõÂcõÂ podrobneÂ odhady prÏõÂjmuÊ a vyÂdajuÊ s ohledem na prÏõÂmou pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnost, a to pro prvnõÂ 3 uÂcÏetnõÂ roky ode dne zahaÂjenõÂ
cÏinnosti pobocÏky.
Je-li doba existence pojisÏt'ovny z trÏetõÂho staÂtu kratsÏõÂ
nezÏ 3 roky, prÏedlozÏõÂ doklady podle põÂsmen c) a d) za
dobu sveÂho trvaÂnõÂ.
(5) ZÏaÂdost o udeÏlenõÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti obsahuje
a) obchodnõÂ firmu,
b) sõÂdlo,
c) stanovy, zakladatelskou smlouvu nebo listinu,
d) vyÂsÏi zaÂkladnõÂho kapitaÂlu,
e) pojistneÂ odveÏtvõÂ, poprÏõÂpadeÏ skupiny odveÏtvõÂ, pro
ktereÂ maÂ byÂt povolenõÂ udeÏleno,
f) obchodnõÂ plaÂn,
g) doklad o splneÏnõÂ podmõÂnek duÊveÏryhodnosti podle
§ 10a kazÏdeÂ fyzickeÂ osoby jako zakladatele zajisÏt'ovny nebo doklad o duÊveÏryhodnosti podle § 10b
praÂvnickeÂ osoby jako zakladatele zajisÏt'ovny,
h) doklad o splneÏnõÂ podmõÂnek duÊveÏryhodnosti podle
§ 10a kazÏdeÂ fyzickeÂ osoby, kteraÂ je cÏlenem prÏedstavenstva, dozorcÏõÂ rady nebo kteraÂ maÂ jinak puÊsobit jako prokurista zajisÏt'ovny, vcÏetneÏ uÂdajuÊ
o dosazÏeneÂm druhu vzdeÏlaÂnõÂ a praxi,
i) jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, rodneÂ cÏõÂslo, poprÏõÂpadeÏ datum
narozenõÂ a mõÂsto trvaleÂho pobytu fyzickeÂ osoby,
kteraÂ bude vykonaÂvat cÏinnost odpoveÏdneÂho pojistneÂho matematika podle § 23.
(6) Pro obsah obchodnõÂho plaÂnu zajisÏt'ovny se pouzÏije ustanovenõÂ odstavce 2 põÂsm. b) azÏ g) obdobneÏ.
(7) Pro povolenõÂ k provozovaÂnõÂ zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti pojisÏt'ovnou se pouzÏije ustanovenõÂ odstavce 5 obdobneÏ.
(8) zrusÏen
(9) PojisÏt'ovna je povinna prÏedlozÏit CÏeskeÂ naÂrodnõÂ

bance na jejõÂ põÂsemneÂ vyzÏaÂdaÂnõÂ pojistneÂ podmõÂnky ke
kontrole jejich souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy. ZjistõÂ-li
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka nesoulad pojistnyÂch podmõÂnek
s praÂvnõÂm prÏedpisem, narÏõÂdõÂ odstraneÏnõÂ teÏchto nedostatkuÊ.
(10) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka povolenõÂ udeÏlõÂ, jestlizÏe
jsou splneÏny podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem.
(11) Slovo ¹pojisÏt'ovnaª nebo ¹zajisÏt'ovnaª, jejich
prÏeklad nebo slova, v jejichzÏ zaÂkladeÏ se tato slova nebo
jejich tvary vyskytujõÂ, je opraÂvneÏna uzÏõÂvat v obchodnõÂ
firmeÏ pouze praÂvnickaÂ osoba, ktereÂ bylo udeÏleno povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti podle tohoto zaÂkona, s vyÂjimkou pojisÏt'ovny
nebo zajisÏt'ovny, jejõÂzÏ cÏinnost je upravena zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem a s vyÂjimkou pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele a samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch
udaÂlostõÂ.
(12) PojisÏt'ovna se sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky je povinna ve sveÂ obchodnõÂ firmeÏ uveÂst slovo
¹pojisÏt'ovnaª. ZajisÏt'ovna se sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky je povinna ve sveÂm obchodnõÂm jmeÂnu uveÂst
slovo ¹zajisÏt'ovnaª.
§ 8a
UdeÏlenõÂ povolenõÂ pojisÏt'ovneÏ ve skupineÏ
(1) PrÏed udeÏlenõÂm povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti tuzemskeÂ pojisÏt'ovneÏ, kteraÂ je
a) osobou ovlaÂdanou pojisÏt'ovnou z jineÂho cÏlenskeÂho
staÂtu, nebo
b) osobou ovlaÂdanou jinou osobou, kteraÂ je osobou
ovlaÂdajõÂcõÂ pojisÏt'ovnu z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu,
si CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka vyzÏaÂdaÂ stanovisko prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu dohledu dotcÏeneÂho cÏlenskeÂho staÂtu.
(2) PrÏed udeÏlenõÂm povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti tuzemskeÂ pojisÏt'ovneÏ, kteraÂ je
a) osobou ovlaÂdanou zahranicÏnõÂ bankou nebo zahranicÏnõÂm obchodnõÂkem s cennyÂmi papõÂry, kterÏõÂ majõÂ
opraÂvneÏnõÂ k cÏinnosti udeÏleneÂ v jineÂm cÏlenskeÂm
staÂteÏ, nebo
b) osobou ovlaÂdanou jinou osobou, kteraÂ je osobou
ovlaÂdajõÂcõÂ zahranicÏnõÂ banku nebo zahranicÏnõÂho
obchodnõÂka s cennyÂmi papõÂry, kterÏõÂ majõÂ opraÂvneÏnõÂ k cÏinnosti udeÏleneÂ v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ,
si CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka vyzÏaÂdaÂ stanovisko prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu dohledu, kteryÂ vykonaÂvaÂ dohled nad cÏinnostõÂ
takoveÂ banky nebo obchodnõÂka s cennyÂmi papõÂry.
(3) PrÏõÂslusÏneÂ orgaÂny dohledu podle odstavcuÊ 1 a 2
se vzaÂjemneÏ informujõÂ zejmeÂna prÏi posuzovaÂnõÂ vhodnosti akcionaÂrÏuÊ, osob s uÂcÏastõÂ na rÏõÂzenõÂ osob podleÂhajõÂcõÂch dohledu a pruÊbeÏzÏneÏ si vymeÏnÏujõÂ informace duÊlezÏiteÂ prÏi udeÏlovaÂnõÂ povolenõÂ k cÏinnosti a prÏi kontrole
jejich cÏinnosti.

CÏaÂstka 108

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 349 / 2006

§9
ZaÂkladnõÂ kapitaÂl
(1) MinimaÂlnõÂ vyÂsÏe zaÂkladnõÂho kapitaÂlu tuzemskeÂ
pojisÏt'ovny je pro provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti podle
a) jednoho nebo võÂce pojistnyÂch odveÏtvõÂ zÏivotnõÂch
pojisÏteÏnõÂ 90 000 000 KcÏ,
b) pojistnyÂch odveÏtvõÂ nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ
1. pro odveÏtvõÂ uvedenaÂ pod cÏõÂsly 1, 2, 8, 9 a 18
celkem 60 000 000 KcÏ,
2. pro odveÏtvõÂ uvedenaÂ pod cÏõÂsly 3, 4, 13, 16 a 17
celkem 90 000 000 KcÏ,
3. pro odveÏtvõÂ uvedenaÂ pod cÏõÂsly 7, 10, 14 a 15
celkem 156 000 000 KcÏ,
4. pro odveÏtvõÂ uvedenaÂ pod cÏõÂsly 5, 6, 11 a 12
celkem 200 000 000 KcÏ.
(2) Je-li provozovaÂna pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost podle
dvou nebo võÂce pojistnyÂch odveÏtvõÂ nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ, pro kteraÂ jsou podle odstavce 1 põÂsm. b) stanoveny rozdõÂlneÂ vyÂsÏe zaÂkladnõÂho kapitaÂlu, cÏinõÂ zaÂkladnõÂ
kapitaÂl tuzemskeÂ pojisÏt'ovny nejmeÂneÏ cÏaÂstku, kteraÂ je
stanovena pro to pojistneÂ odveÏtvõÂ, ktereÂmu odpovõÂdaÂ
nejvysÏsÏõÂ cÏaÂstka.
(3) ZaÂkladnõÂ kapitaÂl zajisÏt'ovny se sõÂdlem v CÏeskeÂ
republice cÏinõÂ nejmeÂneÏ 1 000 000 000 KcÏ.
(4) Je-li soubeÏzÏneÏ provozovaÂna pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ zÏivotnõÂch a nezÏivotnõÂch
pojisÏteÏnõÂ, cÏinõÂ zaÂkladnõÂ kapitaÂl tuzemskeÂ pojisÏt'ovny
nejmeÂneÏ cÏaÂstku, kteraÂ odpovõÂdaÂ soucÏtu cÏaÂstek zaÂkladnõÂho kapitaÂlu tuzemskeÂ pojisÏt'ovny stanovenyÂch pro
provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ zÏivotnõÂch a nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ.
(5) Je-li soubeÏzÏneÏ provozovaÂna pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost a zajisÏt'ovacõÂ cÏinnost spocÏõÂvajõÂcõÂ v uzavõÂraÂnõÂ zajisÏt'ovacõÂch smluv s jinou pojisÏt'ovnou nebo zajisÏt'ovnou,
cÏinõÂ zaÂkladnõÂ kapitaÂl tuzemskeÂ pojisÏt'ovny nejmeÂneÏ
cÏaÂstku stanovenou podle odstavce 3. To neplatõÂ, jestlizÏe
je pojisÏt'ovnou provozovaÂna zajisÏt'ovacõÂ cÏinnost podle
veÏty prvnõÂ vyÂlucÏneÏ zpuÊsobem, prÏi ktereÂm je pojistneÂ
riziko prÏijato do zajisÏteÏnõÂ na zaÂkladeÏ dobrovolneÂho
rozhodnutõÂ teÂto pojisÏt'ovny (fakultativnõÂ zajisÏteÏnõÂ). V takoveÂm prÏõÂpadeÏ cÏinõÂ zaÂkladnõÂ kapitaÂl tuzemskeÂ pojisÏt'ovny nejmeÂneÏ cÏaÂstku, kteraÂ je stanovena pro rozsah
jejõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti.
(6) ZaÂkladnõÂ kapitaÂl tuzemskeÂ pojisÏt'ovny nebo
zajisÏt'ovny ve vyÂsÏi stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem muÊzÏe
byÂt tvorÏen pouze peneÏzÏityÂmi vklady.
(7) Zakladatel tuzemskeÂ pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny je povinen vytvorÏit zaÂkladnõÂ kapitaÂl ve vyÂsÏi stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem prÏed podaÂnõÂm zÏaÂdosti. RozhodnutõÂ valneÂ hromady akcioveÂ spolecÏnosti nebo cÏlenskeÂ schuÊze druzÏstva o snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho kapitaÂlu je
podmõÂneÏno prÏedchozõÂm souhlasem CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
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banky. CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka muÊzÏe udeÏlit souhlas se
snõÂzÏenõÂm zaÂkladnõÂho kapitaÂlu, jestlizÏe tento kapitaÂl neklesne pod hranici stanovenou podle odstavce 1. Pokud
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka souhlas se snõÂzÏenõÂm zaÂkladnõÂho
kapitaÂlu udeÏlõÂ, nepouzÏijõÂ se ustanovenõÂ § 215 a § 216
odst. 1 a 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
§ 10
ZmeÏny v cÏinnosti tuzemskeÂ pojisÏt'ovny
nebo zajisÏt'ovny, zmeÏny osob v jejõÂch orgaÂnech
a zmeÏna poveÏrÏeneÂho zaÂstupce pobocÏky
pojisÏt'ovny z trÏetõÂho staÂtu
(1) K rozsÏõÂrÏenõÂ cÏinnosti o jinaÂ pojistnaÂ odveÏtvõÂ je
tuzemskaÂ pojisÏt'ovna, pojisÏt'ovna z trÏetõÂho staÂtu nebo
zajisÏt'ovna povinna prÏedlozÏit CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance zÏaÂdost o schvaÂlenõÂ tohoto rozsÏõÂrÏenõÂ a vyÂpocÏet, ze ktereÂho
bude zrÏejmeÂ, zÏe pojisÏt'ovna bude i nadaÂle vyhovovat
pozÏadavkuÊm stanovenyÂm tõÂmto zaÂkonem na vyÂsÏi vlastnõÂch zdrojuÊ vcÏetneÏ pozÏadovaneÂ vyÂsÏe garancÏnõÂho fondu.
(2) JednaÂ-li se o rozsÏõÂrÏenõÂ cÏinnosti na uÂzemõÂ jinyÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ prostrÏednictvõÂm pobocÏky zrÏõÂzeneÂ
v cÏlenskeÂm staÂteÏ, je tuzemskaÂ pojisÏt'ovna povinna
nejprve informovat CÏeskou naÂrodnõÂ banku o
a) cÏlenskeÂm staÂtu, na jehozÏ uÂzemõÂ zamyÂsÏlõÂ zrÏõÂdit pobocÏku,
b) plaÂnu cÏinnosti, kteryÂ obsahuje zmeÏny obchodnõÂho
plaÂnu podle § 8 odst. 2, vyÂcÏet pojistnyÂch odveÏtvõÂ
pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti provozovanyÂch na uÂzemõÂ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, organizacÏnõÂ strukturu pobocÏky a vyÂpocÏet, ze ktereÂho bude zrÏejmeÂ, zÏe pojisÏt'ovna bude i nadaÂle disponovat pozÏadovanou
mõÂrou solventnosti vcÏetneÏ pozÏadovaneÂ vyÂsÏe garancÏnõÂho fondu,
c) sõÂdle pobocÏky na uÂzemõÂ cÏlenskeÂho staÂtu,
d) jmeÂnu, poprÏõÂpadeÏ jmeÂnech, a prÏõÂjmenõÂ zaÂstupce
pobocÏky poveÏrÏeneÂho zastupovaÂnõÂm teÂto pojisÏt'ovny prÏi jednaÂnõÂ s uÂrÏady a soudy cÏlenskeÂho staÂtu,
kde se nachaÂzõÂ pobocÏka.
(3) Pokud CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka nemaÂ pochybnosti o organizacÏnõÂ strukturÏe nebo o financÏnõÂ situaci
tuzemskeÂ pojisÏt'ovny nebo o duÊveÏryhodnosti, kvalifikaci a zkusÏenosti fyzickeÂ osoby navrhovaneÂ jako zaÂstupce pobocÏky ani o reaÂlnosti obchodnõÂho plaÂnu pobocÏky, sdeÏlõÂ põÂsemneÏ do 3 meÏsõÂcuÊ ode dne obdrzÏenõÂ
vsÏech informacõÂ uvedenyÂch v odstavci 2 tyto informace
prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu dohledu cÏlenskeÂho staÂtu, kde se
bude nachaÂzet pobocÏka, a o sveÂm stanovisku põÂsemneÏ
informuje zÏaÂdajõÂcõÂ pojisÏt'ovnu. CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka
zaÂrovenÏ potvrdõÂ, zÏe zÏaÂdajõÂcõÂ pojisÏt'ovna disponuje pozÏadovanou mõÂrou solventnosti.
(4) Pokud maÂ byÂt cÏinnost tuzemskeÂ pojisÏt'ovny
rozsÏõÂrÏena mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky na uÂzemõÂ jednoho nebo võÂce cÏlenskyÂch staÂtuÊ na zaÂkladeÏ svobody
docÏasneÏ poskytovat sluzÏby, je tato pojisÏt'ovna povinna
informovat CÏeskou naÂrodnõÂ banku o tomto zaÂmeÏru
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a sdeÏlit jõÂ rozsah pojisÏteÏnõÂ, ktereÂ maÂ byÂt touto formou
provozovaÂno.
(5) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka ve lhuÊteÏ 1 meÏsõÂce ode
dne dorucÏenõÂ informace o rozsahu pojisÏteÏnõÂ, ktereÂ maÂ
byÂt touto formou provozovaÂno, sdeÏlõÂ prÏõÂslusÏneÂmu
orgaÂnu dohledu v cÏlenskeÂm staÂteÏ, na jehozÏ uÂzemõÂ maÂ
byÂt cÏinnost tuzemskeÂ pojisÏt'ovny rozsÏõÂrÏena na zaÂkladeÏ
svobody docÏasneÏ poskytovat sluzÏby, tyto informace:
a) potvrzenõÂ, zÏe pojisÏt'ovna podle odstavce 4 disponuje pozÏadovanou mõÂrou solventnosti,
b) rozsah pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ, kterou je tato pojisÏt'ovna opraÂvneÏna provozovat,
c) rozsah pojisÏteÏnõÂ podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ, ktereÂ
hodlaÂ pojisÏt'ovna provozovat na uÂzemõÂ cÏlenskeÂho
staÂtu.
(6) Pokud CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka nesdeÏlõÂ informace
v rozsahu a ve lhuÊteÏ podle odstavce 5, je povinna v teÂto
lhuÊteÏ sdeÏlit duÊvody pojisÏt'ovneÏ. PojisÏt'ovna muÊzÏe proti
tomuto postupu CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky podat zÏalobu ve
spraÂvnõÂm soudnictvõÂ.
(7) Na rozsÏõÂrÏenõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti tuzemskeÂ
pojisÏt'ovny na uÂzemõÂ staÂtuÊ, ktereÂ nejsou cÏlenskyÂmi
staÂty, se ustanovenõÂ odstavcuÊ 2 azÏ 5 pouzÏijõÂ prÏimeÏrÏeneÏ
s ohledem na praÂvnõÂ prÏedpisy platneÂ pro tuto cÏinnost
ve staÂteÏ, ve ktereÂm maÂ byÂt pobocÏka zrÏõÂzena.
(8) TuzemskaÂ pojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna je povinna prÏedlozÏit CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance bez zbytecÏneÂho
odkladu na veÏdomõÂ
a) seznam osob, jejichzÏ uÂcÏast na jejõÂm zaÂkladnõÂm kapitaÂlu nebo na hlasovacõÂch praÂvech prÏekrocÏõÂ nebo
klesne pod 10 %, a zmeÏny podle § 11 odst. 1 a 7,
a nejmeÂneÏ jednou rocÏneÏ zpraÂvu o akcionaÂrÏõÂch a cÏlenech podõÂlejõÂcõÂch se na kvalifikovaneÂ uÂcÏasti a o velikostech jejich podõÂluÊ na teÂto uÂcÏasti,
b) zmeÏny v uÂdajõÂch, ktereÂ byly obsahem zÏaÂdosti
o udeÏlenõÂ povolenõÂ podle § 8,
c) doklad o tom, zÏe se tuzemskaÂ pojisÏt'ovna stala cÏlenem naÂrodnõÂ kancelaÂrÏe pojistiteluÊ a garancÏnõÂho
fondu cÏlenskeÂho staÂtu pobocÏky, maÂ-li byÂt v jineÂm
cÏlenskeÂm staÂteÏ, nezÏ je CÏeskaÂ republika, provozovaÂno pojisÏteÏnõÂ podle pojistneÂho odveÏtvõÂ cÏ. 10 põÂsmena a) uvedeneÂho v cÏaÂsti B prÏõÂlohy cÏ. 1 k tomuto
zaÂkonu,
d) zmeÏny v jejõÂ cÏinnosti nebo praÂvnõÂm postavenõÂ, zejmeÂna smlouvy o vycÏleneÏnõÂ cÏinnosti nebo, jednaÂ-li
se o uÂzkeÂ propojenõÂ, a dalsÏõÂ zmeÏny, ktereÂ braÂnõÂ
nebo mohou braÂnit rÏaÂdneÂmu vyÂkonu dohledu
v pojisÏt'ovnictvõÂ podle tohoto zaÂkona,
e) informace souvisejõÂcõÂ s jejõÂ cÏinnostõÂ podle tohoto
zaÂkona vyzÏaÂdaneÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou.
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(9) ZmeÏna v osobeÏ cÏlena statutaÂrnõÂho nebo dozorcÏõÂho orgaÂnu, osobeÏ, kteraÂ maÂ vykonaÂvat funkci prokuristy tuzemskeÂ pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny, nebo
zmeÏna v osobeÏ poveÏrÏeneÂho zaÂstupce pobocÏky pojisÏt'ovny z trÏetõÂho staÂtu podleÂhaÂ prÏedchozõÂmu souhlasu CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky. SoucÏaÂstõÂ zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ tohoto
souhlasu je doklad o duÊveÏryhodnosti dotcÏeneÂ fyzickeÂ
osoby (§ 10a), vcÏetneÏ uÂdajuÊ o dosazÏeneÂm druhu vzdeÏlaÂnõÂ a praxi.
(10) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka o zÏaÂdosti podle odstavce 9 rozhodne ve lhuÊteÏ 30 dnuÊ ode dne jejõÂho obdrzÏenõÂ. PodaÂnõÂ opravneÂho prostrÏedku proti tomuto
rozhodnutõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
§ 10a
DuÊveÏryhodnost fyzickyÂch osob
Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se za duÊveÏryhodnou fyzickou osobu povazÏuje fyzickaÂ osoba, plneÏ zpuÊsobilaÂ
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
a) kteraÂ nebyla v poslednõÂch 10 letech prÏede dnem
podaÂnõÂ zÏaÂdosti, se kterou je podle tohoto zaÂkona
spojena povinnost prokaÂzaÂnõÂ duÊveÏryhodnosti fyzickeÂ osoby, pravomocneÏ odsouzena pro trestnyÂ
cÏin proti majetku, pro trestnyÂ cÏin hospodaÂrÏskyÂ
nebo pro jinyÂ uÂmyslnyÂ trestnyÂ cÏin nebo jejõÂzÏ odsouzenõÂ pro tyto trestneÂ cÏiny bylo zahlazeno nebo
se na ni z jineÂho duÊvodu hledõÂ, jako by nebyla
odsouzena (podmõÂnka bezuÂhonnosti),
b) kteraÂ splnÏuje podmõÂnky pro vyÂkon funkce statutaÂrnõÂho orgaÂnu nebo jineÂho orgaÂnu praÂvnickeÂ osoby podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona3a).
§ 10b
DuÊveÏryhodnost praÂvnickyÂch osob
(1) Za duÊveÏryhodnou se povazÏuje praÂvnickaÂ
osoba,
a) splnÏujõÂ-li podmõÂnku duÊveÏryhodnosti podle § 10a
vsÏichni cÏlenoveÂ statutaÂrnõÂho a dozorcÏõÂho orgaÂnu
praÂvnickeÂ osoby,
b) ktereÂ nebylo odejmuto povolenõÂ k provozovaÂnõÂ
pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti pro porusÏenõÂ
podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto nebo zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem,
c) na jejõÂzÏ majetek nebyl prohlaÂsÏen konkurs.
(2) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se za duÊveÏryhodnou
praÂvnickou osobu povazÏuje rovneÏzÏ praÂvnickaÂ osoba,
na jejõÂzÏ majetek byl prohlaÂsÏen konkurs, jestlizÏe soud
konkurs zrusÏil jinak nezÏ
a) usnesenõÂm o zrusÏenõÂ konkursu po splneÏnõÂ roz-

) § 31a zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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vrhoveÂho usnesenõÂ nebo proto, zÏe majetek uÂpadce
nepostacÏuje k uÂhradeÏ naÂkladuÊ konkursu, nebo
b) usnesenõÂm o zamõÂtnutõÂ naÂvrhu na prohlaÂsÏenõÂ konkursu pro nedostatek majetku.
(3) PraÂvnickaÂ osoba ztratõÂ duÊveÏryhodnost podle
tohoto zaÂkona okamzÏikem, kdy nebude splnÏovat kteroukoliv podmõÂnku jejõÂ duÊveÏryhodnosti.
(4) JednaÂ-li se o praÂvnickou osobu se sõÂdlem na
uÂzemõÂ jineÂho staÂtu nezÏ CÏeskeÂ republiky, je dokladem
o splneÏnõÂ podmõÂnek duÊveÏryhodnosti potvrzenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu dohledu zemeÏ sõÂdla praÂvnickeÂ osoby.
§ 11
ZmeÏny v uÂcÏastech na vlastnickyÂch praÂvech
(1) FyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ hodlaÂ
prÏõÂmo nebo zprostrÏedkovaneÏ nabyÂt kvalifikovanou
uÂcÏast v tuzemskeÂ pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ nebo zvyÂsÏit tuto svoji uÂcÏast tak, zÏe jejõÂ podõÂl na hlasovacõÂch
praÂvech dosaÂhne nebo prÏekrocÏõÂ 20 %, 33 % nebo
50 %, anebo tak, zÏe se tato pojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna
stane jõÂ ovlaÂdanou osobou, maÂ vuÊcÏi CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
bance povinnost põÂsemneÏ pozÏaÂdat o prÏedchozõÂ souhlas
s nabytõÂm nebo zvyÂsÏenõÂm teÂto uÂcÏasti.
(2) MaÂ-li byÂt nabyvatelem uÂcÏasti podle odstavce 1
jinaÂ pojisÏt'ovna, banka nebo obchodnõÂk s cennyÂmi papõÂry, kteryÂm bylo udeÏleno povolenõÂ k cÏinnosti v jineÂm
cÏlenskeÂm staÂteÏ, nebo osoba ovlaÂdajõÂcõÂ takovou pojisÏt'ovnu, banku nebo obchodnõÂka s cennyÂmi papõÂry
a maÂ-li byÂt vyÂsledkem takoveÂho nabytõÂ uÂcÏasti to, zÏe
se nabyvatel stane osobou ovlaÂdajõÂcõÂ pojisÏt'ovnu, je
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka povinna prÏed udeÏlenõÂm souhlasu
s takovyÂm nabytõÂm uÂcÏasti vyzÏaÂdat si stanovisko prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu dohledu podle § 8a.
(3) ZÏaÂdost podle odstavce 1 obsahuje vyÂsÏi zamyÂsÏleneÂ uÂcÏasti a doklad o duÊveÏryhodnosti fyzickeÂ osoby
podle § 10a nebo duÊveÏryhodnosti praÂvnickeÂ osoby podle § 10b, kteraÂ hodlaÂ nabyÂt nebo zvyÂsÏit svoji uÂcÏast
v tuzemskeÂ pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ. CÏeskaÂ naÂrodnõÂ
banka o teÂto zÏaÂdosti rozhodne ve lhuÊteÏ 60 dnuÊ ode dne
jejõÂho obdrzÏenõÂ, poprÏõÂpadeÏ urcÏõÂ lhuÊtu pro realizaci navrhovanyÂch zmeÏn, kteraÂ nesmõÂ byÂt kratsÏõÂ nezÏ 30 dnuÊ.
PodaÂnõÂ opravneÂho prostrÏedku proti rozhodnutõÂ CÏeskeÂ
naÂrodnõÂ banky nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek. Osoba, kteraÂ
nabyla uÂcÏast nebo zvyÂsÏila svoji uÂcÏast podle odstavce 1
bez souhlasu CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky, nemuÊzÏe vykonaÂvat
hlasovacõÂ praÂva spojenaÂ s takto nabytou uÂcÏastõÂ, a to do
doby prokaÂzaÂnõÂ jejõÂ duÊveÏryhodnosti. Pokud se CÏeskaÂ
naÂrodnõÂ banka k zÏaÂdosti nevyjaÂdrÏõÂ ve lhuÊteÏ 60 dnuÊ od
jejõÂho obdrzÏenõÂ, povazÏuje se za schvaÂlenou uplynutõÂm
poslednõÂho dne teÂto lhuÊty.
(4) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka zÏaÂdost podle odstavce 1
zamõÂtne, jestlizÏe nebyla prokaÂzaÂna duÊveÏryhodnost zÏadatele nebo jestlizÏe existujõÂ duÊvody zpochybnÏujõÂcõÂ
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schopnost zajistit rÏaÂdneÂ a obezrÏetneÂ hospodarÏenõÂ pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny.
(5) Dojde-li k nabytõÂ uÂcÏasti podle odstavce 1 jinak
nezÏ na zaÂkladeÏ smlouvy a neprokaÂzÏe-li CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
bance fyzickaÂ osoba, kteraÂ uÂcÏast nabyla, svoji duÊveÏryhodnost podle § 10a nebo praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ uÂcÏast
nabyla, svoji duÊveÏryhodnost podle § 10b, nemuÊzÏe nabyvatel okamzÏikem nabytõÂ teÂto uÂcÏasti vykonaÂvat hlasovacõÂ praÂva spojenaÂ s takto nabytou uÂcÏastõÂ po dobu,
po kterou tyto duÊvody trvajõÂ. PrÏi posouzenõÂ zpuÊsobilosti valneÂ hromady nebo cÏlenskeÂ schuÊze cÏinit rozhodnutõÂ a prÏi hlasovaÂnõÂ na nich se neprÏihlõÂzÏõÂ k hlasuÊm
teÏchto osob.
(6) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka muÊzÏe navrhnout, aby
soud vyslovil neplatnost usnesenõÂ valneÂ hromady nebo
cÏlenskeÂ schuÊze pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny, jestlizÏe
bylo prÏijato v rozporu s odstavcem 5.
(7) FyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ navrhuje
snõÂzÏenõÂ sveÂ uÂcÏasti v pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ tak, zÏe
jejõÂ podõÂl na hlasovacõÂch praÂvech klesne pod 20 %,
33 % nebo 50 %, je povinna tuto skutecÏnost põÂsemneÏ
oznaÂmit CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance, a to nejpozdeÏji 30 dnuÊ
prÏed dnem, ke ktereÂmu maÂ byÂt tato uÂcÏast snõÂzÏena. TuzemskaÂ pojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna je povinna CÏeskou
naÂrodnõÂ banku o teÏchto skutecÏnostech informovat, jakmile se o nich dozvõÂ.
§ 12
StrÏet zaÂjmuÊ
(1) CÏlenem statutaÂrnõÂho nebo dozorcÏõÂho orgaÂnu
anebo ve funkci prokuristy, nebo jinou osobou, kteraÂ
prÏõÂmo rÏõÂdõÂ tuzemskou pojisÏt'ovnu nebo zajisÏt'ovnu,
anebo zaÂstupcem pobocÏky pojisÏt'ovny se sõÂdlem v zahranicÏõÂ nesmõÂ byÂt fyzickaÂ osoba, kteraÂ je
a) poslancem nebo senaÂtorem Parlamentu CÏeskeÂ republiky, cÏlenem vlaÂdy CÏeskeÂ republiky nebo jeho
naÂmeÏstkem; naÂmeÏstek cÏlena vlaÂdy CÏeskeÂ republiky muÊzÏe byÂt cÏlenem statutaÂrnõÂho nebo dozorcÏõÂho orgaÂnu pojisÏt'ovny, jestlizÏe se jednaÂ o vyÂkon
akcionaÂrÏskyÂch praÂv staÂtu,
b) cÏlenem orgaÂnu nebo zameÏstnancem NejvysÏsÏõÂho
kontrolnõÂho uÂrÏadu, zameÏstnancem CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
banky nebo osobou zuÂcÏastneÏnou prÏi vyÂkonu dohledu v pojisÏt'ovnictvõÂ,
c) cÏlenem statutaÂrnõÂho nebo dozorcÏõÂho orgaÂnu nebo
prokuristou jineÂ tuzemskeÂ pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny, penzijnõÂho fondu, banky, sporÏitelnõÂho
a uÂveÏrnõÂho druzÏstva nebo financÏnõÂ instituce anebo
osoby s povolenõÂm k obchodovaÂnõÂ s cennyÂmi papõÂry, cÏlenem orgaÂnu spolecÏnosti zabyÂvajõÂcõÂ se
zprostrÏedkovatelskou cÏinnostõÂ podle tohoto zaÂkona; to neplatõÂ, jestlizÏe je tato praÂvnickaÂ osoba
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osobou ovlaÂdanou6) pojisÏt'ovnou nebo zajisÏt'ovnou, ve ktereÂ je tato fyzickaÂ osoba cÏlenem statutaÂrnõÂho nebo dozorcÏõÂho orgaÂnu anebo ve funkci
prokuristy, nebo jednaÂ-li se o koncern,
d) pojisÏt'ovacõÂm agentem nebo pojisÏt'ovacõÂm makleÂrÏem, odpoveÏdnyÂm pojistnyÂm matematikem, zameÏstnancem centraÂlnõÂho depozitaÂrÏe nebo organizaÂtora mimoburzovnõÂho trhu.
(2) OdpoveÏdnyÂ pojistnyÂ matematik muÊzÏe byÂt cÏlenem dozorcÏõÂho orgaÂnu.
(3) ZaÂstupcem pobocÏky tuzemskeÂ pojisÏt'ovny nesmõÂ byÂt fyzickaÂ osoba podle odstavce 1 põÂsm. a) azÏ d)
ani fyzickaÂ osoba, kteraÂ je ve staÂteÏ, kde se nachaÂzõÂ
pobocÏka v obdobneÂm postavenõÂ.
H L AVA I I I
TECHNICKEÂ REZERVY, SOLVENTNOST,
ODPOVEÏDNYÂ POJISTNYÂ MATEMATIK
Â CÏETNICTVIÂ
AU
§ 13
TechnickeÂ rezervy pojisÏt'ovny a zajisÏt'ovny
(1) K plneÏnõÂ zaÂvazkuÊ z provozovaneÂ pojisÏt'ovacõÂ
nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti, ktereÂ jsou pravdeÏpodobneÂ
nebo jisteÂ, ale nejistaÂ je jejich vyÂsÏe nebo okamzÏik, ke
ktereÂmu vzniknou, je pojisÏt'ovna povinna vytvaÂrÏet
technickeÂ rezervy.
(2) Je-li provozovaÂna pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost podle
jednoho nebo võÂce pojistnyÂch odveÏtvõÂ zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ, vytvaÂrÏõÂ pojisÏt'ovna tyto technickeÂ rezervy:
a) rezervu na nezaslouzÏeneÂ pojistneÂ,
b) rezervu na pojistnaÂ plneÏnõÂ,
c) rezervu pojistneÂho zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ,
d) rezervu na preÂmie a slevy,
e) rezervu zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ, je-li nositelem investicÏnõÂho rizika pojistnõÂk,
f) rezervu na splneÏnõÂ zaÂvazkuÊ z pouzÏiteÂ technickeÂ
uÂrokoveÂ mõÂry,
g) rezervu pojistneÂho nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ,
h) jineÂ rezervy.
(3) Je-li provozovaÂna pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost podle
jednoho nebo võÂce pojistnyÂch odveÏtvõÂ nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ, vytvaÂrÏõÂ pojisÏt'ovna tyto technickeÂ rezervy:
a) rezervu na nezaslouzÏeneÂ pojistneÂ,
b) rezervu na pojistnaÂ plneÏnõÂ,

6
6a
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c)
d)
e)
f)

rezervu na preÂmie a slevy,
vyrovnaÂvacõÂ rezervu,
rezervu pojistneÂho nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ,
rezervu na splneÏnõÂ zaÂvazkuÊ z rucÏenõÂ za zaÂvazky
CÏeskeÂ kancelaÂrÏe pojistiteluÊ (daÂle jen ¹KancelaÂrÏª)
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu6a),
g) jineÂ rezervy.

(4) Tvorbu jinyÂch rezerv uvedenyÂch v odstavci 2
põÂsm. h) a v odstavci 3 põÂsm. f) schvaluje CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti pojisÏt'ovny. SoucÏaÂstõÂ
zÏaÂdosti je naÂvrh zpuÊsobu tvorby a pouzÏitõÂ teÂto rezervy.
(5) PojisÏt'ovna z trÏetõÂho staÂtu je povinna vytvaÂrÏet
technickeÂ rezervy podle tohoto zaÂkona k plneÏnõÂ zaÂvazkuÊ z pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti provozovaneÂ na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky.
(6) ZajisÏt'ovna je povinna udrzÏovat technickeÂ rezervy ve vyÂsÏi odpovõÂdajõÂcõÂ jejõÂm zaÂvazkuÊm vyplyÂvajõÂcõÂm z uzavrÏenyÂch zajisÏt'ovacõÂch smluv. TechnickeÂ rezervy podle odstavcuÊ 2 a 3 je zajisÏt'ovna povinna vytvorÏit, jen pokud to vyplyÂvaÂ z uzavrÏenyÂch zajisÏt'ovacõÂch smluv.
(7) O kazÏdeÂ technickeÂ rezerveÏ se uÂcÏtuje oddeÏleneÏ
od ostatnõÂch zaÂvazkuÊ pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny. VyÂkaz o tvorbeÏ a vyÂsÏi technickyÂch rezerv a skladbeÏ financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ aktiv, jejichzÏ zdrojem jsou technickeÂ rezervy, prÏedlozÏõÂ pojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance vzÏdy k 30. cÏervnu a 31. prosinci
beÏzÏneÂho roku, a to ve lhuÊteÏ do 60 dnuÊ po uvedeneÂm
datu. NaÂlezÏitosti vyÂkazu podle veÏty druheÂ vyhlasÏuje
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka ve formeÏ uÂrÏednõÂho sdeÏlenõÂ CÏeskeÂ
naÂrodnõÂ banky ve VeÏstnõÂku.
(8) zrusÏen
(9) TuzemskaÂ pojisÏt'ovna, zajisÏt'ovna a pojisÏt'ovna
z trÏetõÂho staÂtu je povinna mõÂt technickeÂ rezervy vytvorÏeneÂ s ohledem na celyÂ rozsah sveÂ cÏinnosti a sveÂ financÏnõÂ umõÂsteÏnõÂ je povinna mõÂt v kazÏdeÂm okamzÏiku
v souladu s ustanovenõÂmi § 21a a 21b, v zaÂvislosti na
charakteru jejõÂ cÏinnosti; jednaÂ-li se o cÏinnost na uÂzemõÂ
cÏlenskyÂch staÂtuÊ, musõÂ se tato aktiva nachaÂzet na jejich
uÂzemõÂ nebo na uÂzemõÂ neÏktereÂho z nich. Nelze vsÏak
pozÏadovat, aby pojisÏt'ovna umõÂstila svaÂ aktiva v urcÏeneÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ. Ve skladbeÏ financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ je
tuzemskaÂ pojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna, anebo pojisÏt'ovna
z trÏetõÂho staÂtu povinna postupovat v zaÂvislosti na charakteru provozovaneÂ cÏinnosti tak, aby
a) jednotliveÂ slozÏky financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ poskytovaly zaÂruku naÂvratnosti vlozÏenyÂch prostrÏedkuÊ
(zaÂsada bezpecÏnosti),

) § 66a odst. 1 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
) § 18 odst. 6 zaÂkona cÏ. 168/1999 Sb., o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou provozem vozidla a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu vozidla), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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b) jednotliveÂ slozÏky financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ zabezpecÏovaly vyÂnos z jejich drzÏby nebo zisk z jejich prodeje (zaÂsada rentability),
c) v zaÂvislosti na charakteru provozovaneÂ pojisÏt'ovacõÂ
nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti byla cÏaÂst financÏnõÂho
umõÂsteÏnõÂ pohotoveÏ k dispozici k vyÂplateÏ pojistnyÂch plneÏnõÂ ve lhuÊteÏ stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem7) (zaÂsada likvidity),
d) jednotliveÂ slozÏky financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ byly rozlozÏeny mezi veÏtsÏõÂ pocÏet praÂvnickyÂch osob, mezi nimizÏ nenõÂ vztah ovlaÂdaneÂ a ovlaÂdajõÂcõÂ osoby, ani
osob, ktereÂ jednajõÂ ve shodeÏ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu8), (zaÂsada diverzifikace).
(10) PojisÏt'ovna je povinna prÏi uzavõÂraÂnõÂ zajisÏt'ovacõÂch smluv postupovat tak, aby nebyla ohrozÏena splnitelnost jejõÂch zaÂvazkuÊ. Jsou-li k tomu duÊvody, muÊzÏe
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka pozÏadovat na pojisÏt'ovneÏ prÏimeÏrÏeneÂ zajisÏteÏnõÂ pohledaÂvek vuÊcÏi zajisÏt'ovneÏ, zejmeÂna formou zaÂstavy nebo zaÂruky zajisÏt'ovny, anebo narÏõÂdit
snõÂzÏenõÂ podõÂlu zajisÏt'ovny na zaÂvazcõÂch pojisÏt'ovny, a to
ve lhuÊteÏ prÏimeÏrÏeneÂ pro provedenõÂ takoveÂ zmeÏny.
§ 13a
VyÂsÏe pojistneÂho
PojisÏt'ovna je povinna stanovit vyÂsÏi pojistneÂho na
zaÂkladeÏ reaÂlnyÂch pojistneÏ matematickyÂch prÏedpokladuÊ
tak, aby pojistneÂ bylo dostatecÏneÂ a umozÏnÏovalo pojisÏt'ovneÏ trvalou splnitelnost vsÏech jejõÂch zaÂvazkuÊ.
Tvorba a pouzÏitõÂ rezerv
§ 13b
ZaÂkladnõÂ podmõÂnky tvorby technickyÂch rezerv
v zÏivotnõÂm pojisÏteÏnõÂ
(1) PrÏi urcÏenõÂ vyÂsÏe technickyÂch rezerv v zÏivotnõÂm
pojisÏteÏnõÂ postupuje pojisÏt'ovna podle teÏchto zaÂsad:
a) vyÂpocÏet vyÂsÏe technickyÂch rezerv musõÂ byÂt proveden pomocõÂ dostatecÏneÏ opatrneÂho prospektivnõÂho
pojistneÏ matematickeÂho ohodnocenõÂ, prÏi ktereÂm se
zohlednõÂ vsÏechny budoucõÂ zaÂvazky, ktereÂ jsou stanoveny smluvnõÂmi pojistnyÂmi podmõÂnkami pro
kazÏdou jednotlivou pojistnou smlouvu, vcÏetneÏ
1. vsÏech zarucÏenyÂch vyÂnosuÊ souvisejõÂcõÂch s odkupem pojisÏteÏnõÂ (odkupneÂ),
2. preÂmiõÂ, na ktereÂ vznikl kolektivnõÂ nebo individuaÂlnõÂ naÂrok, bez ohledu na to, jak jsou tyto
preÂmie charakterizovaÂny,
3. vsÏech mozÏnostõÂ, ktereÂ maÂ pojistnõÂk v souladu
s podmõÂnkami pojistneÂ smlouvy,
4. naÂkladuÊ, vcÏetneÏ provizõÂ,

7

) § 797 odst. 3 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

8

) § 66a a 66b obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

b)

c)

d)

e)
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prÏi soucÏasneÂm zohledneÏnõÂ budoucõÂho splatneÂho
pojistneÂho;
pouzÏõÂvaÂnõÂ retrospektivnõÂ metody je povoleno,
jestlizÏe lze prokaÂzat, zÏe vyÂsledneÂ technickeÂ rezervy nejsou nizÏsÏõÂ, nezÏ by bylo pozÏadovaÂno podle
dostatecÏneÏ opatrneÂho prospektivnõÂho vyÂpocÏtu
nebo pokud pro danyÂ typ pojistneÂ smlouvy nemuÊzÏe byÂt pouzÏita prospektivnõÂ metoda;
metoda vyÂpocÏtu technickyÂch rezerv musõÂ byÂt obezrÏetnaÂ i k metodeÏ ohodnocenõÂ aktiv, kteraÂ jsou
kryta touto rezervou, zejmeÂna nesmõÂ v duÊsledku
jejõÂho pouzÏitõÂ dochaÂzet k nadhodnocenõÂ aktiv;
vyÂsÏe technickyÂch rezerv se vypocÏõÂtaÂvaÂ pro kazÏdou
pojistnou smlouvu zvlaÂsÏt'. PouzÏitõÂ odpovõÂdajõÂcõÂch
aproximacõÂ nebo zobecneÏnõÂ je povoleno pouze
v prÏõÂpadech, kdy je pravdeÏpodobneÂ, zÏe poskytnou
prÏiblizÏneÏ stejnyÂ vyÂsledek jako individuaÂlnõÂ kalkulace. ZaÂsada oddeÏleneÂho vyÂpocÏtu nesmõÂ zÏaÂdnyÂm
zpuÊsobem braÂnit vytvorÏenõÂ dodatecÏnyÂch rezerv
pro obecnaÂ rizika, kteraÂ nejsou individualizovaÂna;
v prÏõÂpadech, kdy je zarucÏena hodnota souvisejõÂcõÂ
s odkupem pojisÏteÏnõÂ (odkupneÂ), nesmõÂ byÂt v tomto
okamzÏiku zarucÏenaÂ hodnota odkupneÂho vysÏsÏõÂ,
nezÏ je v daneÂm okamzÏiku vyÂsÏe matematickeÂ rezervy pro danou pojistnou smlouvu.

(2) PrÏi stanovenõÂ vyÂsÏe technickeÂ uÂrokoveÂ mõÂry je
pojisÏt'ovna povinna postupovat uvaÂzÏliveÏ, a to v souladu
s ustanovenõÂmi § 18 a 18a.
(3) CÏaÂst technickeÂ rezervy urcÏeneÂ k uÂhradeÏ naÂkladuÊ pojisÏt'ovny je pojisÏt'ovna povinna stanovit na
obezrÏetneÂm zaÂkladeÏ s ohledem na cÏlenskyÂ staÂt, kde
vznikl zaÂvazek, typ pojistneÂ smlouvy a ocÏekaÂvaneÂ
spraÂvnõÂ naÂklady vcÏetneÏ provize.
(4) PrÏi vyÂpocÏtu vyÂsÏe technickyÂch rezerv vytvaÂrÏenyÂch k zaÂvazkuÊm z pojistnyÂch smluv s dodatecÏnyÂm
podõÂlem na zisku je pojisÏt'ovna opraÂvneÏna pouzÏõÂt metodu zohlednÏujõÂcõÂ budoucõÂ preÂmie vsÏech druhuÊ, a to
zpuÊsobem zohlednÏujõÂcõÂm prÏedpoklaÂdanyÂ budoucõÂ vyÂvoj a soucÏasnou metodu prÏiznaÂvaÂnõÂ teÏchto preÂmiõÂ.
(5) Metoda vyÂpocÏtu vyÂsÏe technickyÂch rezerv nesmõÂ byÂt libovolneÏ a neoduÊvodneÏneÏ meÏneÏna.
(6) PojisÏt'ovna je povinna umozÏnit verÏejnosti seznaÂmit se se zpuÊsobem stanovenõÂ technickyÂch rezerv.
§ 14
Rezerva na nezaslouzÏeneÂ pojistneÂ
(1) Rezerva na nezaslouzÏeneÂ pojistneÂ se tvorÏõÂ jak
u zÏivotnõÂch, tak i u nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ. VyÂsÏe teÂto
rezervy odpovõÂdaÂ cÏaÂsti prÏedepsaneÂho pojistneÂho, kteraÂ
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cÏasoveÏ souvisõÂ s naÂsledujõÂcõÂm uÂcÏetnõÂm obdobõÂm a stanovõÂ se jako souhrn teÏchto cÏaÂstõÂ pojistneÂho vypocÏõÂtanyÂ
podle jednotlivyÂch pojistnyÂch smluv.
(2) Nelze-li rezervu na nezaslouzÏeneÂ pojistneÂ stanovit podle odstavce 1, pouzÏijõÂ se pro stanovenõÂ vyÂsÏe
rezervy matematicko-statistickeÂ metody.
(3) U teÏch pojisÏteÏnõÂ, u kteryÂch se pojistneÂ riziko
v pruÊbeÏhu roku opakovaneÏ meÏnõÂ, se pro stanovenõÂ vyÂsÏe
rezervy pouzÏijõÂ matematicko-statistickeÂ metody, ktereÂ
k pruÊbeÏhu pojistneÂho rizika prÏihlõÂzÏejõÂ.
§ 15
Rezerva na pojistnaÂ plneÏnõÂ
(1) Rezerva na pojistnaÂ plneÏnõÂ u zÏivotnõÂch i nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ je urcÏena ke krytõÂ zaÂvazkuÊ z pojistnyÂch udaÂlostõÂ
a) v obdobõÂ prÏed rozvahovyÂm dnem vzniklyÂch, hlaÂsÏenyÂch, ale v tomto obdobõÂ nezlikvidovanyÂch,
b) v obdobõÂ prÏed rozvahovyÂm dnem vzniklyÂch, ale
v tomto obdobõÂ nehlaÂsÏenyÂch.
Rezerva na pojistnaÂ plneÏnõÂ obsahuje rovneÏzÏ hodnotu
odhadnutyÂch naÂkladuÊ spojenyÂch s likvidacõÂ pojistnyÂch
udaÂlostõÂ.
(2) VyÂsÏe rezervy na pojistnaÂ plneÏnõÂ podle odstavce 1 põÂsm. a) se stanovõÂ jako souhrn naÂkladuÊ na
pojistnaÂ plneÏnõÂ vypocÏõÂtanyÂch pro jednotliveÂ pojistneÂ
udaÂlosti. Nelze-li vyÂsÏi rezervy stanovit uvedenyÂm zpuÊsobem, pouzÏijõÂ se matematicko-statistickeÂ metody.
(3) VyÂsÏe rezervy na pojistnaÂ plneÏnõÂ podle odstavce 1 põÂsm. b) se stanovõÂ matematicko-statistickou
metodou, nenõÂ-li to z objektivnõÂho duÊvodu mozÏneÂ, pouzÏije se metoda kvalifikovaneÂho odhadu.
(4) Rezerva na pojistnaÂ plneÏnõÂ se snizÏuje o odhad
prÏedpoklaÂdaneÂ vyÂsÏe vymahatelnyÂch cÏaÂstek, na neÏzÏ maÂ
pojisÏt'ovna naÂrok v souvislosti s pojistnyÂmi plneÏnõÂmi.
(5) Poskytuje-li se u jednotlivyÂch druhuÊ pojisÏteÏnõÂ
pojistneÂ plneÏnõÂ formou duÊchodu, tvorÏõÂ se rezerva na
pojistnaÂ plneÏnõÂ na zaÂkladeÏ pojistneÏ matematickyÂch metod.
(6) ZaÂvazky z pojistnyÂch udaÂlostõÂ nastalyÂch
a ohlaÂsÏenyÂch v beÏzÏneÂm uÂcÏetnõÂm obdobõÂ, vcÏetneÏ naÂkladuÊ na likvidaci teÏchto udaÂlostõÂ, ktereÂ byly zahrnuty
do rezervy pojistneÂho zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ nebo do rezervy pojistneÂho nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ, nesmõÂ byÂt zahrnuty do rezervy na pojistnaÂ plneÏnõÂ.
§ 15a
Rezerva na zaÂvazky KancelaÂrÏe
(1) Rezervu na splneÏnõÂ zaÂvazkuÊ z rucÏenõÂ za zaÂvazky KancelaÂrÏe podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu6a)
tvorÏõÂ pojisÏt'ovna provozujõÂcõÂ odveÏtvõÂ nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ cÏ. 10a cÏaÂsti B prÏõÂlohy cÏ. 1.

(2) Rezerva podle odstavce 1 je urcÏena k plneÏnõÂ
zaÂvazkuÊ KancelaÂrÏe, ke kteryÂm nemaÂ KancelaÂrÏ vytvorÏena odpovõÂdajõÂcõÂ aktiva. PojisÏt'ovna tvorÏõÂ tuto rezervu
v rozsahu, v jakeÂm se podõÂlõÂ na celkovyÂch zaÂvazcõÂch
KancelaÂrÏe. VyÂsÏe rezervy se urcÏõÂ matematicko-statistickyÂmi metodami.
§ 16
Rezerva na preÂmie a slevy
(1) Rezerva na preÂmie a slevy se tvorÏõÂ v souladu
s pojistnyÂmi smlouvami.
(2) Tato rezerva se pouzÏõÂvaÂ ke krytõÂ naÂkladuÊ na
preÂmie a slevy poskytnuteÂ v souladu s pojistnyÂmi
smlouvami.
(3) Je-li soucÏaÂstõÂ dohodnuteÂho pojistneÂho plneÏnõÂ
ze zÏivotnõÂho pojisÏteÏnõÂ i podõÂl na vyÂnosech nebo zisku
z financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ, zahrnuje tvorba rezervy na preÂmie a slevy na vrub naÂkladuÊ i ty cÏaÂstky vyÂnosu nebo
zisku urcÏeneÂ pro tento uÂcÏel, ktereÂ nejsou zahrnuty v rezerveÏ pojistneÂho zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ.
(4) Rezerva na preÂmie a slevy se prÏi provozovaÂnõÂ
zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti tvorÏõÂ pouze tehdy, existuje-li pro ni
na zaÂkladeÏ zajistneÂ smlouvy duÊvod.
§ 17
VyrovnaÂvacõÂ rezerva
(1) VyrovnaÂvacõÂ rezerva se tvorÏõÂ k odveÏtvõÂ cÏ. 14
nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ uvedenyÂch v cÏaÂsti B prÏõÂlohy cÏ. 1
k tomuto zaÂkonu, a daÂle k teÏm odveÏtvõÂm nezÏivotnõÂch
pojisÏteÏnõÂ, u kteryÂch dochaÂzõÂ k vyÂkyvuÊm ve sÏkodneÂm
pomeÏru zpuÊsobenyÂm skutecÏnostmi nezaÂvislyÂmi na vuÊli
pojisÏt'ovny, a je urcÏena na vyrovnaÂvaÂnõÂ zvyÂsÏenyÂch naÂkladuÊ na pojistnaÂ plneÏnõÂ, ktereÂ vznikly z titulu teÏchto
vyÂkyvuÊ. Postup, kteryÂm se stanovõÂ vyÂsÏe rezervy a podmõÂnky pro cÏerpaÂnõÂ rezervy, stanovõÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ
banka vyhlaÂsÏkou.
(2) SÏkodnyÂm pomeÏrem podle odstavce 1 se rozumõÂ pomeÏr mezi cÏistyÂm pojistnyÂm plneÏnõÂm a cÏistyÂm zaslouzÏenyÂm pojistnyÂm. CÏistyÂm pojistnyÂm plneÏnõÂm je ta cÏaÂst pojistnyÂch plneÏnõÂ, kteraÂ prÏipadne na vrub
pojistitele, tj. po postoupenõÂ zajisÏt'ovneÏ cÏaÂsti pojistnyÂch
plneÏnõÂ prÏedepsanyÂch k vyÂplateÏ, upraveneÂ o cÏistou
zmeÏnu stavu rezervy na pojistnaÂ plneÏnõÂ za sledovaneÂ
obdobõÂ a za prÏõÂslusÏnaÂ pojistnaÂ odveÏtvõÂ. CÏistyÂm zaslouzÏenyÂm pojistnyÂm je objem prÏedepsaneÂho hrubeÂho pojistneÂho ocÏisÏteÏneÂho o cÏaÂstky postoupeneÂ zajisÏt'ovneÏ za
sledovaneÂ obdobõÂ a prÏõÂslusÏnaÂ pojistnaÂ odveÏtvõÂ, upravenyÂ o zmeÏnu netto stavu rezervy na nezaslouzÏeneÂ
pojistneÂ, tj. po odpocÏtu cÏaÂsti postoupeneÂ zajisÏt'ovneÏ,
za tato pojistnaÂ odveÏtvõÂ. SledovanyÂm obdobõÂm se rozumõÂ obdobõÂ nejmeÂneÏ 5 po sobeÏ jdoucõÂch let. TrvaÂ-li
cÏinnost pojisÏt'ovny meÂneÏ nezÏ 5 let, je sledovanyÂm obdobõÂm celaÂ doba jejõÂ cÏinnosti.
(3) VyÂkyvem se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ
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takovyÂ stav, kdy za sledovaneÂ obdobõÂ sÏkodnyÂ pomeÏr
prÏekrocÏõÂ hornõÂ mez, kterou stanovõÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ
banka vyhlaÂsÏkou.

§ 19
Rezerva na zÏivotnõÂ pojisÏteÏnõÂ, je-li nositelem
investicÏnõÂho rizika pojistnõÂk

(4) Od dalsÏõÂ tvorby vyrovnaÂvacõÂ rezervy se
upustõÂ, dosaÂhne-li jejõÂ vyÂsÏe maximaÂlnõÂ hranice, kterou
stanovõÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka vyhlaÂsÏkou. Od tvorby
teÂto rezervy se upustõÂ i u teÏch pojistnyÂch odveÏtvõÂ, jejichzÏ podõÂl na cÏisteÂm pojistneÂm za vsÏechna odveÏtvõÂ
nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ, kteraÂ pojisÏt'ovna provozuje,
klesne ve sledovaneÂm obdobõÂ pod 4 % a zaÂrovenÏ objem
netto pojistneÂho z tohoto pojistneÂho odveÏtvõÂ neprÏesaÂhne ani v jednom roce za sledovaneÂ obdobõÂ cÏaÂstku 1 000 000 KcÏ.

(1) Rezerva na zÏivotnõÂ pojisÏteÏnõÂ, je-li nositelem
investicÏnõÂho rizika pojistnõÂk, je urcÏena na krytõÂ zaÂvazkuÊ pojisÏt'ovny vuÊcÏi pojisÏteÏnyÂm u teÏch odveÏtvõÂ zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ, kdy na zaÂkladeÏ pojistneÂ smlouvy investicÏnõÂ riziko nese pojistnõÂk.

(5) VyrovnaÂvacõÂ rezerva se prÏi provozovaÂnõÂ zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti tvorÏõÂ pouze tehdy, existuje-li pro ni na
zaÂkladeÏ zajistneÂ smlouvy duÊvod.
§ 18
Rezerva pojistneÂho zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ
(1) Rezerva pojistneÂho zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ se vypocÏõÂtaÂvaÂ podle jednotlivyÂch smluv zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ
a je urcÏena ke krytõÂ budoucõÂch zaÂvazkuÊ ze zÏivotnõÂch
pojisÏteÏnõÂ. PrÏi vyÂpocÏtu se pouzÏõÂvaÂ stejnyÂch statistickyÂch
dat a teÂzÏe uÂrokoveÂ mõÂry, jichzÏ bylo pouzÏito prÏi vyÂpocÏtu
sazeb pojistneÂho.
(2) Rezerva pojistneÂho zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ prÏedstavuje hodnoty zaÂvazkuÊ pojisÏt'ovny vypocÏteneÂ pojistneÏ matematickyÂmi metodami vcÏetneÏ jizÏ prÏiznanyÂch
podõÂluÊ na zisku (podõÂluÊ na prÏebytcõÂch pojistneÂho) a rezerv naÂkladuÊ spojenyÂch se spraÂvou pojisÏteÏnõÂ, a to po
odpocÏtu hodnoty budoucõÂho pojistneÂho.
(3) ZaÂporneÂ hodnoty rezerv pojistneÂho jednotlivyÂch zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ vznikajõÂcõÂ v duÊsledku pouzÏitõÂ
pojistneÏ matematickeÂ metody se nahradõÂ nulovyÂmi
hodnotami.
(4) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏi technickeÂ uÂrokoveÂ mõÂry a postup, kteryÂm se urcÏõÂ, stanovõÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka vyhlaÂsÏkou. PouzÏitaÂ technickaÂ uÂrokovaÂ mõÂra vsÏak nesmõÂ
prÏesaÂhnout vyÂnos z aktiv vypocÏõÂtanyÂ zpuÊsobem, kteryÂ
je potvrzen odpoveÏdnyÂm pojistnyÂm matematikem.
§ 18a
Rezerva na splneÏnõÂ zaÂvazkuÊ
z pouzÏiteÂ technickeÂ uÂrokoveÂ mõÂry
JestlizÏe soucÏasnyÂ nebo prÏedpoklaÂdanyÂ vyÂnos aktiv
pojisÏt'ovny nepostacÏuje k uÂhradeÏ zaÂvazkuÊ pojisÏt'ovny
vyplyÂvajõÂcõÂch z pouzÏiteÂ technickeÂ uÂrokoveÂ mõÂry, je pojisÏt'ovna povinna vytvorÏit technickou rezervu, urcÏenou
ke splneÏnõÂ teÏchto zaÂvazkuÊ. ZpuÊsob vyÂpocÏtu vyÂsÏe teÂto
technickeÂ rezervy je pojisÏt'ovna povinna prÏedlozÏit CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance ke schvaÂlenõÂ, jakmile zjistõÂ nedostatecÏnost vyÂnosu aktiv.

(2) VyÂsÏe rezervy se stanovõÂ jako souhrn zaÂvazkuÊ
vuÊcÏi pojisÏteÏnyÂm ve vyÂsÏi hodnoty jejich podõÂluÊ na umõÂsteÏnyÂch prostrÏedcõÂch pojistneÂho z jednotlivyÂch smluv
zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ, a to podle zaÂsad obsazÏenyÂch v pojistnyÂch smlouvaÂch.
(3) JestlizÏe zÏivotnõÂ pojisÏteÏnõÂ, kdy riziko z investovaÂnõÂ financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ nese pojistnõÂk, obsahuje
i plneÏnõÂ ve sjednaneÂ vyÂsÏi, tvorÏõÂ se na toto plneÏnõÂ soucÏasneÏ rezerva podle § 18.
§ 20
Rezerva pojistneÂho nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ
(1) Rezerva pojistneÂho nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ se
vytvaÂrÏõÂ k teÏm pojistnyÂm odveÏtvõÂm, u kteryÂch se pojistneÂ stanovuje podle vstupnõÂho veÏku, tj. rozdõÂlu mezi
kalendaÂrÏnõÂm rokem pocÏaÂtku pojisÏteÏnõÂ a kalendaÂrÏnõÂm
rokem narozenõÂ pojisÏteÏneÂho, a pohlavõÂ pojisÏteÏneÂho
nebo pouze podle vstupnõÂho veÏku pojisÏteÏneÂho.
(2) Rezerva pojistneÂho nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ
prÏedstavuje hodnoty zaÂvazkuÊ pojisÏt'ovny vypocÏteneÂ
pojistneÏ matematickyÂmi metodami vcÏetneÏ jizÏ prÏiznanyÂch podõÂluÊ na zisku (podõÂluÊ na prÏebytcõÂch pojistneÂho)
nebo smluvnõÂch naÂrokuÊ na vraÂcenõÂ pojistneÂho a rezerv
naÂkladuÊ spojenyÂch se spraÂvou pojisÏteÏnõÂ, a to po odpocÏtu hodnoty budoucõÂho pojistneÂho.
(3) VyÂsÏe rezervy pojistneÂho nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ
se vypocÏõÂtaÂvaÂ pojistneÏ matematickyÂmi metodami za
pouzÏitõÂ stejnyÂch statistickyÂch dat a stejnyÂch pojistneÏ
technickyÂch parametruÊ jako prÏi stanovenõÂ pojistneÂho.
(4) ZaÂporneÂ hodnoty rezervy pojistneÂho nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ vznikajõÂcõÂ v duÊsledku pouzÏitõÂ pojistneÏ
matematickeÂ metody se nahradõÂ nulovyÂmi hodnotami.
(5) Na plneÏnõÂ z pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti a z pojisÏteÏnõÂ uÂrazu formou duÊchodu se vytvaÂrÏõÂ rezerva podle
§ 15 odst. 5.
§ 21
zrusÏen
§ 21a
Skladba financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ
(1) FinancÏnõÂ umõÂsteÏnõÂ v raÂmci cÏlenskyÂch staÂtuÊ zahrnuje
a) dluhopisy vydaneÂ cÏlenskyÂm staÂtem nebo jeho cen-
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)

m)

n)

a)
b)
c)
d)
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traÂlnõÂ bankou a dluhopisy, za ktereÂ prÏevzal zaÂruku
cÏlenskyÂ staÂt,
dluhopisy vydaneÂ bankami a obdobnyÂmi uÂveÏrovyÂmi institucemi cÏlenskyÂch staÂtuÊ,
kotovaneÂ dluhopisy vydaneÂ obchodnõÂmi spolecÏnostmi,
pokladnicÏnõÂ poukaÂzky,
kotovaneÂ komunaÂlnõÂ dluhopisy,
puÊjcÏky, uÂveÏry a jineÂ pohledaÂvky, jejichzÏ splneÏnõÂ je
zajisÏteÏno bankovnõÂ zaÂrukou,
smeÏnky, jejichzÏ splneÏnõÂ je zajisÏteÏno bankovnõÂm
smeÏnecÏnõÂm rukojemstvõÂm nebo bankovnõÂm avalem,
nemovitosti na uÂzemõÂ cÏlenskyÂch staÂtuÊ,
hypotecÏnõÂ zaÂstavnõÂ listy,
kotovaneÂ akcie,
vklady a vklady potvrzeneÂ vkladovyÂm certifikaÂtem, vkladnõÂm listem cÏi jinyÂm obdobnyÂm dokumentem u bank, ktereÂ majõÂ povolenõÂ puÊsobit na
uÂzemõÂ cÏlenskyÂch staÂtuÊ jako banka,
prÏedmeÏty a dõÂla umeÏleckeÂ kulturnõÂ hodnoty oceneÏnaÂ nejmeÂneÏ 2 znalci, za podmõÂnky jejich pojisÏteÏnõÂ pro prÏõÂpad posÏkozenõÂ, znicÏenõÂ, ztraÂty nebo
odcizenõÂ u jineÂ pojisÏt'ovny,
dluhopisy vydaneÂ Evropskou investicÏnõÂ bankou,
Evropskou centraÂlnõÂ bankou, Evropskou bankou
pro obnovu a rozvoj nebo MezinaÂrodnõÂ bankou
pro obnovu a rozvoj,
cenneÂ papõÂry vydaneÂ jednotkou kolektivnõÂho investovaÂnõÂ.
(2) FinancÏnõÂ umõÂsteÏnõÂ daÂle zahrnuje
zahranicÏnõÂ cenneÂ papõÂry, s nimizÏ se obchoduje na
regulovaneÂm trhu cÏlenskyÂch staÂtuÊ Organizace pro
ekonomickou spolupraÂci a rozvoj,
puÊjcÏky pojisÏteÏnyÂm, kterÏõÂ uzavrÏeli s pojisÏt'ovnou
smlouvu na zÏivotnõÂ pojisÏteÏnõÂ,
zajisÏt'ovacõÂ derivaÂty,
pohledaÂvky za zajisÏt'ovnami.

(3) ZajisÏt'ovacõÂmi derivaÂty se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ derivaÂty, ktereÂ soucÏasneÏ splnÏujõÂ naÂsledujõÂcõÂ podmõÂnky:
a) usnadnÏujõÂ rÏõÂzenõÂ investicÏnõÂch rizik pojisÏt'ovny
nebo zajisÏt'ovny,
b) od pocÏaÂtku vzniku zajisÏt'ovacõÂho vztahu jsou põÂsemneÏ urcÏeny zajisÏt'ovaneÂ a zajisÏt'ovacõÂ naÂstroje,
vymezena investicÏnõÂ rizika, kteraÂ jsou prÏedmeÏtem
investicÏnõÂho zajisÏteÏnõÂ, a zpuÊsob zjisÏt'ovaÂnõÂ a dolozÏenõÂ efektivnosti tohoto zajisÏteÏnõÂ,
c) investicÏnõÂ zajisÏteÏnõÂ je efektivnõÂ; pojisÏt'ovna nebo
zajisÏt'ovna je povinna zjisÏt'ovat efektivnost investicÏnõÂho zajisÏteÏnõÂ pruÊbeÏzÏneÏ, blizÏsÏõÂ podmõÂnky zjisÏt'o-
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vanõÂ efektivnosti investicÏnõÂho zajisÏteÏnõÂ stanovõÂ
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka vyhlaÂsÏkou.
(4) CÏaÂst pruÊmeÏrneÂho stavu financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ
musõÂ byÂt ulozÏena tak, aby byla zabezpecÏena splnitelnost zaÂvazkuÊ z provozovaneÂ pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti ve lhuÊtaÂch stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem nebo dohodnutyÂch v pojistneÂ smlouveÏ. VyÂsÏe teÂto
cÏaÂsti a zpuÊsob financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ se urcÏõÂ v zaÂvislosti
na charakteru provozovaneÂ pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti a musõÂ byÂt potvrzeny odpoveÏdnyÂm pojistnyÂm matematikem.
(5) PruÊmeÏrnyÂm stavem podle odstavce 4 se rozumõÂ velicÏina vypocÏtenaÂ vzÏdy k poslednõÂmu dni kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce jako soucÏet stavu financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ
k prvnõÂmu dni kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce, za kteryÂ se pruÊmeÏrnyÂ stav zjisÏt'uje, a stavu financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ k poslednõÂmu dni tohoto meÏsõÂce, deÏlenyÂ dveÏma.
(6) Pro skladbu financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ v prÏõÂpadeÏ rezervy zÏivotnõÂho pojisÏteÏnõÂ, je-li nositelem investicÏnõÂho
rizika pojistnõÂk, platõÂ ustanovenõÂ odstavce 1 prÏimeÏrÏeneÏ,
prÏicÏemzÏ se pojisÏt'ovna rÏõÂdõÂ ustanovenõÂmi pojistneÂ
smlouvy, nestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak.
(7) Ve sveÂ skladbeÏ financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ je pojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna povinna dodrzÏovat limity pro
jednotliveÂ polozÏky financÏnõÂ skladby, ktereÂ stanovõÂ
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka vyhlaÂsÏkou. Pro uÂcÏely umõÂsteÏnõÂ
moviteÂho nebo nemoviteÂho majetku na uÂzemõÂ cÏlenskeÂho staÂtu nenõÂ rozhodujõÂcõÂ, jakeÂ pozÏadavky stanovõÂ
pro vznik vlastnickyÂch nebo jinyÂch praÂv k tomuto majetku praÂvnõÂ uÂprava cÏlenskeÂho staÂtu, kde je majetek
umõÂsteÏn. PohledaÂvky se povazÏujõÂ za umõÂsteÏneÂ v tom
cÏlenskeÂm staÂteÏ, ve ktereÂm mohou byÂt plneÏny nebo jejich plneÏnõÂ vymaÂhaÂno.
(8) JestlizÏe se pojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna zavaÂzaly
k pojistneÂmu plneÏnõÂ v jineÂ nezÏ cÏeskeÂ meÏneÏ, jsou povinny vytvorÏit aktiva, jejichzÏ zdrojem jsou technickeÂ
rezervy, v teÂto meÏneÏ. To neplatõÂ, jestlizÏe
a) by tato aktiva neprÏesahovala 7 % vyÂsÏe teÏchto rezerv,
b) meÏna jineÂho nezÏ cÏlenskeÂho staÂtu nenõÂ vhodnaÂ pro
financÏnõÂ umõÂsteÏnõÂ,
c) by tato aktiva kryla zaÂvazek v cizõÂ meÏneÏ, kteryÂ
neprÏesahuje 20 % vsÏech zaÂvazkuÊ v teÂto meÏneÏ.
(9) MaÂ-li byÂt zaÂvazek kryt aktivy, kteraÂ jsou vyjaÂdrÏena v meÏneÏ cÏlenskeÂho staÂtu, je povinnost vytvorÏenõÂ
aktiv v odpovõÂdajõÂcõÂ meÏneÏ splneÏna, jestlizÏe jsou tato
aktiva vyjaÂdrÏena v eurech.
(10) Na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti muÊzÏe CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka udeÏlit pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ cÏasoveÏ
omezenyÂ souhlas s jinou skladbou financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ,
jestlizÏe tõÂm nedochaÂzõÂ k porusÏenõÂ zaÂsad stanovenyÂch
v § 13 odst. 9 a je-li skladba financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ v souladu s odstavci 4 a 8. SplneÏnõÂ teÏchto podmõÂnek je pojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna povinna dolozÏit v zÏaÂdosti.
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§ 21b
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ
pro skladbu financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ
v zÏivotnõÂm pojisÏteÏnõÂ
(1) Pokud maÂ pojistneÂ plneÏnõÂ ze zÏivotnõÂho pojisÏteÏnõÂ prÏõÂmou vazbu na hodnotu jednotek kolektivnõÂho
investovaÂnõÂ do prÏevoditelnyÂch cennyÂch papõÂruÊ nebo na
hodnotu aktiv vnitrÏnõÂho fondu, kteryÂ je ve vlastnictvõÂ
pojisÏt'ovny, obvykle rozdeÏlenyÂ do jednotek, musõÂ
skladbu financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ k teÏmto zaÂvazkuÊm tvorÏit
tyto jednotky nebo v prÏõÂpadech, kdy nejsou jednotky
stanoveny, aktiva vnitrÏnõÂho fondu.
(2) Je-li pojistneÂ plneÏnõÂ ze zÏivotnõÂho pojisÏteÏnõÂ
prÏõÂmo svaÂzaÂno s indexem akciõÂ nebo s jinou hodnotou,
nezÏ kteryÂmi jsou hodnoty uvedeneÂ v odstavci 1, musõÂ
skladbu financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ vztahujõÂcõÂ se k teÏmto zaÂvazkuÊm tvorÏit jednotky odpovõÂdajõÂcõÂ teÂto hodnoteÏ
nebo v prÏõÂpadeÏ, kdy jednotky nejsou stanoveny, aktiva
s odpovõÂdajõÂcõÂm zajisÏteÏnõÂm a obchodovatelnostõÂ, kteraÂ
v maximaÂlnõÂ mozÏneÂ mõÂrÏe odpovõÂdajõÂ teÏm, ze kteryÂch
urcÏenaÂ hodnota vychaÂzõÂ.
(3) UstanovenõÂ § 13 odst. 8 põÂsm. a) azÏ d) a ustanovenõÂ § 21 a 21a se nevztahujõÂ na aktiva odpovõÂdajõÂcõÂ
zaÂvazkuÊm, ktereÂ jsou prÏõÂmo spojeny s pojistnyÂm plneÏnõÂm uvedenyÂm v odstavcõÂch 1 a 2. To neplatõÂ v prÏõÂpadeÏ,
zÏe pojistnaÂ plneÏnõÂ uvedenaÂ v odstavcõÂch 1 a 2 obsahujõÂ
zaÂruku investicÏnõÂho vyÂnosu nebo urcÏiteÂho jineÂho garantovaneÂho zisku.
§ 21c
Seznam aktiv
(1) TuzemskaÂ pojisÏt'ovna, pojisÏt'ovna ze trÏetõÂho
staÂtu a tuzemskaÂ zajisÏt'ovna jsou povinny veÂst seznam
aktiv, kteraÂ se vztahujõÂ k jejich financÏnõÂmu umõÂsteÏnõÂ
(daÂle jen ¹seznamª). Provozuje-li tuzemskaÂ pojisÏt'ovna,
pojisÏt'ovna ze trÏetõÂho staÂtu nebo tuzemskaÂ zajisÏt'ovna
pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnost jak v nezÏivotnõÂm,
tak i v zÏivotnõÂm pojisÏteÏnõÂ, je povinna veÂst samostatneÂ
seznamy pro oba typy cÏinnosti, s vyÂjimkou teÂ tuzemskeÂ pojisÏt'ovny, pojisÏt'ovny ze trÏetõÂho staÂtu nebo tuzemskeÂ zajisÏt'ovny, kteraÂ provozuje pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnost podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ a soucÏasneÏ podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ cÏ. 1 a 2
nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ tuzemskaÂ pojisÏt'ovna, pojisÏt'ovna ze trÏetõÂho staÂtu nebo tuzemskaÂ zajisÏt'ovna vede pro vsÏechny sveÂ cÏinnosti jeden seznam.
(2) CelkovaÂ hodnota aktiv zapsanyÂch v seznamu,
oceneÏnaÂ v souladu se zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy,
nesmõÂ byÂt v zÏaÂdneÂm okamzÏiku mensÏõÂ nezÏ vyÂsÏe vytvorÏenyÂch technickyÂch rezerv.
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(3) JestlizÏe na majetku zapsaneÂm v seznamu vaÂzne
veÏcneÂ praÂvo ve prospeÏch veÏrÏitele nebo trÏetõÂ strany
a v duÊsledku toho cÏaÂst hodnoty majetku nenõÂ k dispozici pro uÂcÏely krytõÂ zaÂvazkuÊ, tuzemskaÂ pojisÏt'ovna, pojisÏt'ovna ze trÏetõÂho staÂtu nebo tuzemskaÂ zajisÏt'ovna zaznamenaÂ tuto skutecÏnost do seznamu a cÏaÂstku, kteraÂ
nenõÂ takto k dispozici, nezapocÏõÂtaÂvaÂ do celkoveÂ vyÂsÏe
podle odstavce 2.
(4) V prÏõÂpadech, kdy na majetku zapsaneÂm v seznamu vaÂzne veÏcneÂ praÂvo ve prospeÏch veÏrÏitele nebo
trÏetõÂ osoby, a to bez splneÏnõÂ podmõÂnek uvedenyÂch v odstavci 3, nebo tento majetek podleÂhaÂ vyÂhradeÏ vlastnictvõÂ ve prospeÏch veÏrÏitele nebo trÏetõÂ osoby, anebo maÂ-li
veÏrÏitel praÂvo pozÏadovat vzaÂjemneÂ zapocÏtenõÂ svyÂch pohledaÂvek proti pohledaÂvkaÂm tuzemskeÂ pojisÏt'ovny, pojisÏt'ovny ze trÏetõÂho staÂtu nebo tuzemskeÂ zajisÏt'ovny,
rozhoduje se o naklaÂdaÂnõÂ s takovyÂm majetkem v prÏõÂpadeÏ konkursnõÂho rÏõÂzenõÂ tuzemskeÂ pojisÏt'ovny, pojisÏt'ovny z trÏetõÂho staÂtu nebo tuzemskeÂ zajisÏt'ovny podle
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ CÏeskeÂ republiky, s vyÂjimkou, kdy se
na tento majetek vztahujõÂ ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu8a).
(5) SlozÏenõÂ aktiv zapsanyÂch v seznamu v okamzÏiku zahaÂjenõÂ konkursnõÂho rÏõÂzenõÂ se jizÏ daÂle nesmõÂ
meÏnit a v seznamech se nesmõÂ bez souhlasu CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky provaÂdeÏt zÏaÂdneÂ opravy s vyÂjimkou opravy
cÏisteÏ administrativnõÂch chyb.
(6) Bez ohledu na ustanovenõÂ odstavce 5 musõÂ
spraÂvce konkursnõÂ podstaty prÏipocÏõÂtat k uvedenyÂm aktivuÊm takeÂ vyÂnos z nich a hodnotu cÏisteÂho prÏijateÂho
pojistneÂho s ohledem na prÏõÂslusÏnaÂ pojistnaÂ odveÏtvõÂ za
obdobõÂ mezi zahaÂjenõÂm konkursnõÂho rÏõÂzenõÂ a okamzÏikem platby pojistnyÂch plneÏnõÂ nebo do prÏevedenõÂ
kmene pojistnyÂch smluv.
(7) Pokud je vyÂsledek prodeje aktiv zapsanyÂch
v seznamu mensÏõÂ nezÏ jejich odhadovanaÂ hodnota uvedenaÂ v seznamu, je spraÂvce konkursnõÂ podstaty povinen sdeÏlit CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance duÊvody tohoto rozdõÂlu.
§ 22
Solventnost pojisÏt'oven a zajisÏt'oven
(1) PojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna je povinna po celou dobu sveÂ cÏinnosti mõÂt vlastnõÂ zdroje nejmeÂneÏ ve
vyÂsÏi pozÏadovaneÂ mõÂry solventnosti, kterou se rozumõÂ
vyÂsÏe vlastnõÂch zdrojuÊ vypocÏõÂtanaÂ zpuÊsobem, kteryÂ stanovõÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka vyhlaÂsÏkou. VlastnõÂ zdroje
musõÂ byÂt po celou dobu cÏinnosti pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny kryty odpovõÂdajõÂcõÂ hodnotou jejõÂch aktiv.
(2) Jedna trÏetina pozÏadovaneÂ mõÂry solventnosti
tvorÏõÂ garancÏnõÂ fond. GarancÏnõÂ fond vsÏak nesmõÂ byÂt nizÏsÏõÂ nezÏ

8a) § 66r zaÂkona cÏ. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 377/2005 Sb.
§ 11d odst. 10 zaÂkona cÏ. 97/1963 Sb., o mezinaÂrodnõÂm praÂvu soukromeÂm a procesnõÂm, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 377/2005 Sb.

Strana 4462

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 349 / 2006

a) 90 000 000 KcÏ, jestlizÏe je provozovaÂna pojisÏt'ovacõÂ
cÏinnost podle jednoho nebo võÂce pojistnyÂch odveÏtvõÂ zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ,
b) 90 000 000 KcÏ, jestlizÏe je provozovaÂna pojisÏt'ovacõÂ
cÏinnost podle jednoho nebo võÂce pojistnyÂch odveÏtvõÂ cÏ. 10 azÏ 15 nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ,
c) 60 000 000 KcÏ, jestlizÏe je provozovaÂna pojisÏt'ovacõÂ
cÏinnost podle jednoho nebo võÂce pojistnyÂch odveÏtvõÂ nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ jinyÂch nezÏ uvedenyÂch
pod cÏõÂsly 10 azÏ 15.
(3) Je-li provozovaÂna pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost soubeÏzÏneÏ pro odveÏtvõÂ zÏivotnõÂch a nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ nebo
podle võÂce odveÏtvõÂ nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ, platõÂ pro vyÂpocÏet vyÂsÏe garancÏnõÂho fondu ustanovenõÂ § 9 odst. 2 a 4
obdobneÏ.
(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 2 a 3 se na cÏinnost zajisÏt'ovny pouzÏijõÂ obdobneÏ, prÏicÏemzÏ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ
banka muÊzÏe na zajisÏt'ovneÏ pozÏadovat, v zaÂvislosti na
rizikovosti provozovaneÂ zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti, cÏaÂstky
vysÏsÏõÂ, nejvyÂsÏe vsÏak peÏtinaÂsobek stanovenyÂch cÏaÂstek.
(5) UrcÏenõÂ hodnoty vlastnõÂch zdrojuÊ, polozÏky
vlastnõÂch zdrojuÊ, ktereÂ tvorÏõÂ garancÏnõÂ fond, a zpuÊsob
vykazovaÂnõÂ solventnosti stanovõÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka
vyhlaÂsÏkou.
(6) PojisÏt'ovna i zajisÏt'ovna je povinna vykazovat
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance svou solventnost do 30 dnuÊ ode
dne vypracovaÂnõÂ zpraÂvy o auditu nebo kdykoliv na
zÏaÂdost CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky.
(7) zrusÏen
(8) PojisÏt'ovna z trÏetõÂho staÂtu, kteraÂ provozuje na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost podle § 5c,
je povinna cÏaÂst vlastnõÂch zdrojuÊ umõÂstit v CÏeskeÂ republice. VyÂsÏe teÂto cÏaÂsti financÏnõÂch zdrojuÊ odpovõÂdaÂ teÂ
cÏaÂsti pozÏadovaneÂ mõÂry solventnosti, kteraÂ se vztahuje
k objemu pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, nejmeÂneÏ vsÏak polovineÏ garancÏnõÂho fondu podle
odstavce 2.
(9) TuzemskaÂ pojisÏt'ovna, kteraÂ podleÂhaÂ vyÂkonu
dohledu podle § 26b, nebo doplnÏkoveÂmu dohledu
nad financÏnõÂmi konglomeraÂty podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu9), je povinna vykazovat CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
bance upravenyÂ vyÂpocÏet solventnosti. ZpuÊsob vykazovaÂnõÂ upraveneÂho vyÂpocÏtu solventnosti stanovõÂ CÏeskaÂ
naÂrodnõÂ banka vyhlaÂsÏkou. Do tohoto vyÂpocÏtu musõÂ
byÂt zahrnuty vsÏechny prÏidruzÏeneÂ osoby teÂto pojisÏt'ovny, jejõÂ spolecÏnõÂci nebo prÏidruzÏeneÂ osoby spolecÏnõÂka,
nejednaÂ-li se o osobu vyloucÏenou podle § 26b odst. 2.
(10) JestlizÏe upravenyÂ vyÂpocÏet solventnosti podle

9
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odstavce 9 vykazuje zaÂpornyÂ vyÂsledek, ulozÏõÂ CÏeskaÂ
naÂrodnõÂ banka opatrÏenõÂ k naÂpraveÏ podle tohoto zaÂkona.
§ 23
OdpoveÏdnyÂ pojistnyÂ matematik
(1) PojisÏt'ovna je povinna, nestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, daÂt odpoveÏdnyÂm pojistnyÂm matematikem
potvrdit spraÂvnost
a) rozdeÏlenõÂ vyÂnosuÊ z financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ v zÏivotnõÂm
pojisÏteÏnõÂ mezi pojisÏteÏnyÂm a pojisÏt'ovnou,
b) vyÂpocÏtu sazeb pojistneÂho,
c) vyÂsÏe technickyÂch rezerv,
d) vyÂpocÏtu pozÏadovaneÂ mõÂry solventnosti,
e) pojistneÏ matematickeÂ metody pouzÏõÂvaneÂ prÏi provozovaneÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti.
(2) ZajisÏt'ovna je povinna, nestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, nechat odpoveÏdnyÂm pojistnyÂm matematikem potvrdit spraÂvnost
a) vyÂsÏe technickyÂch rezerv,
b) vyÂpocÏtu pozÏadovaneÂ mõÂry solventnosti,
c) pojistneÏ matematickeÂ metody pouzÏõÂvaneÂ prÏi provozovaneÂ zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti.
(3) OdpoveÏdnyÂ pojistnyÂ matematik svyÂm podpisem na vyÂkazu, kteryÂ prÏedklaÂdaÂ pojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance v souvislosti s tvorbou
technickyÂch rezerv a skladbou financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ podle § 13 odst. 7, se solventnostõÂ podle § 22 odst. 6 nebo
na zaÂkladeÏ põÂsemneÂho pozÏadavku CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
banky, potvrzuje spraÂvnost prÏedklaÂdanyÂch uÂdajuÊ.
(4) OdpoveÏdnyÂm pojistnyÂm matematikem podle
tohoto zaÂkona je fyzickaÂ osoba, kteraÂ je zapsaÂna v seznamu odpoveÏdnyÂch pojistnyÂch matematikuÊ vedeneÂm
CÏeskou naÂrodnõÂ bankou.
(5) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka rozhodne o zaÂpisu do
seznamu odpoveÏdnyÂch pojistnyÂch matematikuÊ do
2 meÏsõÂcuÊ od dorucÏenõÂ põÂsemneÂ zÏaÂdosti fyzickou osobou, kteraÂ dolozÏõÂ svoji bezuÂhonnost podle § 10a, a
a) doklad o ukoncÏeneÂm vysokosÏkolskeÂm vzdeÏlaÂnõÂ
v oboru matematiky a nejmeÂneÏ trÏõÂleteÂ praxi v oboru pojistneÂ matematiky, a
b) osveÏdcÏenõÂ o dosazÏeneÂm vzdeÏlaÂnõÂ a zpuÊsobilosti
k vyÂkonu funkce odpoveÏdneÂho pojistneÂho matematika vydaneÂ organizacõÂ pojistnyÂch matematikuÊ
akreditovanou u MezinaÂrodnõÂ aktuaÂrskeÂ asociace10).

) ZaÂkon cÏ. 377/2005 Sb., o doplnÏkoveÂm dozoru nad bankami, sporÏitelnõÂmi a uÂveÏrnõÂmi druzÏstvy, institucemi elektronickyÂch
peneÏz, pojisÏt'ovnami a obchodnõÂky s cennyÂmi papõÂry ve financÏnõÂch konglomeraÂtech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ
(zaÂkon o financÏnõÂch konglomeraÂtech).
10
) International Actuarial Association se sõÂdlem v KanadeÏ.
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ZahranicÏnõÂ fyzickaÂ osoba, s vyÂjimkou fyzickeÂ osoby,
kteraÂ je obcÏanem cÏlenskeÂho staÂtu, dolozÏõÂ teÂzÏ povolenõÂ
k trvaleÂmu pobytu nebo k prÏechodneÂmu pobytu na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky na dlouhodobeÂ võÂzum.
(6) V prÏõÂpadeÏ pochybnostõÂ o rozsahu osveÏdcÏenõÂ
vydaneÂho zahranicÏnõÂ spolecÏnostõÂ pojistnyÂch matematikuÊ rozhodne CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka o zaÂpisu do seznamu odpoveÏdnyÂch pojistnyÂch matematikuÊ po konzultaci s organizacõÂ pojistnyÂch matematikuÊ se sõÂdlem
v CÏeskeÂ republice akreditovanou u MezinaÂrodnõÂ aktuaÂrskeÂ asociace.
(7) PojisÏt'ovna, ktereÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka udeÏlila
povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti, nebo zajisÏt'ovna, jsou povinny zabezpecÏit odpoveÏdneÂmu pojistneÂmu matematikovi trvalyÂ prÏõÂstup k informacõÂm
o jejõÂ cÏinnosti, ktereÂ si v souvislosti s plneÏnõÂm povinnostõÂ podle tohoto zaÂkona vyzÏaÂdaÂ. Provozuje-li pojisÏt'ovna pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost soucÏasneÏ pro nezÏivotnõÂ i zÏivotnõÂ pojisÏteÏnõÂ, muÊzÏe mõÂt pro kazÏdou z teÏchto cÏinnostõÂ
jineÂho odpoveÏdneÂho pojistneÂho matematika. NaÂlezÏitosti souvisejõÂcõÂ s cÏinnostõÂ odpoveÏdneÂho pojistneÂho
matematika upravõÂ pojisÏt'ovna vnitrÏnõÂm prÏedpisem.
(8) OdpoveÏdnyÂ pojistnyÂ matematik je v prÏõÂpadeÏ
zjisÏteÏnõÂ nedostatkuÊ v hospodarÏenõÂ pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny, ktereÂ souvisõÂ s vyÂkonem jeho cÏinnosti podle
tohoto zaÂkona, povinen navrhovat statutaÂrnõÂmu
orgaÂnu pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny opatrÏenõÂ ke zlepsÏenõÂ situace. Pokud navrhovanaÂ opatrÏenõÂ nejsou realizovaÂna a dalsÏõÂ vyÂvoj hospodarÏenõÂ pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny ohrozÏuje splnitelnost jejõÂch zaÂvazkuÊ, je odpoveÏdnyÂ pojistnyÂ matematik povinen o teÂto skutecÏnosti
bezodkladneÏ informovat CÏeskou naÂrodnõÂ banku.
(9) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka vysÏkrtne odpoveÏdneÂho
pojistneÂho matematika ze seznamu odpoveÏdnyÂch pojistnyÂch matematikuÊ, jestlizÏe tato osoba zemrÏe nebo jizÏ
nesplnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ pro jeho cÏinnost tõÂmto
zaÂkonem nebo zaÂvazÏneÏ nebo opakovaneÏ porusÏõÂ povinnosti stanoveneÂ mu tõÂmto zaÂkonem. Osoba, kteraÂ byla
vysÏkrtnuta ze seznamu odpoveÏdnyÂch pojistnyÂch matematikuÊ z duÊvodu porusÏenõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch
tõÂmto zaÂkonem, muÊzÏe byÂt znovu zapsaÂna do tohoto
seznamu po uplynutõÂ lhuÊty 10 let od data, ke ktereÂmu
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka tuto osobu ze seznamu vysÏkrtla.
Svoje rozhodnutõÂ o vysÏkrtnutõÂ ze seznamu oznaÂmõÂ
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka põÂsemneÏ do 5 dnuÊ ode dne nabytõÂ
praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ,
pro kterou tato osoba vykonaÂvala cÏinnost odpoveÏdneÂho pojistneÂho matematika.
(10) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka zverÏejnÏuje seznam odpoveÏdnyÂch pojistnyÂch matematikuÊ a jeho zmeÏny ve
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formeÏ uÂrÏednõÂho sdeÏlenõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky ve VeÏstnõÂku.
§ 24
UÂcÏetnictvõÂ
(1) PojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna je povinna veÂst
uÂcÏetnictvõÂ o stavu a pohybu majetku a zaÂvazkuÊ, naÂkladech a vyÂnosech a o hospodaÂrÏskeÂm vyÂsledku podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu11).
(2) UÂcÏetnõÂ zaÂveÏrku pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny
oveÏrÏuje auditor podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu12)
a prÏedklaÂdaÂ o nõÂ põÂsemnou zpraÂvu CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
bance, a to do 30 dnuÊ ode dne vypracovaÂnõÂ auditorskeÂ
zpraÂvy.
(3) PojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna je povinna umozÏnit kazÏdeÂmu nahleÂdnout do uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrky a vyÂrocÏnõÂ
zpraÂvy.
(4) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka muÊzÏe pozÏadovat kdykoliv v pruÊbeÏhu cÏinnosti pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny oveÏrÏenõÂ auditu auditorem, ktereÂho urcÏõÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ
banka, jestlizÏe existujõÂ duÊvody zpochybnÏujõÂcõÂ spraÂvnost puÊvodnõÂho auditu nebo to vyzÏadujõÂ zhorsÏeneÂ vyÂsledky hospodarÏenõÂ pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny. NaÂklady tohoto auditu nese CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka. CÏeskaÂ
naÂrodnõÂ banka maÂ praÂvo na naÂhradu naÂkladuÊ, ktereÂ
takto vynalozÏila, vuÊcÏi auditorovi puÊvodnõÂho auditu,
pokud se potvrdõÂ duÊvody, pro ktereÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ
banka zpochybnÏovala spraÂvnost puÊvodnõÂho auditu.
(5) TvorÏõÂ-li pojisÏt'ovna s jinou pojisÏt'ovnou nebo
zajisÏt'ovnou podnikatelskeÂ seskupenõÂ, zejmeÂna je-li jednou pojisÏt'ovnou provozovaÂna pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ a druhou pojisÏt'ovnou cÏinnost podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ nezÏivotnõÂch
pojisÏteÏnõÂ, nesmõÂ byÂt mezi teÏmito pojisÏt'ovnami uzavõÂraÂny dohody ani jinaÂ ujednaÂnõÂ, kteraÂ by mohla zkreslovat jejich uÂcÏetnictvõÂ, zejmeÂna ovlivnit rozvrzÏenõÂ jejich prÏõÂjmuÊ a vyÂdajuÊ.
§ 25
zrusÏen
H L AVA I V
Â RODNIÂ
KONTROLNIÂ CÏINNOST CÏESKEÂ NA
BANKY
§ 26
(1) PrÏedmeÏtem kontrolnõÂ cÏinnosti CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
banky vuÊcÏi osobaÂm podle § 6 odst. 2 je

11

) ZaÂkon cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

12

) ZaÂkon cÏ. 254/2000 Sb., o auditorech a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 165/1998 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 209/2002 Sb.
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a) dodrzÏovaÂnõÂ tohoto zaÂkona a ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, kteraÂ se vztahujõÂ k provozovaÂnõÂ
pojisÏt'ovacõÂ a zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti a cÏinnostõÂ s nimi
souvisejõÂcõÂch,
b) soulad provozovanyÂch cÏinnostõÂ s udeÏlenyÂm povolenõÂm,
c) hospodarÏenõÂ pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny z hlediska
zabezpecÏenõÂ splnitelnosti jejõÂch zaÂvazkuÊ,
d) zpuÊsob tvorby a pouzÏitõÂ technickyÂch rezerv, financÏnõÂ umõÂsteÏnõÂ aktiv, jejichzÏ zdrojem jsou technickeÂ rezervy, a solventnost pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny,
e) plneÏnõÂ opatrÏenõÂ ulozÏenyÂch CÏeskou naÂrodnõÂ bankou,
f) zpuÊsob vedenõÂ administrativnõÂch a uÂcÏetnõÂch postupuÊ a vnitrÏnõÂ kontroly.
(2) ZameÏstnanci CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky poveÏrÏenõÂ
vyÂkonem kontrolnõÂ cÏinnosti v raÂmci dohledu v pojisÏt'ovnictvõÂ jsou opraÂvneÏni
a) uÂcÏastnit se jednaÂnõÂ orgaÂnuÊ pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny,
b) uÂcÏastnit se jednaÂnõÂ dozorcÏõÂ rady v pojisÏt'ovneÏ nebo
zajisÏt'ovneÏ zalozÏeneÂ jako akciovaÂ spolecÏnost nebo
jednaÂnõÂ kontrolnõÂ komise v pojisÏt'ovneÏ zalozÏeneÂ
jako druzÏstvo,
c) prÏi vyÂkonu dohledu vstupovat do prostoruÊ pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny.
(3) PojisÏt'ovna a zajisÏt'ovna je povinna prÏedklaÂdat
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance
a) uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrku, informace o technickyÂch podkladech pouzÏõÂvanyÂch pro vyÂpocÏet sazeb pojistneÂho
a technickyÂch rezerv a jineÂ doklady o cÏinnosti;
obsah a formu jinyÂch dokladuÊ vyhlasÏuje CÏeskaÂ
naÂrodnõÂ banka ve formeÏ uÂrÏednõÂho sdeÏlenõÂ CÏeskeÂ
naÂrodnõÂ banky ve VeÏstnõÂku,
b) naÂvrh opatrÏenõÂ na obnovenõÂ platebnõÂ zpuÊsobilosti,
je-li ohrozÏena.
(4) TuzemskaÂ pojisÏt'ovna je povinna informovat
CÏeskou naÂrodnõÂ banku zvlaÂsÏt' o vyÂsledcõÂch sveÂ cÏinnosti
provozovaneÂ na zaÂkladeÏ praÂva zrÏizovat pobocÏky
a zvlaÂsÏt' o vyÂsledcõÂch sveÂ cÏinnosti provozovaneÂ na zaÂkladeÏ svobody docÏasneÏ poskytovat sluzÏby, o vyÂsÏi pojistneÂho, bez odecÏtu zajisÏteÏnõÂ, a to podle cÏlenskeÂho
staÂtu a ve strukturÏe podle prÏõÂlohy cÏ. 2 k tomuto zaÂkonu. CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka zasÏle prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm
dohledu cÏlenskyÂch staÂtuÊ, ktereÂ o to pozÏaÂdajõÂ, beÏhem
dohodnuteÂho obdobõÂ tyto informace v souhrnneÂ
formeÏ.
(5) StatutaÂrnõÂ a dozorcÏõÂ orgaÂny pojisÏt'ovny nebo
zajisÏt'ovny, vedoucõÂ zameÏstnanci, zmocneÏnci a fyzickeÂ
osoby, ktereÂ jsou cÏinneÂ pro pojisÏt'ovnu nebo zajisÏt'ovnu,
jsou povinni na vyzÏaÂdaÂnõÂ prÏedlozÏit zameÏstnancuÊm
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky poveÏrÏenyÂm vyÂkonem dohledu
podle tohoto zaÂkona nebo zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏed-

pisu9) jimi vyzÏaÂdaneÂ doklady a põÂsemnosti pro posouzenõÂ cÏinnosti pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny a jejõÂ majetkoveÂ situace a poskytnout k tomu vsÏechny potrÏebneÂ
informace a vysveÏtlenõÂ.
(6) UstanovenõÂ odstavcuÊ 2 a 5 se na vyÂkon zprostrÏedkovatelskeÂ cÏinnosti pouzÏijõÂ obdobneÏ.
(7) PrÏi vyÂkonu kontroly na mõÂsteÏ v raÂmci dohledu
v pojisÏt'ovnictvõÂ se vztahy mezi CÏeskou naÂrodnõÂ bankou a osobami podleÂhajõÂcõÂmi dohledu v pojisÏt'ovnictvõÂ
rÏõÂdõÂ cÏaÂstõÂ trÏetõÂ zaÂkona o staÂtnõÂ kontrole, nestanovõÂ-li
tento zaÂkon nebo zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis9) jinak.
§ 26a
FinancÏnõÂ dohled
(1) VyÂkon dohledu nad cÏinnostõÂ tuzemskeÂ pojisÏt'ovny, je-li tato cÏinnost provozovaÂna bud' na zaÂkladeÏ
praÂva zrÏizovat pobocÏky nebo na zaÂkladeÏ svobody docÏasneÏ poskytovat sluzÏby, spadaÂ do vyÂlucÏneÂ puÊsobnosti
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky. Pokud prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny dohledu
cÏlenskeÂho staÂtu zaÂvazku informovaly CÏeskou naÂrodnõÂ
banku o skutecÏnostech, ktereÂ sveÏdcÏõÂ o neprÏõÂzniveÂm vyÂvoji financÏnõÂ situace tuzemskeÂ pojisÏt'ovny nebo ji mohou neprÏõÂzniveÏ ovlivnit, CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka bezodkladneÏ oveÏrÏõÂ hospodarÏenõÂ pojisÏt'ovny a v prÏõÂpadeÏ zjisÏteÏnõÂ nedostatkuÊ prÏijme opatrÏenõÂ k naÂpraveÏ.
(2) V prÏõÂpadech, kdy tuzemskaÂ pojisÏt'ovna provozuje svoji pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost prostrÏednictvõÂm pobocÏky
umõÂsteÏneÂ v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ, CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka,
poteÂ, co nejprve informovala prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad cÏlenskeÂho
staÂtu, na jehozÏ uÂzemõÂ se nachaÂzõÂ danaÂ pobocÏka, provede sama nebo prostrÏednictvõÂm osob, ktereÂ pro tento
uÂcÏel jmenovala, oveÏrÏenõÂ informacõÂ na mõÂsteÏ. JednaÂ se
o informace, ktereÂ jsou nutneÂ pro zajisÏteÏnõÂ financÏnõÂho
dohledu nad cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny. TeÂto kontroly se mohou zuÂcÏastnit i osoby poveÏrÏeneÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
dohledu cÏlenskeÂho staÂtu, na jehozÏ uÂzemõÂ se nachaÂzõÂ
danaÂ pobocÏka.
(3) TuzemskaÂ pojisÏt'ovna a zajisÏt'ovna je povinna
nejpozdeÏji do 4 meÏsõÂcuÊ po skoncÏenõÂ kalendaÂrÏnõÂho roku
prÏedklaÂdat CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance vyÂrocÏnõÂ zpraÂvu, kde
budou, mimo uÂdaje stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem11), uvedeny vsÏechny jõÂ provozovaneÂ cÏinnosti
a pomeÏr mezi hodnotou vlastnõÂch zdrojuÊ a pozÏadovanou mõÂrou solventnosti. TuzemskaÂ pojisÏt'ovna a zajisÏt'ovna je daÂle povinna prÏedklaÂdat CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance
danÏovaÂ prÏiznaÂnõÂ a dalsÏõÂ doklady o sveÂ cÏinnosti, ktereÂ
jsou nezbytneÂ pro vyÂkon financÏnõÂho dohledu. Obsah,
formu a lhuÊty pro prÏedklaÂdaÂnõÂ teÏchto dokladuÊ vyhlasÏuje CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka ve formeÏ uÂrÏednõÂho sdeÏlenõÂ
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky ve VeÏstnõÂku.
(4) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka si s prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny
dohledu vzaÂjemneÏ vymeÏnÏuje informace a podklady,
ktereÂ jsou nezbytneÂ pro uÂcÏely financÏnõÂho dohledu.
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§ 26b
Dohled nad cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny ve skupineÏ
(1) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka vykonaÂvaÂ dohled nad
cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny ve skupineÏ za uÂcÏelem zjisÏt'ovaÂnõÂ
skutecÏnostõÂ ovlivnÏujõÂcõÂch financÏnõÂ situaci tuzemskeÂ pojisÏt'ovny,
a) kteraÂ je spolecÏnõÂkem nejmeÂneÏ v jedneÂ pojisÏt'ovneÏ,
zajisÏt'ovneÏ nebo pojisÏt'ovneÏ z trÏetõÂho staÂtu,
b) jejõÂzÏ ovlaÂdajõÂcõÂ osobou je pojisÏt'ovacõÂ holdingovaÂ
osoba, zajisÏt'ovna nebo pojisÏt'ovna z trÏetõÂho staÂtu,
nebo
c) jejõÂzÏ ovlaÂdajõÂcõÂ osobou je pojisÏt'ovacõÂ holdingovaÂ
osoba se smõÂsÏenou cÏinnostõÂ.
(2) PrÏi vyÂkonu dohledu nad cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny
ve skupineÏ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka vezme v uÂvahu vsÏechny skutecÏnosti, ktereÂ se tyÂkajõÂ prÏidruzÏeneÂ osoby pojisÏt'ovny, jejõÂho spolecÏnõÂka a prÏidruzÏeneÂ osoby spolecÏnõÂka
pojisÏt'ovny a ktereÂ ovlivnÏujõÂ nebo mohou ovlivnit financÏnõÂ situaci pojisÏt'ovny. CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka muÊzÏe
z vlastnõÂho rozhodnutõÂ nebo na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti pojisÏt'ovny z dohledu nad cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny ve skupineÏ
vyloucÏit osobu,
a) kteraÂ maÂ sõÂdlo ve trÏetõÂm staÂteÏ, kde jsou praÂvnõÂ
prÏekaÂzÏky k prÏedaÂnõÂ nezbytnyÂch informacõÂ,
b) kteraÂ maÂ pro vyÂkon dohledu nad cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny ve skupineÏ zanedbatelnyÂ vyÂznam, nebo
c) jestlizÏe by zahrnutõÂ jejõÂ financÏnõÂ situace bylo pro
vyÂkon dohledu nad cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny ve skupineÏ
zavaÂdeÏjõÂcõÂ.
(3) VyÂkon dohledu nad cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny ve
skupineÏ nenõÂ vyÂkonem dohledu ve vztahu k pojisÏt'ovneÏ
z trÏetõÂho staÂtu, pojisÏt'ovacõÂ holdingoveÂ osobeÏ, pojisÏt'ovacõÂ holdingoveÂ osobeÏ se smõÂsÏenou cÏinnostõÂ nebo zajisÏt'ovneÏ, posuzovanyÂmi samostatneÏ.
(4) V prÏõÂpadech, kdy tuzemskaÂ pojisÏt'ovna a jedna
nebo võÂce pojisÏt'oven z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu majõÂ jako
svou ovlaÂdajõÂcõÂ osobu stejnou pojisÏt'ovacõÂ holdingovou
osobu, pojisÏt'ovnu z trÏetõÂho staÂtu, zajisÏt'ovnu nebo pojisÏt'ovacõÂ holdingovou osobu se smõÂsÏenou cÏinnostõÂ, CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka muÊzÏe uzavrÏõÂt dohodu s prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem dohledu cÏlenskeÂho staÂtu o tom, kteryÂ z nich
bude vykonaÂvat dohled nad cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny ve skupineÏ.
§ 26c
InformacÏnõÂ povinnosti
(1) TuzemskaÂ pojisÏt'ovna, kteraÂ podleÂhaÂ dohledu
nad cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny ve skupineÏ, je povinna vytvorÏit
prÏimeÏrÏeneÂ vnitrÏnõÂ kontrolnõÂ systeÂmy, ktereÂ budou
shromazÏd'ovat uÂdaje a informace pro potrÏeby tohoto
dohledu.
(2) PojisÏt'ovna podle odstavce 1 je povinna sdeÏlovat CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance informace souvisejõÂcõÂ s vyÂko-
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nem dohledu nad cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny ve skupineÏ. V prÏõÂpadeÏ, zÏe nebudou takoveÂ informace poskytnuty, CÏeskaÂ
naÂrodnõÂ banka je muÊzÏe vyzÏadovat prÏõÂmo od spolecÏnosti naÂlezÏõÂcõÂ ke skupineÏ a tato osoba je povinna CÏeskeÂ
naÂrodnõÂ bance tyto informace poskytnout.
(3) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka muÊzÏe oveÏrÏovat informace uvedeneÂ v odstavci 2 prÏõÂmo na mõÂsteÏ, a to u
a) pojisÏt'ovny, kteraÂ podleÂhaÂ dohledu nad cÏinnostõÂ
pojisÏt'ovny ve skupineÏ podle tohoto zaÂkona,
b) osoby ovlaÂdaneÂ pojisÏt'ovnou podle põÂsmene a),
c) osoby ovlaÂdajõÂcõÂ pojisÏt'ovnu podle põÂsmene a),
nebo
d) osoby ovlaÂdaneÂ osobou, kteraÂ ovlaÂdaÂ pojisÏt'ovnu
podle põÂsmene a), jestlizÏe maÂ sõÂdlo na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky.
(4) JestlizÏe prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn dohledu jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu pozÏaduje od CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky oveÏrÏenõÂ
informace, kteraÂ se tyÂkaÂ osoby se sõÂdlem na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky a kteraÂ je prÏidruzÏenou osobou, ovlaÂdanou osobou, ovlaÂdajõÂcõÂ osobou nebo ovlaÂdanou osobou osoby ovlaÂdajõÂcõÂ pojisÏt'ovnu, kteraÂ podleÂhaÂ dohledu nad cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny ve skupineÏ, provede
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka oveÏrÏenõÂ sama nebo umozÏnõÂ proveÂst toto oveÏrÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu dohledu, kteryÂ
o neÏj zÏaÂdaÂ, nebo umozÏnõÂ, aby toto oveÏrÏenõÂ provedl
auditor nebo CÏeskou naÂrodnõÂ bankou poveÏrÏenaÂ osoba.
(5) V prÏõÂpadech, kdy pojisÏt'ovna a zahranicÏnõÂ
banka nebo zahranicÏnõÂ obchodnõÂk s cennyÂmi papõÂry
nebo zahranicÏnõÂ banka nebo zahranicÏnõÂ obchodnõÂk
s cennyÂmi papõÂry soucÏasneÏ jsou uÂzce propojeni, nebo
majõÂ teÂhozÏ spolecÏnõÂka, je dohled nad cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny ve skupineÏ vykonaÂvaÂn v uÂzkeÂ spolupraÂci CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky s prÏõÂslusÏnyÂm zahranicÏnõÂm orgaÂnem dohledu. KontrolnõÂ skupiny mohou byÂt vytvorÏeny ze zaÂstupcuÊ jednotlivyÂch orgaÂnuÊ dohledu. Tyto orgaÂny si
navzaÂjem poskytujõÂ informace souvisejõÂcõÂ s vyÂkonem
dohledu nad cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny ve skupineÏ, anizÏ by
tõÂm byla dotcÏena jejich vlastnõÂ odpoveÏdnost. VyÂmeÏna
teÏchto informacõÂ podleÂhaÂ povinnosti zachovaÂvat
mlcÏenlivost podle § 39.
§ 26d
PrÏedmeÏt dohledu nad cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny ve skupineÏ
(1) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka prÏi vyÂkonu dohledu nad
cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny ve skupineÏ vykonaÂvaÂ dohled nad
obchodnõÂmi vztahy mezi
a) pojisÏt'ovnou a
1. prÏidruzÏenou osobou pojisÏt'ovny,
2. spolecÏnõÂkem v pojisÏt'ovneÏ, nebo
3. prÏidruzÏenou osobou spolecÏnõÂka v pojisÏt'ovneÏ;
b) pojisÏt'ovnou a fyzickou osobou, kteraÂ maÂ uÂcÏast
1. v pojisÏt'ovneÏ nebo jakeÂkoliv jejõÂ prÏidruzÏeneÂ
osobeÏ,
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2. na spolecÏnõÂkovi pojisÏt'ovny, nebo
3. v prÏidruzÏeneÂ osobeÏ spolecÏnõÂka pojisÏt'ovny.
(2) Dohled nad cÏinnostõÂ pojisÏt'ovny ve skupineÏ
podle odstavce 1 se tyÂkaÂ zejmeÂna
a) uÂveÏruÊ,
b) zaÂruk a podrozvahovyÂch transakcõÂ,
c) obchodnõÂch cÏinnostõÂ s vlivem na solventnost pojisÏt'ovny,
d) investic,
e) zajisÏteÏnõÂ,
f) dohod o sdõÂlenõÂ naÂkladuÊ.
(3) PojisÏt'ovna je povinna prÏedlozÏit CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
bance zpraÂvu o vyÂznamnyÂch obchodnõÂch cÏinnostech
podle odstavce 2 uskutecÏneÏnyÂch v kalendaÂrÏnõÂm roce,
a to nejpozdeÏji do 31. brÏezna kalendaÂrÏnõÂho roku bezprostrÏedneÏ naÂsledujõÂcõÂho po roce, za kteryÂ se zpraÂva
prÏedklaÂdaÂ, a kdykoliv na jejõÂ vyzÏaÂdaÂnõÂ.
(4) JestlizÏe CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka zjistõÂ, zÏe cÏinnosti
podle odstavce 2 ohrozÏujõÂ nebo mohou ohrozit solventnost pojisÏt'ovny nebo jinak narusÏit jejõÂ financÏnõÂ stabilitu, zejmeÂna splnitelnost jejõÂch zaÂvazkuÊ, prÏijme CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka na uÂrovni pojisÏt'ovny opatrÏenõÂ k naÂpraveÏ, poprÏõÂpadeÏ zakaÂzÏe provaÂdeÏnõÂ teÏchto obchodnõÂch
cÏinnostõÂ.
§ 26e
PorÏaÂdkovaÂ pokuta
(1) PojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ, kteraÂ znemozÏnõÂ
nebo zaÂvazÏneÏ ztõÂzÏõÂ vyÂkon dohledu zejmeÂna tõÂm, zÏe
neposkytne potrÏebnou soucÏinnost nebo nevyhovõÂ vyÂzveÏ daneÂ podle tohoto zaÂkona, muÊzÏe CÏeskaÂ naÂrodnõÂ
banka ulozÏit porÏaÂdkovou pokutu do 5 000 000 KcÏ.
(2) PorÏaÂdkovou pokutu podle odstavce 1 lze ulozÏit opakovaneÏ. UÂhrn ulozÏenyÂch pokut nesmõÂ prÏevysÏovat 20 000 000 KcÏ.
(3) PorÏaÂdkovou pokutu lze ulozÏit do 6 meÏsõÂcuÊ
ode dne, kdy k protipraÂvnõÂmu jednaÂnõÂ dosÏlo.
(4) Pokuty ulozÏeneÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ financÏnõÂ uÂrÏad. PrÏõÂjem
z pokut je prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.
§ 27
OpatrÏenõÂ k odstraneÏnõÂ nedostatkuÊ a odneÏtõÂ povolenõÂ
(1) Pokud CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka zjistõÂ porusÏenõÂ
povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem, rozhodne o opatrÏenõÂ k odstraneÏnõÂ zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ. Jako soucÏaÂst
tohoto opatrÏenõÂ, nestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, je CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka opraÂvneÏna pozÏadovat ve stanoveneÂ
lhuÊteÏ provedenõÂ zmeÏny
a) fyzickeÂ osoby, kteraÂ maÂ uÂcÏast na rÏõÂzenõÂ pojisÏt'ovny
nebo zajisÏt'ovny,
b) v osobeÏ prokuristy,
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c) cÏlena prÏedstavenstva, dozorcÏõÂ rady nebo kontrolnõÂ
komise, nebo
d) zrusÏeno
e) poveÏrÏeneÂho zaÂstupce pobocÏky pojisÏt'ovny.
(2) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka muÊzÏe rozhodnout, aby
pojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna prÏednostneÏ pouzÏila zisk po
zdaneÏnõÂ k doplneÏnõÂ rezervnõÂho fondu nebo ke zvyÂsÏenõÂ
zaÂkladnõÂho kapitaÂlu nebo aby snõÂzÏila svuÊj zaÂkladnõÂ kapitaÂl o cÏaÂstku odpovõÂdajõÂcõÂ ztraÂteÏ po jejõÂm zuÂcÏtovaÂnõÂ
s rezervnõÂm a dalsÏõÂmi fondy za prÏedpokladu, zÏe ztraÂta
prÏesahuje 20 % jejõÂho zaÂkladnõÂho kapitaÂlu (§ 28).
(3) Pokud CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka zjistõÂ v hospodarÏenõÂ tuzemskeÂ pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny nebo pojisÏt'ovny z trÏetõÂho staÂtu nedostatky, ktereÂ by mohly ohrozit nebo ohrozÏujõÂ splnitelnost jejõÂch zaÂvazkuÊ, je opraÂvneÏna svyÂm rozhodnutõÂm
a) narÏõÂdit pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ prÏedlozÏit CÏeskeÂ
naÂrodnõÂ bance ke schvaÂlenõÂ ozdravnyÂ plaÂn (§ 29),
b) zaveÂst v pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ nucenou
spraÂvu (§ 30),
c) pozastavit pojisÏt'ovneÏ opraÂvneÏnõÂ k uzavõÂraÂnõÂ pojistnyÂch smluv nebo zajisÏt'ovneÏ opraÂvneÏnõÂ k uzavõÂraÂnõÂ zajisÏt'ovacõÂch smluv a k rozsÏirÏovaÂnõÂ zaÂvazkuÊ
jizÏ prÏevzatyÂch (§ 31),
d) narÏõÂdit pojisÏt'ovneÏ prÏeveÂst jejõÂ pojistnyÂ kmen na
jinou pojisÏt'ovnu (§ 32),
e) odejmout pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ povolenõÂ
k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti (§ 33); povolenõÂ je pojisÏt'ovneÏ nebo tuzemskeÂ
zajisÏt'ovneÏ odejmuto, je-li v uÂpadku.
(4) Na cÏinnost pojisÏt'ovny z trÏetõÂho staÂtu se ustanovenõÂ odstavce 3 põÂsm. b) nepouzÏije.
(5) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka soucÏasneÏ informuje prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn dohledu jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, na jehozÏ
uÂzemõÂ provozuje pojisÏt'ovna svoji cÏinnost, o vsÏech opatrÏenõÂch, kteraÂ prÏijala.
(6) ObdrzÏõÂ-li CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka oznaÂmenõÂ
o zavedenõÂ reorganizacÏnõÂho opatrÏenõÂ nebo prohlaÂsÏenõÂ
konkursu na pojisÏt'ovnu z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu nebo
pojisÏt'ovnu ze trÏetõÂho staÂtu a nebo zajisÏt'ovnu, muÊzÏe
toto oznaÂmenõÂ zverÏejnit v cÏeskeÂm jazyce a zpuÊsobem,
kteryÂ povazÏuje za vhodnyÂ. Obsahem oznaÂmenõÂ musõÂ
byÂt zejmeÂna
a) uÂdaje potrÏebneÂ k identifikaci osoby, vuÊcÏi nõÂzÏ bylo
reorganizacÏnõÂ opatrÏenõÂ zavedeno, nebo na nizÏ byl
prohlaÂsÏen konkurs, vcÏetneÏ informace o zavedenõÂ
reorganizacÏnõÂho opatrÏenõÂ nebo prohlaÂsÏenõÂ konkursu,
b) prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn domovskeÂho cÏlenskeÂho staÂtu,
kteryÂ je prÏõÂslusÏnyÂ k provaÂdeÏnõÂ reorganizacÏnõÂho
opatrÏenõÂ cÏi konkursu, vcÏetneÏ jeho adresy,
c) rozhodneÂ praÂvo, jõÂmzÏ se provaÂdeÏnõÂ reorganizacÏnõÂho opatrÏenõÂ nebo konkursu rÏõÂdõÂ,
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d) uÂdaje o osobeÏ, poveÏrÏeneÂ provaÂdeÏnõÂm reorganizacÏnõÂho opatrÏenõÂ nebo konkursu.
ReorganizacÏnõÂmi opatrÏenõÂmi se pro uÂcÏely tohoto ustanovenõÂ rozumõÂ opatrÏenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu12a).
(7) SoucÏasneÏ s opatrÏenõÂm podle odstavce 3 muÊzÏe
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka omezit nebo zakaÂzat volneÂ naklaÂdaÂnõÂ s majetkem pojisÏt'ovny. CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka
omezõÂ nebo zakaÂzÏe na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti domovskeÂho
cÏlenskeÂho staÂtu volneÂ naklaÂdaÂnõÂ s majetkem pojisÏt'ovny
z cÏlenskeÂho staÂtu, kteraÂ provozuje pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky prostrÏednictvõÂm sveÂ pobocÏky. Omezit nebo zakaÂzat volneÂ naklaÂdaÂnõÂ s majetkem lze pouze u toho majetku, kteryÂ byl pro tento uÂcÏel
urcÏen domovskyÂm cÏlenskyÂm staÂtem. TõÂm nejsou dotcÏena praÂva a povinnosti vyplyÂvajõÂcõÂ z financÏnõÂho
zajisÏteÏnõÂ12b) podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu12c)
nebo podle zahranicÏnõÂ praÂvnõÂ uÂpravy, ktereÂ pojisÏt'ovna
nebo zajisÏt'ovna poskytla nebo jõÂ bylo poskytnuto. DotcÏena nenõÂ takeÂ mozÏnost proveÂst zaÂveÏrecÏneÂ vyrovnaÂnõÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu upravujõÂcõÂho podnikaÂnõÂ na kapitaÂloveÂm trhu12d).
(8) Nelze pozÏadovat, aby pojisÏt'ovna prÏevedla cÏaÂst
sveÂho pojistneÂho kmene podle jednoho nebo võÂce pojistnyÂch odveÏtvõÂ uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 1 tohoto zaÂkona na staÂtem zrÏõÂzenou organizaci.
(9) UÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ o ulozÏenõÂ opatrÏenõÂ k odstraneÏnõÂ nedostatkuÊ nebo odejmutõÂ povolenõÂ podle odstavce 1 nebo 2 je pouze dotcÏenaÂ pojisÏt'ovna nebo zaÏ õÂzenõÂ o ulozÏenõÂ opatrÏenõÂ k odstraneÏnõÂ nedojisÏt'ovna. R
statkuÊ muÊzÏe byÂt zahaÂjeno teÂzÏ dorucÏenõÂm rozhodnutõÂ
o jeho ulozÏenõÂ, hrozõÂ-li nebezpecÏõÂ z prodlenõÂ.
§ 28
SnõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho kapitaÂlu
SnõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho kapitaÂlu lze proveÂst pouze snõÂzÏenõÂm jmenoviteÂ hodnoty akciõÂ u pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny zalozÏeneÂ jako akciovaÂ spolecÏnost nebo snõÂzÏenõÂm hodnoty zapisovaneÂho zaÂkladnõÂho kapitaÂlu u pojisÏt'ovny zalozÏeneÂ jako druzÏstvo.
§ 29
OzdravnyÂ plaÂn
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka narÏõÂdõÂ pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ prÏedlozÏit ke schvaÂlenõÂ ozdravnyÂ plaÂn, jestlizÏe
pojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna
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a) vykazuje zaÂvazÏneÂ nedostatky prÏi plneÏnõÂ schvaÂleneÂho obchodnõÂho plaÂnu nebo neplnõÂ pozÏadavky
stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem nebo zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem a vzniklaÂ situace muÊzÏe ohrozit splnitelnost zaÂvazkuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch z provozovaneÂ pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti, nebo
b) maÂ hodnotu vlastnõÂch zdrojuÊ nizÏsÏõÂ, nezÏ je pozÏadovanaÂ mõÂra solventnosti, avsÏak vysÏsÏõÂ nezÏ garancÏnõÂ
fond podle § 22 odst. 2, nebo
c) vykazuje ztraÂty, jejichzÏ vyÂsÏe by prÏi uÂhradeÏ teÏchto
ztraÂt z disponibilnõÂch prostrÏedkuÊ pojisÏt'ovny vedla
ke snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho kapitaÂlu pod minimaÂlnõÂ hranici, kteraÂ je stanovena v zaÂvislosti na provozovanyÂch pojistnyÂch odveÏtvõÂch nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti.
§ 30
NucenaÂ spraÂva
(1) Nucenou spraÂvu v pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka zavede, jestlizÏe pojisÏt'ovna nebo
zajisÏt'ovna neplnõÂ opatrÏenõÂ ulozÏenaÂ CÏeskou naÂrodnõÂ
bankou nebo zkresluje vyÂsledky sveÂ cÏinnosti nebo je
ohrozÏena splnitelnost jejõÂch zaÂvazkuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch
z uzavrÏenyÂch pojistnyÂch nebo zajisÏt'ovacõÂch smluv
nebo jõÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou ulozÏenaÂ opatrÏenõÂ nebo
sankce nevedou k naÂpraveÏ anebo maÂ hodnotu vlastnõÂch
zdrojuÊ nizÏsÏõÂ, nezÏ je garancÏnõÂ fond podle § 22 odst. 2.
(2) RozhodnutõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky, kteryÂm se
zavaÂdõÂ nucenaÂ spraÂva v pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ,
musõÂ obsahovat teÂzÏ jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo nuceneÂho spraÂvce (daÂle jen ¹spraÂvceª) a jeho zaÂstupce.
ZaÂstupce spraÂvce zastupuje spraÂvce v prÏõÂpadeÏ jeho neprÏõÂtomnosti v plneÂm rozsahu jeho pravomoci a odpoveÏdnosti. UstanovenõÂ tohoto zaÂkona tyÂkajõÂcõÂ se spraÂvce
se pouzÏijõÂ obdobneÏ i pro zaÂstupce spraÂvce.
(3) PodaÂnõÂ opravneÂho prostrÏedku proti rozhodnutõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky, kteryÂm se zavaÂdõÂ nucenaÂ
spraÂva v pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ, nemaÂ odkladnyÂ
uÂcÏinek.
(4) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka jmenuje spraÂvce ze seznamu nucenyÂch spraÂvcuÊ, kteryÂ vede, a zaÂrovenÏ stanovõÂ vyÂsÏi jeho odmeÏny za vyÂkon nuceneÂ spraÂvy. Do
tohoto seznamu muÊzÏe byÂt zapsaÂna pouze osoba plneÏ
zpuÊsobilaÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, splnÏujõÂcõÂ podmõÂnky duÊveÏryhodnosti podle § 10a a odpovõÂdajõÂcõÂm zpuÊsobem
kvalifikovanaÂ. SpraÂvcem nesmõÂ byÂt fyzickaÂ osoba,
kteraÂ byla nebo je auditorem pojisÏt'ovny nebo zajisÏ-

12a

) § 66p odst. 2 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 377/2005 Sb.
§ 11d odst. 1 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 97/1963 Sb., o mezinaÂrodnõÂm praÂvu soukromeÂm a procesnõÂm, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 377/2005
Sb.
12b
) SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. cÏervna 2002 o dohodaÂch o financÏnõÂm zajisÏteÏnõÂ.
12c

) ObchodnõÂ zaÂkonõÂk.

12d

) ZaÂkon cÏ. 256/2004 Sb., o podnikaÂnõÂ na kapitaÂloveÂm trhu, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 635/2004 Sb.
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t'ovny nebo se jakyÂmkoliv zpuÊsobem na auditu podõÂlela, nebo osoba, kteraÂ je nebo byla v teÂto pojisÏt'ovneÏ
nebo zajisÏt'ovneÏ odpoveÏdnyÂm pojistnyÂm matematikem
nebo maÂ, anebo meÏla k pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ
vztah, kteryÂ by mohl byÂt prÏekaÂzÏkou rÏaÂdneÂho vyÂkonu
funkce spraÂvce. NaÂklady spojeneÂ s vyÂkonem nuceneÂ
spraÂvy jsou hrazeny z majetku pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny. CÏinnost spraÂvce je delegovanyÂm vyÂkonem staÂtnõÂ
spraÂvy.
(5) DorucÏenõÂm rozhodnutõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky
o zavedenõÂ nuceneÂ spraÂvy pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ
a) prÏechaÂzõÂ puÊsobnost prÏedstavenstva a valneÂ hromady nebo cÏlenskeÂ schuÊze druzÏstva na spraÂvce,
s vyÂjimkou opraÂvneÏnõÂ podat opravnyÂ prostrÏedek
proti rozhodnutõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky, kteryÂm se
zavaÂdõÂ nucenaÂ spraÂva v pojisÏt'ovneÏ nebo, rozhodnutõÂ o zvyÂsÏenõÂ nebo snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho kapitaÂlu
a rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstva,
b) se pozastavuje vyÂkon funkcõÂ jejõÂch orgaÂnuÊ a rusÏõÂ
prokura,
c) se pozastavuje naklaÂdaÂnõÂ s jejõÂmi aktivy bez souhlasu spraÂvce.
(6) ZavedenõÂm nuceneÂ spraÂvy nejsou dotcÏena
praÂva a povinnosti vyplyÂvajõÂcõÂ z financÏnõÂho zajisÏteÏnõÂ12b) podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu12c) nebo podle zahranicÏnõÂ praÂvnõÂ uÂpravy, ktereÂ pojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna poskytla nebo jõÂ bylo poskytnuto. DotcÏena
nenõÂ takeÂ mozÏnost proveÂst zaÂveÏrecÏneÂ vyrovnaÂnõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu upravujõÂcõÂho podnikaÂnõÂ
na kapitaÂloveÂm trhu12d).
(7) RozhodnutõÂ o veÏcech v puÊsobnosti valneÂ hromady cÏinõÂ spraÂvce s prÏedchozõÂm souhlasem CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky.
(8) SpraÂvce je povinen postupovat v souladu s rozhodnutõÂm CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky, kteryÂm se zavaÂdõÂ nucenaÂ spraÂva, a cÏinit opatrÏenõÂ nezbytnaÂ k obnovenõÂ stability a likvidity pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny. ZjistõÂ-li
spraÂvce prÏedluzÏenõÂ pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny, je povinen oznaÂmit tuto skutecÏnost neprodleneÏ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance a poskytnout jõÂ podklady osveÏdcÏujõÂcõÂ tuto
skutecÏnost. PlneÏnõÂm dõÂlcÏõÂch uÂkoluÊ je spraÂvce opraÂvneÏn
poveÏrÏit dalsÏõÂ osobu.
(9) NucenaÂ spraÂva se zapisuje do obchodnõÂho rejstrÏõÂku. NaÂvrh na zaÂpis tyÂkajõÂcõÂ se nuceneÂ spraÂvy podaÂvaÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka.
(10) DaÂle se do obchodnõÂho rejstrÏõÂku zapisuje
spraÂvce, jeho zmeÏna, ukoncÏenõÂ nuceneÂ spraÂvy a vyÂmaz
prokury na naÂvrh spraÂvce.
(11) NucenaÂ spraÂva koncÏõÂ
a) nabytõÂm praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
banky o ukoncÏenõÂ nuceneÂ spraÂvy v pojisÏt'ovneÏ
nebo zajisÏt'ovneÏ,
b) uplynutõÂm 24 meÏsõÂcuÊ od jejõÂho zavedenõÂ, nebo

c) vstupem pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny do likvidace
nebo prohlaÂsÏenõÂm konkurzu na pojisÏt'ovnu nebo
zajisÏt'ovnu.
§ 30a
(1) MaÂ-li byÂt zavedena nucenaÂ spraÂva v pojisÏt'ovneÏ
nebo zajisÏt'ovneÏ, informuje CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny dohledu vsÏech cÏlenskyÂch staÂtuÊ o sveÂm
zaÂmeÏru zaveÂst nucenou spraÂvu a o praktickeÂm dopadu
tohoto opatrÏenõÂ na uzavrÏeneÂ pojistneÂ smlouvy; tuto
informaci poskytne prÏed vydaÂnõÂm rozhodnutõÂ nebo
bezprostrÏedneÏ poteÂ, nesnese-li veÏc odkladu. Informace
obsahuje i upozorneÏnõÂ na mozÏneÂ praktickeÂ duÊsledky
zavedenõÂ nuceneÂ spraÂvy. CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka usiluje
o koordinaci sveÂ cÏinnosti s prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny dohledu
vsÏech cÏlenskyÂch staÂtuÊ.
(2) SpraÂvce vykonaÂvaÂ sveÂ pravomoci podle tohoto
zaÂkona i na uÂzemõÂ jinyÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ s vyÂjimkou
uzÏitõÂ donucovacõÂch prostrÏedkuÊ cÏi jineÂho uzÏitõÂ sõÂly a pravomoci zaÂvazneÏ rozhodovat spory nebo jinaÂ rÏõÂzenõÂ,
k nimzÏ jsou prÏõÂslusÏneÂ soudy nebo spraÂvnõÂ orgaÂny daneÂho staÂtu. SpraÂvce se prokazuje uÂrÏedneÏ oveÏrÏenou kopiõÂ rozhodnutõÂ o sveÂm jmenovaÂnõÂ bez jejõÂho vysÏsÏõÂho
oveÏrÏenõÂ s prÏekladem do uÂrÏednõÂho jazyka daneÂho staÂtu,
pokud je vyzÏadovaÂn. SpraÂvce podle mozÏnostõÂ vykonaÂvaÂ sveÂ pravomoci podle tohoto zaÂkona i na uÂzemõÂ
trÏetõÂch staÂtuÊ.
(3) PrÏi vyÂkonu svyÂch pravomocõÂ na uÂzemõÂ cÏlenskyÂch staÂtuÊ se spraÂvce rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem daneÂho
staÂtu, zejmeÂna ohledneÏ postupuÊ prÏi prodeji majetku
a prÏi poskytovaÂnõÂ informacõÂ zameÏstnancuÊm. JestlizÏe je
to podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ daneÂho staÂtu potrÏebneÂ
k plneÏnõÂ uÂcÏelu nuceneÂ spraÂvy, je spraÂvce povinen zÏaÂdat,
aby uÂdaj o zavedenõÂ nuceneÂ spraÂvy byl zapsaÂn v katastru nemovitostõÂ, obchodnõÂm rejstrÏõÂku nebo v jineÂm verÏejneÂm rejstrÏõÂku tohoto staÂtu. NaÂklady na provedenõÂ
zaÂpisu jdou k tõÂzÏi pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny, vuÊcÏi
nõÂzÏ byla nucenaÂ spraÂva zavedena.
§ 31
PozastavenõÂ opraÂvneÏnõÂ k uzavõÂraÂnõÂ smluv
a rozsÏirÏovaÂnõÂ zaÂvazkuÊ
(1) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka muÊzÏe pozastavit pojisÏt'ovneÏ opraÂvneÏnõÂ k uzavõÂraÂnõÂ pojistnyÂch smluv a rozsÏirÏovaÂnõÂ zaÂvazkuÊ jizÏ prÏevzatyÂch, jestlizÏe je ohrozÏena splnitelnost jejõÂch zaÂvazkuÊ a opatrÏenõÂ ulozÏenaÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou nevedla ke zlepsÏenõÂ jejõÂ hospodaÂrÏskeÂ situace nebo v souvislosti se zavedenõÂm nuceneÂ spraÂvy.
(2) PozastavenõÂ opraÂvneÏnõÂ podle odstavce 1 se
muÊzÏe tyÂkat cÏaÂsti nebo celkoveÂho rozsahu CÏeskou naÂrodnõÂ bankou povoleneÂ cÏinnosti. Tuto skutecÏnost CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka zverÏejnõÂ ve formeÏ uÂrÏednõÂho sdeÏlenõÂ
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky ve VeÏstnõÂku a ObchodnõÂm veÏstnõÂku a informuje verÏejnost prostrÏednictvõÂm sdeÏlovacõÂch
prostrÏedkuÊ. JednaÂ-li se o pojisÏt'ovnu z trÏetõÂho staÂtu,
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o tomto rozhodnutõÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka informuje
prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn dohledu zemeÏ sõÂdla teÂto pojisÏt'ovny.
(3) MaÂ-li byÂt rozhodnuto o pozastavenõÂ opraÂvneÏnõÂ k uzavõÂraÂnõÂ pojistnyÂch smluv a rozsÏirÏovaÂnõÂ zaÂvazkuÊ jizÏ prÏevzatyÂch v pojisÏt'ovneÏ nebo o pozastavenõÂ
opraÂvneÏnõÂ k uzavõÂraÂnõÂ zajisÏt'ovacõÂch smluv a k rozsÏirÏovaÂnõÂ zaÂvazkuÊ v zajisÏt'ovneÏ, informuje CÏeskaÂ naÂrodnõÂ
banka prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny dohledu vsÏech cÏlenskyÂch staÂtuÊ
o sveÂm zaÂmeÏru rozhodnout o prÏevodu pojistneÂho
kmene a o mozÏnyÂch praktickyÂch dopadech tohoto
opatrÏenõÂ, zejmeÂna jeho vlivu na prÏõÂslusÏneÂ pojistneÂ
smlouvy a pohledaÂvky z pojisÏteÏnõÂ z nich vyplyÂvajõÂcõÂ;
tuto informaci poskytne prÏed vydaÂnõÂm rozhodnutõÂ
nebo bezprostrÏedneÏ poteÂ, nesnese-li veÏc odkladu. CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka usiluje o koordinaci sveÂ cÏinnosti s prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny dohledu vsÏech cÏlenskyÂch staÂtuÊ.
§ 32
PrÏevod pojistneÂho kmene
(1) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka muÊzÏe pojisÏt'ovneÏ narÏõÂdit
prÏeveÂst na jinou pojisÏt'ovnu pojistnyÂ kmen, jestlizÏe pojisÏt'ovna neplnõÂ opatrÏenõÂ ulozÏenaÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou v souvislosti s ohrozÏenõÂm jejõÂ schopnosti dostaÂt
svyÂm zaÂvazkuÊm nebo v souvislosti se zavedenõÂm nuceneÂ spraÂvy nebo v souvislosti s pozastavenõÂm opraÂvneÏnõÂ k uzavõÂraÂnõÂ smluv a rozsÏirÏovaÂnõÂ zaÂvazkuÊ cÏi s odneÏtõÂm povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti. Ve
lhuÊteÏ urcÏeneÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou, kteraÂ nesmõÂ byÂt
kratsÏõÂ nezÏ 30 dnuÊ od nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ,
kteryÂm CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka pojisÏt'ovneÏ narÏõÂdila prÏeveÂst pojistnyÂ kmen podle veÏty prvnõÂ, je pojisÏt'ovna povinna prÏedlozÏit CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance ke schvaÂlenõÂ naÂvrh postupu tohoto prÏevodu. PrÏi prÏevodu cÏaÂsti pojistneÂho kmene se postupuje obdobneÏ.
(2) K prÏevodu pojistneÂho kmene nebo jeho cÏaÂsti
muÊzÏe dojõÂt i na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti pojisÏt'ovny, o ktereÂ
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka rozhodne ve lhuÊteÏ 30 dnuÊ od
jejõÂho podaÂnõÂ.
(3) PrÏebõÂrajõÂcõÂ pojisÏt'ovna je povinna do 30 dnuÊ po
nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky,
kteryÂm byl schvaÂlen prÏevod pojistneÂho kmene, sdeÏlit
pojistnõÂkuÊm, jejichzÏ pojistnyÂch smluv se prÏevod pojistneÂho kmene tyÂkaÂ, obchodnõÂ firmu a sõÂdlo prÏebõÂrajõÂcõÂ
pojisÏt'ovny a dalsÏõÂ nezbytnaÂ sdeÏlenõÂ souvisejõÂcõÂ s plynulyÂm pokracÏovaÂnõÂm prÏevaÂdeÏnyÂch pojistnyÂch smluv.
(4) S prÏevodem pojistneÂho kmene dojde k prÏevodu
financÏnõÂch prostrÏedkuÊ urcÏenyÂch k plneÏnõÂ zaÂvazkuÊ
vzniklyÂch z prÏedaÂvaneÂho pojistneÂho kmene z prÏedaÂvajõÂcõÂ pojisÏt'ovny na prÏebõÂrajõÂcõÂ pojisÏt'ovnu, a to zpuÊsobem
schvaÂlenyÂm CÏeskou naÂrodnõÂ bankou.
(5) NaÂvrh postupu podle odstavce 1 nebo zÏaÂdost
podle odstavce 2 musõÂ obsahovat tyto naÂlezÏitosti:
a) dohodu o prÏevodu pojistneÂho kmene mezi prÏedaÂvajõÂcõÂ a prÏebõÂrajõÂcõÂ pojisÏt'ovnou; prÏebõÂrajõÂcõÂ pojisÏ-

b)
c)
d)

e)
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t'ovnou muÊzÏe byÂt pouze pojisÏt'ovna, ktereÂ bylo
udeÏleno povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti v rozsahu pojistnyÂch odveÏtvõÂ, do kteryÂch
spadajõÂ rizika, jezÏ jsou pojisÏteÏna pojistnyÂmi
smlouvami, ktereÂ jsou prÏedmeÏtem prÏedaÂnõÂ,
duÊvody prÏevodu pojistneÂho kmene, jednaÂ-li se
o prÏevod na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti pojisÏt'ovny,
charakter a vyÂsÏi prostrÏedkuÊ tyÂkajõÂcõÂch se uzavrÏenyÂch pojistnyÂch smluv, ktereÂ jsou prÏedmeÏtem prÏevodu,
prÏedpoklaÂdaneÂ zmeÏny v hospodarÏenõÂ prÏedaÂvajõÂcõÂ
a prÏebõÂrajõÂcõÂ pojisÏt'ovny jako duÊsledek prÏevodu pojistneÂho kmene vcÏetneÏ prÏedpoklaÂdaneÂho vyÂvoje
solventnosti prÏebõÂrajõÂcõÂ a prÏedaÂvajõÂcõÂ pojisÏt'ovny,
zpuÊsob a obsah sdeÏlenõÂ pojistnõÂkuÊm, jejichzÏ pojistneÂ smlouvy jsou prÏedmeÏtem dohody podle põÂsmene a), o prÏevodu pojistneÂho kmene, vcÏetneÏ data,
do ktereÂho musõÂ byÂt tento prÏevod ukoncÏen.

(6) Dnem, kdy nabylo praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky podle odstavce 1 nebo 2, se prÏebõÂrajõÂcõÂ pojisÏt'ovna staÂvaÂ uÂcÏastnõÂkem pojistneÂ smlouvy
a vstupuje do vsÏech praÂv a zaÂvazkuÊ prÏedaÂvajõÂcõÂ pojisÏt'ovny, ktereÂ byly prÏedmeÏtem prÏevodu.
(7) PrÏevod pojistneÂho kmene CÏeskaÂ naÂrodnõÂ
banka neschvaÂlõÂ, jestlizÏe by tõÂmto prÏevodem byla ohrozÏena splnitelnost zaÂvazkuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch z pojistnyÂch
smluv, ktereÂ jsou prÏedmeÏtem prÏevodu pojistneÂho
kmene, nebo stabilita prÏebõÂrajõÂcõÂ pojisÏt'ovny anebo stabilita prÏedaÂvajõÂcõÂ pojisÏt'ovny, jde-li o zÏaÂdost podle odstavce 2.
§ 32a
PrÏevod pojistneÂho kmene v raÂmci cÏlenskyÂch staÂtuÊ
(1) PobocÏka pojisÏt'ovny z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu
zrÏõÂzenaÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky je opraÂvneÏna prÏeveÂst
pojistnyÂ kmen, tyÂkajõÂcõÂ se pojistnyÂch smluv uzavrÏenyÂch bud' podle praÂva zaklaÂdat pobocÏky nebo podle
svobody docÏasneÏ poskytovat sluzÏby, na pojisÏt'ovnu z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, pokud prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn dohledu
domovskeÂho cÏlenskeÂho staÂtu potvrdõÂ, zÏe po zohledneÏnõÂ
prÏevodu bude tato prÏebõÂrajõÂcõÂ pojisÏt'ovna splnÏovat podmõÂnky solventnosti.
(2) PrÏevod pojistneÂho kmene tyÂkajõÂcõÂ se pojistnyÂch smluv uzavrÏenyÂch na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky pojisÏt'ovnou z cÏlenskeÂho staÂtu, a to bud' podle praÂva zaklaÂdat pobocÏky nebo podle svobody docÏasneÏ poskytovat sluzÏby, je pojisÏt'ovna z cÏlenskeÂho staÂtu povinna
prÏedbeÏzÏneÏ konzultovat s CÏeskou naÂrodnõÂ bankou.
(3) Byla-li CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka pozÏaÂdaÂna o vyjaÂdrÏenõÂ sveÂho stanoviska nebo souhlasu k prÏevodu pojistneÂho kmene podle odstavcuÊ 1 a 2 prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem dohledu cÏlenskeÂho staÂtu prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ pojisÏt'ovny
z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, vyjaÂdrÏõÂ svoje stanovisko nebo
souhlas do 3 meÏsõÂcuÊ ode dne obdrzÏenõÂ zÏaÂdosti; necÏin-

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 349 / 2006

Strana 4470

CÏaÂstka 108

nost CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky se povazÏuje za souhlas s takovyÂm prÏevodem.

v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ z duÊvodu jejõÂ nedostatecÏneÂ
solventnosti,

(4) Za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem je
tuzemskaÂ pojisÏt'ovna opraÂvneÏna prÏeveÂst pojistnyÂ kmen
tyÂkajõÂcõÂ se pojistnyÂch smluv uzavrÏenyÂch v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ bud' podle praÂva zaklaÂdat pobocÏky nebo
podle svobody docÏasneÏ poskytovat sluzÏby. CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka schvaÂlõÂ zÏaÂdost pojisÏt'ovny o tento prÏevod
poteÂ, kdy obdrzÏõÂ souhlas prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu dohledu
cÏlenskeÂho staÂtu, kde vznikl zaÂvazek.

j) pojisÏt'ovna, ktereÂ bylo udeÏleno povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti jako
tuzemskeÂ pojisÏt'ovneÏ, prÏemõÂstila svoje sõÂdlo mimo
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,

§ 32b
MaÂ-li byÂt rozhodnuto o prÏevodu pojistneÂho
kmene v pojisÏt'ovneÏ, informuje CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka
prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny dohledu vsÏech cÏlenskyÂch staÂtuÊ o sveÂm
zaÂmeÏru rozhodnout o prÏevodu pojistneÂho kmene
a o mozÏnyÂch praktickyÂch dopadech tohoto opatrÏenõÂ,
zejmeÂna jeho vlivu na prÏõÂslusÏneÂ pojistneÂ smlouvy a pohledaÂvky z pojisÏteÏnõÂ z nich vyplyÂvajõÂcõÂ; tuto informaci
poskytne prÏed vydaÂnõÂm rozhodnutõÂ nebo bezprostrÏedneÏ poteÂ, nesnese-li veÏc odkladu. CÏeskaÂ naÂrodnõÂ
banka usiluje o koordinaci sveÂ cÏinnosti s prÏõÂslusÏnyÂmi
orgaÂny dohledu vsÏech cÏlenskyÂch staÂtuÊ.
§ 33
OdneÏtõÂ povolenõÂ
(1) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka odejme pojisÏt'ovneÏ nebo
zajisÏt'ovneÏ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti, ktereÂ jõÂ udeÏlila, jestlizÏe
a) je v uÂpadku,
b) jizÏ nesplnÏuje podmõÂnky pro povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti,
c) porusÏuje zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem a jestlizÏe opatrÏenõÂ nebo pokuta ulozÏeneÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou nevedly
k naÂpraveÏ,
d) se v jejõÂm hospodarÏenõÂ projevujõÂ nedostatky tak
zaÂvazÏneÂ, zÏe dalsÏõÂ pokracÏovaÂnõÂ v cÏinnosti ohrozÏuje
zaÂjmy uÂcÏastnõÂkuÊ pojisÏteÏnõÂ,
e) zavedenõÂ nuceneÂ spraÂvy nevedlo k obnovenõÂ jejõÂ
platebnõÂ schopnosti,
f) zõÂskala povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ nebo
zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti na zaÂkladeÏ nespraÂvneÏ uvedenyÂch uÂdajuÊ rozhodnyÂch pro udeÏlenõÂ tohoto povolenõÂ,
g) pojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna do 1 roku od nabytõÂ
praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, kteryÂm jõÂ bylo udeÏleno
povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti, nezahaÂjõÂ svoji cÏinnost,
h) pojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna neprovozuje pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnost deÂle nezÏ 6 meÏsõÂcuÊ,
i) pojisÏt'ovneÏ z trÏetõÂho staÂtu bylo odejmuto povolenõÂ

k) o to pozÏaÂdaÂ.
(2) OkamzÏikem nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky o odneÏtõÂ povolenõÂ vstupuje pojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna do likvidace. PojisÏt'ovna nebo
zajisÏt'ovna, ktereÂ bylo odnÏato povolenõÂ k provozovaÂnõÂ
pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti se i nadaÂle rÏõÂdõÂ
tõÂmto zaÂkonem. PojisÏt'ovna vsÏak nemuÊzÏe uzavõÂrat pojistneÂ smlouvy nebo zajisÏt'ovna zajisÏt'ovacõÂ smlouvy,
zprostrÏedkovatelskeÂ smlouvy, prodluzÏovat smlouvy
jizÏ uzavrÏeneÂ nebo zvysÏovat pojistneÂ cÏaÂstky nebo limity
pojistneÂho plneÏnõÂ. PojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna je povinna proveÂst opatrÏenõÂ ulozÏenaÂ jõÂ pravomocnyÂm rozhodnutõÂm CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky, kteryÂm jõÂ bylo odejmuto povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti.
(3) OdneÏtõÂ povolenõÂ podle odstavce 1 se muÊzÏe
vztahovat i na cÏaÂst provozovaneÂ pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti, jestlizÏe pojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna
nezvyÂsÏila svuÊj zaÂkladnõÂ kapitaÂl podle § 9 ani ve lhuÊteÏ
1 roku od nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, kteryÂm jõÂ
bylo CÏeskou naÂrodnõÂ bankou pozastaveno opraÂvneÏnõÂ
k uzavõÂraÂnõÂ pojistnyÂch smluv a rozsÏirÏovaÂnõÂ zaÂvazkuÊ jizÏ
prÏevzatyÂch, nebo o to pozÏaÂdaÂ.
(4) zrusÏen
(5) zrusÏen
(6) RozhodnutõÂ o odneÏtõÂ povolenõÂ, ktereÂ nabylo
praÂvnõÂ moci, CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka zverÏejnõÂ ve formeÏ
uÂrÏednõÂho sdeÏlenõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky ve VeÏstnõÂku
a ObchodnõÂm veÏstnõÂku do 30 dnuÊ ode dne nabytõÂ
praÂvnõÂ moci a informuje verÏejnost prostrÏednictvõÂm sdeÏlovacõÂch prostrÏedkuÊ. V prÏõÂpadeÏ tuzemskeÂ pojisÏt'ovny je
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka povinna o tomto rozhodnutõÂ informovat prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny dohledu ostatnõÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ. SpolecÏneÏ s teÏmito orgaÂny dohledu prÏijme
opatrÏenõÂ nutnaÂ k ochraneÏ spotrÏebitele, zejmeÂna s cõÂlem
zabraÂnit dalsÏõÂmu puÊsobenõÂ pojisÏt'ovny jak na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky, tak i v raÂmci jinyÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ,
a s cõÂlem zabraÂnit volneÂmu naklaÂdaÂnõÂ s majetkem pojisÏt'ovny.
(7) O rozhodnutõÂ, kteryÂm bylo pojisÏt'ovneÏ z trÏetõÂho staÂtu odnÏato povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ
cÏinnosti na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, informuje CÏeskaÂ
naÂrodnõÂ banka prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn dohledu zemeÏ sõÂdla teÂto
pojisÏt'ovny.
(8) Odejme-li CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka pojisÏt'ovneÏ
z trÏetõÂho staÂtu zvyÂhodneÏnõÂ podle § 5c odst. 6, vyrozumõÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny dohledu
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ostatnõÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ, kde pojisÏt'ovna puÊsobõÂ, aby
tyto orgaÂny mohly prÏijmout prÏõÂslusÏnaÂ opatrÏenõÂ.
(9) Je-li duÊvodem odneÏtõÂ povolenõÂ uÂpadek tuzemskeÂ pojisÏt'ovny nebo pobocÏky pojisÏt'ovny z trÏetõÂho staÂtu
nebo tuzemskeÂ zajisÏt'ovny, jehozÏ duÊsledkem je podaÂnõÂ
naÂvrhu na prohlaÂsÏenõÂ konkursu, informuje CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka neprodleneÏ po odneÏtõÂ povolenõÂ orgaÂny dohledu vsÏech cÏlenskyÂch staÂtuÊ. Informace obsahuje i upozorneÏnõÂ na mozÏneÂ praktickeÂ dopady tohoto opatrÏenõÂ.
§ 34
PrÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ
(1) KromeÏ prÏõÂpaduÊ, kdy lze ulozÏit prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu, CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka muÊzÏe
prÏi vyÂkonu dohledu podle tohoto zaÂkona ulozÏit prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ takeÂ tehdy, jestlizÏe je to trÏeba k zajisÏteÏnõÂ
praÂvem chraÂneÏnyÂch zaÂjmuÊ fyzickyÂch nebo praÂvnickyÂch osob, ktereÂ nejsou uÂcÏastnõÂky spraÂvnõÂho rÏõÂzenõÂ,
nebo jestlizÏe by byl vyÂkon konecÏneÂho rozhodnutõÂ
zmarÏen cÏi vaÂzÏneÏ ohrozÏen. TakoveÂ prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ
spocÏõÂvaÂ v ulozÏenõÂ povinnosti pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ
a) neuzavõÂrat dalsÏõÂ pojistneÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ smlouvy
a nerozsÏirÏovat jizÏ prÏevzateÂ zaÂvazky z pojisÏteÏnõÂ
nebo zajisÏteÏnõÂ,
b) nenaklaÂdat bez souhlasu CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky se
svyÂmi aktivy,
c) nepostupovat bez souhlasu CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky
podle rozhodnutõÂ prÏedstavenstva, valneÂ hromady
nebo cÏlenskeÂ schuÊze.
(2) RozhodnutõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky o prÏedbeÏzÏneÂm opatrÏenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vydaÂnõÂ.
(3) MaÂ-li byÂt rozhodnuto o ulozÏenõÂ prÏedbeÏzÏneÂho
opatrÏenõÂ pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ, informuje CÏeskaÂ
naÂrodnõÂ banka orgaÂny dohledu vsÏech cÏlenskyÂch staÂtuÊ
o sveÂm zaÂmeÏru rozhodnout o prÏevodu pojistneÂho
kmene a o mozÏnyÂch praktickyÂch dopadech tohoto
opatrÏenõÂ, zejmeÂna jeho vlivu na prÏõÂslusÏneÂ pojistneÂ
smlouvy a pohledaÂvky z pojisÏteÏnõÂ z nich vyplyÂvajõÂcõÂ;
tuto informaci poskytne prÏed vydaÂnõÂm rozhodnutõÂ
nebo bezprostrÏedneÏ poteÂ, nesnese-li veÏc odkladu. CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka usiluje o koordinaci sveÂ cÏinnosti
s orgaÂny dohledu vsÏech cÏlenskyÂch staÂtuÊ.
SpraÂvnõÂ delikty
§ 35
PrÏestupky
(1) FyzickaÂ osoba se dopustõÂ prÏestupku tõÂm, zÏe
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a) jako osoba, kteraÂ navrhuje zmeÏnu cÏlena statutaÂrnõÂho nebo dozorcÏõÂho orgaÂnu nebo osoby, kteraÂ maÂ
vykonaÂvat funkci prokuristy tuzemskeÂ pojisÏt'ovny
nebo zajisÏt'ovny anebo poveÏrÏeneÂho zaÂstupce pobocÏky z trÏetõÂho staÂtu, uvede nespraÂvneÂ uÂdaje v zÏaÂdosti podaneÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance podle § 10
odst. 9,
b) jako osoba, kteraÂ hodlaÂ prÏõÂmo nebo zprostrÏedkovaneÏ nabyÂt kvalifikovanou uÂcÏast v tuzemskeÂ pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ nebo zvyÂsÏit tuto svoji uÂcÏast
tak, zÏe jejõÂ podõÂl na hlasovacõÂch praÂvech dosaÂhne
nebo prÏekrocÏõÂ 20 %, 33 % nebo 50 %, anebo tak,
zÏe se tato pojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna stane jõÂ ovlaÂdanou osobou, uvede nepravdiveÂ uÂdaje v zÏaÂdosti
podaneÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance podle § 11 odst. 1
nebo v oznaÂmenõÂ podle § 11 odst. 7, nebo
c) jako osoba uvedenaÂ v § 39 porusÏõÂ povinnost
mlcÏenlivosti.
(2) Za prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. a) a b) lze
ulozÏit pokutu do 1 000 000 KcÏ a za prÏestupek podle
odstavce 1 põÂsm. c) pokutu do 500 000 KcÏ.
§ 35a
SpraÂvnõÂ delikty praÂvnickyÂch osob
(1) PraÂvnickaÂ osoba se dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu
tõÂm, zÏe uvede nespraÂvneÂ uÂdaje v zÏaÂdosti nebo informaci
podaneÂ podle tohoto zaÂkona.
(2) PojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna se dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm, zÏe
a) provozuje pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnost
v rozporu s udeÏlenyÂm povolenõÂm,
b) ve stanoveneÂ lhuÊteÏ nesplnõÂ opatrÏenõÂ jõÂ ulozÏeneÂ
CÏeskou naÂrodnõÂ bankou prÏi vyÂkonu dohledu podle § 27, nebo
c) v rozporu s § 3 odst. 5 vyuzÏõÂvaÂ ke zprostrÏedkovaÂnõÂ pojisÏteÏnõÂ nebo k cÏinnosti samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ sluzÏeb osoby, kteraÂ nebyla registrovaÂna jako pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel nebo samostatnyÂ likvidaÂtor pojistnyÂch udaÂlostõÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.
(3) PojisÏt'ovna se dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm,
zÏe v rozporu se zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem12aa) neukoncÏõÂ sÏetrÏenõÂ do 3 meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy jõÂ byla oznaÂmena pojistnaÂ udaÂlost nebo v teÂto lhuÊteÏ neoznaÂmõÂ duÊvody, pro ktereÂ nebylo sÏetrÏenõÂ ukoncÏeno.
(4) KancelaÂrÏ se dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu, jestlizÏe
nesplnõÂ povinnost poskytnout naÂhradnõÂ plneÏnõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu12bb).

) § 16 odst. 3 zaÂkona cÏ. 37/2004 Sb., o pojistneÂ smlouveÏ a o zmeÏneÏ souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojistneÂ smlouveÏ).
§ 9 odst. 3 zaÂkona cÏ. 168/1999 Sb., o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou provozem vozidla a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu vozidla), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 47/2004 Sb.
12bb
) § 24a a 24b zaÂkona cÏ. 168/1999 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 47/2004 Sb.
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(5) Za spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1, odstavce 2
põÂsm. c), odstavce 3 nebo 4 lze ulozÏit pokutu do
1 000 000 KcÏ a za spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 2
põÂsm. a) a b) se ulozÏõÂ pokuta do 50 000 000 KcÏ.
§ 35b
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ
(1) PraÂvnickaÂ osoba za spraÂvnõÂ delikt neodpovõÂdaÂ,
jestlizÏe prokaÂzÏe, zÏe vynalozÏila vesÏkereÂ uÂsilõÂ, ktereÂ bylo
mozÏno pozÏadovat, aby porusÏenõÂ praÂvnõÂ povinnosti zabraÂnila.
(2) PrÏi urcÏenõÂ vyÂmeÏry pokuty praÂvnickeÂ osobeÏ se
prÏihleÂdne k zaÂvazÏnosti spraÂvnõÂho deliktu, zejmeÂna ke
zpuÊsobu jeho spaÂchaÂnõÂ a jeho naÂsledkuÊm a k okolnostem, za nichzÏ byl spaÂchaÂn.
(3) OdpoveÏdnost praÂvnickeÂ osoby za spraÂvnõÂ delikt zanikaÂ, jestlizÏe spraÂvnõÂ orgaÂn o neÏm nezahaÂjil rÏõÂzenõÂ do 1 roku ode dne, kdy se o neÏm dozveÏdeÏl, nejpozdeÏji vsÏak do 3 let ode dne, kdy byl spaÂchaÂn.
(4) SpraÂvnõÂ delikty podle § 35 a 35a projednaÂvaÂ
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka.
(5) Pokuty za spraÂvnõÂ delikty ulozÏeneÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ financÏnõÂ uÂrÏad. PrÏõÂjem z pokut je prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.
§ 36
FuÂze, rozdeÏlenõÂ a zmeÏna praÂvnõÂ formy
(1) FuÂze, rozdeÏlenõÂ nebo zmeÏna praÂvnõÂ formy pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny podleÂhaÂ schvaÂlenõÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou na zaÂkladeÏ prÏedlozÏeneÂho zaÂmeÏru, kteryÂ
musõÂ mõÂt põÂsemnou formu. KromeÏ naÂlezÏitostõÂ stanovenyÂch obchodnõÂm zaÂkonõÂkem pro fuÂzi, rozdeÏlenõÂ
a zmeÏnu praÂvnõÂ formy zaÂmeÏr obsahuje uÂdaje o
a) skladbeÏ financÏnõÂch prostrÏedkuÊ zõÂskanyÂch z pojisÏteÏnõÂ nebo zajisÏteÏnõÂ, ktereÂ budou prÏedmeÏtem uvedenyÂch zmeÏn,
b) prÏedpoklaÂdaneÂm vyÂvoji solventnosti v prvnõÂch
3 letech po realizaci teÏchto zmeÏn.
(2) ZmeÏnu praÂvnõÂ formy pojisÏt'ovny lze uskutecÏnit pouze v rozsahu praÂvnõÂch forem stanovenyÂch tõÂmto
zaÂkonem.
§ 37
Likvidace pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny
(1) Nedojde-li k fuÂzi, rozdeÏlenõÂ nebo zmeÏneÏ
praÂvnõÂ formy pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny podle § 36,
zrusÏuje se pojisÏt'ovna nebo zajisÏt'ovna s likvidacõÂ. CÏeskaÂ
naÂrodnõÂ banka jmenuje likvidaÂtora ze seznamu likvidaÂtoruÊ, kteryÂ vede. Do tohoto seznamu muÊzÏe byÂt zapsaÂna pouze fyzickaÂ osoba plneÏ zpuÊsobilaÂ k praÂvnõÂm
uÂkonuÊm, splnÏujõÂcõÂ podmõÂnky duÊveÏryhodnosti podle
§ 10a, nebo praÂvnickaÂ osoba splnÏujõÂcõÂ podmõÂnky duÊveÏryhodnosti podle § 10b, a kvalifikovanaÂ v oblasti

upraveneÂ tõÂmto zaÂkonem. CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka soucÏasneÏ urcÏuje i vyÂsÏi odmeÏny likvidaÂtora.
(2) LikvidaÂtorem nesmõÂ byÂt osoba, kteraÂ byla
nebo je auditorem pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny nebo
se jakyÂmkoliv zpuÊsobem na auditu podõÂlela, nebo
osoba, kteraÂ je nebo byla v teÂto pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ odpoveÏdnyÂm pojistnyÂm matematikem nebo
maÂ anebo meÏla k pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ vztah,
kteryÂ by mohl byÂt prÏekaÂzÏkou rÏaÂdneÂho vyÂkonu funkce
likvidaÂtora.
(3) LikvidaÂtor prÏedklaÂdaÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance
bez zbytecÏneÂho odkladu uÂcÏetnõÂ vyÂkazy zpracovaneÂ
v pruÊbeÏhu likvidace a doklady o uÂkonech smeÏrÏujõÂcõÂch
k likvidaci spolecÏnosti, ktereÂ si CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka
vyzÏaÂdaÂ.
(4) Aktiva, jejichzÏ zdrojem jsou technickeÂ rezervy, a vlastnõÂ zdroje, ktereÂ tvorÏõÂ garancÏnõÂ fond, slouzÏõÂ
prÏednostneÏ pro vyporÏaÂdaÂnõÂ naÂrokuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch z pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti.
(5) Pro likvidaci pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny, ktereÂ
nebylo prÏed likvidacõÂ odejmuto povolenõÂ k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti, platõÂ ustanovenõÂ § 33 odst. 2 obdobneÏ.
(6) V prÏõÂpadeÏ likvidace pojisÏt'ovny musõÂ byÂt zaÂvazky vznikleÂ na zaÂkladeÏ smluv uzavrÏenyÂch prostrÏednictvõÂm pobocÏek nebo na zaÂkladeÏ svobody docÏasneÏ
poskytovat sluzÏby plneÏny stejnyÂm zpuÊsobem jako zaÂvazky vznikleÂ na zaÂkladeÏ jinyÂch pojistnyÂch smluv teÂto
spolecÏnosti. RozlisÏovaÂnõÂ hrazenõÂ zaÂvazkuÊ vzniklyÂch
z provozovaneÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti podle naÂrodnosti,
staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnosti, pohlavõÂ nebo podle jinyÂch podobnyÂch kriteÂriõÂ je zakaÂzaÂno.
§ 37a
zrusÏen
H L AVA V
Ï
Â USTANOVENIÂ
SPOLECNA
§ 38
SpraÂvnõÂ rÏõÂzenõÂ
(1) V rÏõÂzenõÂ ve veÏcech upravenyÂch tõÂmto zaÂkonem
se postupuje podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu, pokud jednotlivaÂ
ustanovenõÂ tohoto zaÂkona nestanovõÂ jinak. MaÂ-li CÏeskaÂ
naÂrodnõÂ banka rozhodnout ve veÏci, pro jejõÂzÏ slozÏitost
nelze rozhodnout ve lhuÊteÏ stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem,
rozhodne ve lhuÊteÏ prodlouzÏeneÂ o 30 dnuÊ, ve zvlaÂsÏt'
slozÏityÂch prÏõÂpadech muÊzÏe CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka lhuÊtu
prodlouzÏit azÏ o 60 dnuÊ. ProdlouzÏenõÂ lhuÊty a jeho duÊvody oznaÂmõÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka uÂcÏastnõÂkuÊm rÏõÂzenõÂ
nejpozdeÏji prÏed uplynutõÂm tõÂmto zaÂkonem nebo
zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem stanoveneÂ lhuÊty pro vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ ve veÏci.
(2) SoucÏaÂstõÂ dokladuÊ a dalsÏõÂch põÂsemnostõÂ prÏed-
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klaÂdanyÂch CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance v cizõÂm jazyce musõÂ
byÂt jejich uÂrÏedneÏ oveÏrÏenyÂ prÏeklad do cÏeskeÂho jazyka.

cÏenõÂ limituÊ podle odstavce 1 põÂsm. c) posuzuje na zaÂkladeÏ konsolidovanyÂch uÂcÏetnõÂch zaÂveÏrek.

(3) BezuÂhonnost se doklaÂdaÂ vyÂpisem z RejstrÏõÂku
trestuÊ ne starsÏõÂm nezÏ 3 meÏsõÂce; zahranicÏnõÂ fyzickaÂ
osoba doklaÂdaÂ svoji bezuÂhonnost i odpovõÂdajõÂcõÂmi doklady vydanyÂmi staÂtem, jehozÏ je fyzickaÂ osoba obcÏanem, jakozÏ i staÂty, ve kteryÂch se v poslednõÂch 3 letech
zdrzÏovala neprÏetrzÏiteÏ po dobu võÂce nezÏ 3 meÏsõÂcuÊ.

(3) PojistnaÂ smlouva tyÂkajõÂcõÂ se velkyÂch pojistnyÂch rizik musõÂ byÂt uzavrÏena põÂsemneÏ. Od ustanovenõÂ
obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku a zaÂkona upravujõÂcõÂho pojistnou
smlouvu se lze v teÂto smlouveÏ odchyÂlit, vyzÏaduje-li to
uÂcÏel a povaha pojisÏteÏnõÂ.

(4) JestlizÏe staÂt, jehozÏ je zahranicÏnõÂ fyzickaÂ osoba
obcÏanem, nebo staÂt, ve ktereÂm se v poslednõÂch 3 letech
osoba zdrzÏovala neprÏetrzÏiteÏ po dobu võÂce nezÏ 3 meÏsõÂcuÊ,
nevydaÂvaÂ doklad obdobnyÂ vyÂpisu z RejstrÏõÂku trestuÊ,
povazÏuje se za rovnocennyÂ doklad o bezuÂhonnosti teÂto
fyzickeÂ osoby doklad vydanyÂ prÏõÂslusÏnyÂm soudem nebo
spraÂvnõÂm uÂrÏadem staÂtu, jehozÏ je fyzickaÂ osoba obcÏanem, nebo staÂtu, ve ktereÂm se v poslednõÂch 3 letech
osoba zdrzÏovala neprÏetrzÏiteÏ po dobu võÂce nezÏ 3 meÏsõÂcuÊ.
(5) NevydaÂvaÂ-li staÂt doklad podle odstavce 4, povazÏuje se za rovnocennyÂ doklad mõÂstoprÏõÂsezÏneÂ prohlaÂsÏenõÂ nebo cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ, ne starsÏõÂ 3 meÏsõÂcuÊ, ucÏineÏneÂ
fyzickou osobou prÏed prÏõÂslusÏnyÂm soudem nebo spraÂvnõÂm uÂrÏadem anebo prÏed notaÂrÏem staÂtu, jehozÏ je fyzickaÂ
osoba obcÏanem, nebo staÂtu, ve ktereÂm se v poslednõÂch
3 letech osoba zdrzÏovala neprÏetrzÏiteÏ po dobu võÂce nezÏ
3 meÏsõÂcuÊ. Pravost mõÂstoprÏõÂsezÏneÂho nebo cÏestneÂho prohlaÂsÏenõÂ musõÂ byÂt potvrzena soudem, spraÂvnõÂm uÂrÏadem
nebo notaÂrÏem.
(6) PrÏi prokazovaÂnõÂ splneÏnõÂ ostatnõÂch podmõÂnek
duÊveÏryhodnosti fyzickyÂch osob podle § 10a a duÊveÏryhodnosti praÂvnickyÂch osob podle § 10b platõÂ ustanovenõÂ odstavcuÊ 4 a 5 obdobneÏ.
§ 38a
VelkaÂ pojistnaÂ rizika v nezÏivotnõÂm pojisÏteÏnõÂ
(1) VelkyÂmi pojistnyÂmi riziky se rozumõÂ
a) pojistnaÂ rizika spadajõÂcõÂ do pojistnyÂch odveÏtvõÂ nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ cÏ. 4, 5, 6, 7, 11 a 12;
b) pojistnaÂ rizika spadajõÂcõÂ do pojistnyÂch odveÏtvõÂ cÏ. 14
a 15, jestlizÏe se tato pojistnaÂ rizika tyÂkajõÂ profesionaÂlnõÂ cÏinnosti pojistnõÂka v oblasti pruÊmysloveÂ
nebo obchodnõÂ cÏinnosti nebo svobodneÂho povolaÂnõÂ;
c) pojistnaÂ rizika spadajõÂcõÂ do pojistnyÂch odveÏtvõÂ cÏ. 3,
8, 9, 10, 13 a 16, pokud pojisÏteÏnyÂ prÏekrocÏõÂ nejmeÂneÏ
dva z naÂsledujõÂcõÂch limituÊ:
1. uÂhrn rozvahy 6,2 milionu eur,
2. cÏistyÂ obrat 12,8 milionu eur,
3. pruÊmeÏrnyÂ rocÏnõÂ prÏepocÏtenyÂ stav zameÏstnancuÊ
za zdanÏovacõÂ obdobõÂ 250.
(2) JestlizÏe pojisÏteÏnyÂ patrÏõÂ ke konsolidovaneÂmu
celku s konsolidovanyÂm uÂcÏetnictvõÂm, pak se prÏekro-
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§ 39
MlcÏenlivost
(1) ZameÏstnanci poveÏrÏenõÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou k vyÂkonu dohledu v pojisÏt'ovnictvõÂ jsou povinni
zachovaÂvat mlcÏenlivost o veÏcech, o kteryÂch se dozveÏdeÏli prÏi sveÂ cÏinnosti v raÂmci vyÂkonu dohledu v oblasti
pojisÏt'ovnictvõÂ s vyÂjimkou informacõÂ podanyÂch v zobecneÏneÂ nebo celkoveÂ podobeÏ, ze ktereÂ nenõÂ mozÏno identifikovat jednotlivou osobu, ktereÂ se informace tyÂkaÂ.
Tato povinnost trvaÂ i po skoncÏenõÂ pracovneÏpraÂvnõÂho
vztahu nebo vyÂkonu funkce. PorusÏenõÂm povinnosti
mlcÏenlivosti podle veÏty prvnõÂ nenõÂ sdeÏlenõÂ informacõÂ
zõÂskanyÂch prÏi vyÂkonu dohledu v pojisÏt'ovnictvõÂ jinyÂm
zameÏstnancuÊm CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky pro uÂcÏely vyÂkonu
dohledu nad financÏnõÂm trhem a pro uÂcÏely vyÂkonu dohledu nad platebnõÂmi systeÂmy, pokud se tyto informace netyÂkajõÂ citlivyÂch osobnõÂch uÂdajuÊ fyzickyÂch
osob13a). Povinnost zachovaÂvat mlcÏenlivost o skutecÏnostech, se kteryÂmi se seznaÂmõÂ prÏi vyÂkonu sveÂ
funkce, platõÂ i pro cÏleny poradnõÂch orgaÂnuÊ a dalsÏõÂ osoby zuÂcÏastneÏneÂ prÏi vyÂkonu dohledu. ZameÏstnanci poveÏrÏenõÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou k vyÂkonu dohledu v pojisÏt'ovnictvõÂ mohou byÂt zprosÏteÏni povinnosti mlcÏenlivosti
pouze z duÊvodu verÏejneÂho zaÂjmu guverneÂrem CÏeskeÂ
naÂrodnõÂ banky.
(2) Osoby uvedeneÂ v odstavci 1 nesmeÏjõÂ vyuzÏõÂvat
informace, ktereÂ zõÂskaly prÏi vyÂkonu sveÂ funkce nebo
sveÂho zameÏstnaÂnõÂ, pro sebe ani pro jineÂho.
(3) CÏlenoveÂ statutaÂrnõÂch a dozorcÏõÂch orgaÂnuÊ a zameÏstnanci pojisÏt'ovny a zajisÏt'ovny, likvidaÂtor, spraÂvce
podle § 30 odst. 4, jakozÏ i osoby, ktereÂ vykonaÂvajõÂ pro
pojisÏt'ovnu nebo zajisÏt'ovnu cÏinnost v jineÂm nezÏ pracovnõÂm pomeÏru, (daÂle jen ¹osoby cÏinneÂ pro pojisÏt'ovnu
nebo zajisÏt'ovnuª), pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovateleÂ
a samostatnõÂ likvidaÂtorÏi pojistnyÂch udaÂlostõÂ jsou povinni zachovaÂvat mlcÏenlivost o skutecÏnostech tyÂkajõÂcõÂch se pojisÏteÏnõÂ fyzickyÂch a praÂvnickyÂch osob. Povinnost mlcÏenlivosti majõÂ tyto osoby i po skoncÏenõÂ pracovnõÂho nebo jineÂho nezÏ pracovnõÂho pomeÏru.
(4) PorusÏenõÂm povinnosti mlcÏenlivosti podle tohoto zaÂkona nenõÂ poskytnutõÂ teÏchto informacõÂ se souhlasem osob, jichzÏ se tyto uÂdaje tyÂkajõÂ, a daÂle poskytnutõÂ teÏchto informacõÂ na põÂsemneÂ vyzÏaÂdaÂnõÂ
a) CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky prÏi vyÂkonu dohledu,
b) soudu pro uÂcÏely obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏõÂzenõÂ,

) ZaÂkon cÏ. 101/2000 Sb., o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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c) orgaÂnu cÏinneÂho v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ,
d) spraÂvce daneÏ pro vyÂkon spraÂvy danõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,
e) prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu dohledu cÏlenskeÂho staÂtu nebo
trÏetõÂho staÂtu, jestlizÏe se jednaÂ o pojisÏteÏnõÂ sjednaneÂ
pojisÏt'ovnou se sõÂdlem na uÂzemõÂ tohoto staÂtu,
f) UÂrÏadu pro ochranu hospodaÂrÏskeÂ souteÏzÏe,
g) orgaÂnuÊ sociaÂlnõÂho zabezpecÏenõÂ ve veÏci rÏõÂzenõÂ o pojistneÂm na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na
staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti,
h) VerÏejneÂho ochraÂnce praÂv v souvislosti s sÏetrÏenõÂm
podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona,
i) NaÂrodnõÂho bezpecÏnostnõÂho uÂrÏadu, zpravodajskeÂ
sluzÏby nebo Ministerstva vnitra prÏi provaÂdeÏnõÂ
bezpecÏnostnõÂho rÏõÂzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona13b)
za prÏedpokladu, zÏe bude dodrzÏena mlcÏenlivost osobami, kteryÂm se tyto informace poskytnou.
(5) PõÂsemneÂ vyzÏaÂdaÂnõÂ podle odstavce 4 musõÂ obsahovat uÂdaje, ze kteryÂch je zrÏejmyÂ opraÂvneÏnyÂ duÊvod
tohoto vyzÏaÂdaÂnõÂ.
(6) Osoby cÏinneÂ pro pojisÏt'ovnu nebo zajisÏt'ovnu
jsou povinny zachovaÂvat mlcÏenlivost o cÏinnosti pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny a ve veÏcech s nõÂ souvisejõÂcõÂch,
s vyÂjimkou informacõÂ podanyÂch v souhrnneÂ nebo celkoveÂ podobeÏ, ze ktereÂ nenõÂ mozÏno identifikovat jednotlivou pojisÏt'ovnu nebo zajisÏt'ovnu, a to i po skoncÏenõÂ
pracovnõÂho nebo jineÂho nezÏ pracovnõÂho pomeÏru, na
zaÂkladeÏ ktereÂho tuto cÏinnost vykonaÂvajõÂ. Pokud zprosÏteÏnõÂ teÂto povinnosti nevyplyÂvaÂ ze zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu, muÊzÏe osobu cÏinnou pro pojisÏt'ovnu nebo zajisÏt'ovnu zprostit mlcÏenlivosti na zaÂkladeÏ põÂsemneÂho
vyzÏaÂdaÂnõÂ a z duÊvodu verÏejneÂho zaÂjmu CÏeskaÂ naÂrodnõÂ
banka.
(7) FyzickeÂ osoby, ktereÂ se prÏi likvidaci pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny seznaÂmily s uÂdaji, ktereÂ jsou prÏedmeÏtem mlcÏenlivosti podle tohoto zaÂkona, jsou povinny
zachovaÂvat mlcÏenlivost o teÏchto skutecÏnostech podle
odstavcuÊ 1 a 3 obdobneÏ. Informace o teÂto pojisÏt'ovneÏ
nebo zajisÏt'ovneÏ mohou byÂt poskytnuty, pokud se netyÂkajõÂ trÏetõÂch stran jednajõÂcõÂch s cõÂlem jejõÂho ozdravenõÂ,
v pruÊbeÏhu soudnõÂho rÏõÂzenõÂ.
(8) UstanovenõÂm odstavcuÊ 1 azÏ 6 nenõÂ vyloucÏena
vyÂmeÏna informacõÂ mezi prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny dohledu
cÏlenskyÂch staÂtuÊ a
a) orgaÂny, ktereÂ jsou odpoveÏdneÂ za vyÂkon dohledu
nad bankami nebo obdobnyÂmi uÂveÏrovyÂmi institucemi, a dalsÏõÂmi financÏnõÂmi institucemi a uÂrÏady odpoveÏdnyÂmi za dohled nad financÏnõÂmi trhy,
b) osobami odpoveÏdnyÂmi za konkurz nebo likvidaci
pojisÏt'ovny,
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c) osobami odpoveÏdnyÂmi za provaÂdeÏnõÂ zaÂkonem stanovenyÂch audituÊ pojisÏt'oven a dalsÏõÂch financÏnõÂch
institucõÂ,
d) odpoveÏdnyÂmi pojistnyÂmi matematiky a uÂrÏady odpoveÏdnyÂmi za kontrolu teÏchto pojistnyÂch matematikuÊ prÏi vyÂkonu jejich cÏinnostõÂ,
a za prÏedpokladu, zÏe praÂvnõÂ uÂprava staÂtu, ve ktereÂm
majõÂ byÂt tyto informace zpracovaÂny, odpovõÂdaÂ pozÏadavkuÊm stanovenyÂm tõÂmto zaÂkonem. OrgaÂny a osoby,
ktereÂ zõÂskaly takoveÂ informace, jsou povinny o nich
zachovaÂvat mlcÏenlivost podle odstavcuÊ 1 azÏ 5.
(9) Informace podle odstavce 8 musõÂ byÂt urcÏeny
vyÂhradneÏ pro vyÂkon dohledu. V prÏõÂpadech, kdy informace pochaÂzejõÂ z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, nemohou byÂt
zverÏejneÏny bez vyÂslovneÂho souhlasu prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu dohledu, kteryÂ je poskytl, a tam, kde to prÏipadaÂ
v uÂvahu, pouze pro takoveÂ uÂcÏely, pro ktereÂ tento orgaÂn
dal svuÊj souhlas. Tyto informace mohou byÂt sdeÏleny
pouze fyzickeÂ osobeÏ urcÏeneÂ uÂrÏadem nebo orgaÂnem,
ktereÂmu se takoveÂ informace poskytujõÂ. Tento uÂrÏad
nebo orgaÂn je povinen prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu dohledu
sdeÏlit jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ a funkcÏnõÂ zarÏazenõÂ teÂto fyzickeÂ osoby opravnÏujõÂcõÂ ji ke sdeÏlenõÂ takoveÂ informace.
(10) zrusÏen
(11) PrÏi provozovaÂnõÂ nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ, u kteryÂch je povinnost uzavrÏõÂt pojistnou smlouvu stanovena
zaÂkonem, maÂ pojisÏt'ovna prÏi sÏetrÏenõÂ pojistneÂ udaÂlosti
postavenõÂ uÂcÏastnõÂka rÏõÂzenõÂ, dalsÏõÂho staÂtnõÂho orgaÂnu
nebo organizace podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu14).
(12) PorusÏenõÂm mlcÏenlivosti podle odstavcuÊ 1
azÏ 6 nenõÂ oznaÂmenõÂ pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny ucÏineÏneÂ staÂtnõÂmu zaÂstupci, policejnõÂm nebo jinyÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm ve veÏci podezrÏenõÂ ze spaÂchaÂnõÂ trestneÂho
cÏinu nebo prÏestupku ani podaÂnõÂ vysveÏtlenõÂ, cÏi sveÏdeckaÂ
vyÂpoveÏd' v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ, obcÏanskeÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ
a spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ ze strany osob cÏinnyÂch pro pojisÏt'ovnu nebo zajisÏt'ovnu, sdeÏlenõÂ uÂdajuÊ nezbytnyÂch pro
naklaÂdaÂnõÂ s pohledaÂvkami pojisÏt'ovny ani sdeÏlenõÂ v souvislosti s prÏevodem pojistneÂho kmene prÏebõÂrajõÂcõÂ pojisÏt'ovneÏ podle § 32; porusÏenõÂm mlcÏenlivosti nenõÂ teÂzÏ
plneÏnõÂ povinnosti vuÊcÏi prÏõÂslusÏneÂ organizacÏnõÂ slozÏce ministerstva financõÂ vyplyÂvajõÂcõÂ ze zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu o boji proti legalizaci vyÂnosuÊ z trestneÂ cÏinnosti nebo zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu o provaÂdeÏnõÂ
mezinaÂrodnõÂch sankcõÂ za uÂcÏelem udrzÏovaÂnõÂ mezinaÂrodnõÂho mõÂru a bezpecÏnosti, ochrany zaÂkladnõÂch lidskyÂch praÂv a boje proti terorismu.
(13) PojisÏt'ovny se mohou vzaÂjemneÏ informovat
o skutecÏnostech tyÂkajõÂcõÂch se pojisÏteÏnõÂ fyzickyÂch
a praÂvnickyÂch osob v prÏõÂpadeÏ

) ZaÂkon cÏ. 412/2005 Sb., o ochraneÏ utajovanyÂch informacõÂ a o bezpecÏnostnõÂ zpuÊsobilosti.
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a) uvedenõÂ nepravdivyÂch nebo hrubeÏ zkreslenyÂch
uÂdajuÊ, nebo zamlcÏenõÂ podstatnyÂch uÂdajuÊ prÏi sjednaÂvaÂnõÂ pojisÏteÏnõÂ,
b) sÏetrÏenõÂ nutneÂho ke zjisÏteÏnõÂ povinnosti pojisÏt'ovny
plnit,
c) zaÂniku pojisÏteÏnõÂ z duÊvoduÊ nezaplacenõÂ pojistneÂho,
a to i prostrÏednictvõÂm praÂvnickeÂ osoby, kteraÂ nenõÂ pojisÏt'ovnou ani zajisÏt'ovnou. MajetkovyÂ podõÂl cÏi vklad
v teÂto praÂvnickeÂ osobeÏ mohou mõÂt pouze pojisÏt'ovny.
(14) PojisÏt'ovna je povinna k zõÂskanyÂm uÂdajuÊm
jineÂ pojisÏt'ovny prÏistupovat tak, jako by sÏlo o uÂdaje
z jejõÂ vlastnõÂ cÏinnosti.
(15) Ve vztahu k praÂvnõÂm prÏedpisuÊm upravujõÂcõÂm
ochranu osobnõÂch uÂdajuÊ maÂ ustanovenõÂ odstavce 13
povahu zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.
(16) Ministerstvo vnitra poskytuje pojisÏt'ovnaÂm
pro uÂcÏely souvisejõÂcõÂ s pojisÏt'ovacõÂ a zajisÏt'ovacõÂ cÏinnostõÂ
z informacÏnõÂho systeÂmu evidence obyvatel tyto uÂdaje:
a) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, a prÏõÂjmenõÂ,
b) datum narozenõÂ,
c) adresu mõÂsta trvaleÂho pobytu.
§ 39a
InformacÏnõÂ povinnost pojisÏt'ovny
(1) PojisÏt'ovna, kteraÂ provozuje pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ,
vztahujõÂcõÂ se k pojisÏteÏnõÂ majetku slouzÏõÂcõÂmu k zabezpecÏenõÂ zaÂkladnõÂch funkcõÂ v uÂzemõÂ, je povinna, dosÏlo-li
k zÏivelnõÂ nebo jineÂ pohromeÏ, kteraÂ je mimorÏaÂdnou
udaÂlostõÂ, na zaÂkladeÏ nõÂzÏ byl vyhlaÂsÏen stav nebezpecÏõÂ
nebo nouzovyÂ stav, poskytnout CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance
na zaÂkladeÏ jejõÂ põÂsemneÂ zÏaÂdosti souhrnneÂ informace
o pocÏtu a vyÂsÏi nahlaÂsÏenyÂch sÏkod a o vyÂsÏi vyplacenyÂch
pojistnyÂch plneÏnõÂ za sÏkody zpuÊsobeneÂ na pojisÏteÏneÂm
majetku, vymezeneÂm ve zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkoneÏ15a). TõÂm
nenõÂ dotcÏena povinnost zachovaÂvat mlcÏenlivost o skutecÏnostech tyÂkajõÂcõÂch se pojisÏteÏnõÂ fyzickyÂch a praÂvnickyÂch osob podle § 39 odst. 1.
(2) V zÏaÂdosti podle odstavce 1 se uvede doba, za
kterou majõÂ byÂt informace poskytnuty, a vymezõÂ se cÏaÂst
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, ktereÂ se pozÏadovaneÂ informace
tyÂkajõÂ.
(3) NaÂklady spojeneÂ s plneÏnõÂm povinnosti podle
odstavce 1 nese pojisÏt'ovna.
(4) Rozsah souhrnnyÂch informacõÂ uvedenyÂch
v odstavci 1 v cÏleneÏnõÂ podle prÏõÂslusÏnyÂch odveÏtvõÂ pojisÏteÏnõÂ vyhlaÂsõÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka ve formeÏ uÂrÏednõÂho
sdeÏlenõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky ve VeÏstnõÂku.

15a
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§ 39b
VyÂmeÏna informacõÂ mezi prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny
dohledu
Ï
(1) CeskaÂ naÂrodnõÂ banka je opraÂvneÏna uzavrÏõÂt
smlouvu o spolupraÂci zajisÏt'ujõÂcõÂ za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem vyÂmeÏnu informacõÂ s prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem dohledu jineÂho staÂtu.
(2) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka je opraÂvneÏna informace,
ktereÂ zõÂskala na zaÂkladeÏ smlouvy podle odstavce 1,
pouzÏõÂt pouze
a) pro kontrolu splneÏnõÂ podmõÂnek pro zahaÂjenõÂ
pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti a pro kontrolu teÂto cÏinnosti,
prÏi sledovaÂnõÂ technickyÂch rezerv, solventnosti, administrativnõÂch a uÂcÏetnõÂch postupuÊ a vnitrÏnõÂch
kontrolnõÂch systeÂmuÊ, nebo
b) v rÏõÂzenõÂ prÏed CÏeskou naÂrodnõÂ bankou, nebo
c) prÏi soudnõÂm rÏõÂzenõÂ prÏed soudy.
(3) Informace zõÂskaneÂ podle § 39 odst. 4 a podle
odstavce 1 tohoto paragrafu a informace zõÂskaneÂ prÏi
kontrole na mõÂsteÏ podle § 26a odst. 2 smõÂ byÂt poskytnuty pouze s vyÂslovnyÂm souhlasem CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
banky nebo prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu dohledu cÏlenskeÂho
staÂtu, ve ktereÂm bylo oveÏrÏenõÂ na mõÂsteÏ provedeno,
a pouze pro takoveÂ uÂcÏely, pro ktereÂ tento orgaÂn dal
svuÊj souhlas.
§ 40
(1) TuzemskaÂ pojisÏt'ovna, ktereÂ bylo prÏed 1. dubnem 2000 udeÏleno povolenõÂ k soubeÏzÏneÂmu provozovaÂnõÂ pojisÏteÏnõÂ podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ zÏivotnõÂch a nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ, je opraÂvneÏna provozovat soubeÏzÏneÏ
tyto cÏinnosti za podmõÂnky oddeÏleneÂho rÏõÂzenõÂ teÏchto
cÏinnostõÂ. PojisÏt'ovna muÊzÏe jednu z teÏchto cÏinnostõÂ
ukoncÏit jen formou prÏevodu pojistneÂho kmene podle
§ 32 nebo rozdeÏlenõÂm podle § 36.
(2) PojisÏt'ovna podle odstavce 1 je povinna zabezpecÏit, aby
a) nebyly posÏkozovaÂny zaÂjmy spotrÏebiteluÊ, prÏedevsÏõÂm, aby zisky z zÏivotnõÂho pojisÏteÏnõÂ prÏinaÂsÏely
prospeÏch osobaÂm opraÂvneÏnyÂm z pojistnyÂch smluv
uzavrÏenyÂch pojisÏt'ovnou v raÂmci zÏivotnõÂho pojisÏteÏnõÂ takovyÂm zpuÊsobem, jako kdyby pojisÏt'ovna
provozovala vyÂlucÏneÏ zÏivotnõÂ pojisÏteÏnõÂ,
b) nebyly hrazeny minimaÂlnõÂ financÏnõÂ pozÏadavky,
zejmeÂna pozÏadovanaÂ mõÂra solventnosti souvisejõÂcõÂ
s jednou nebo druhou z teÏchto dvou cÏinnostõÂ na
uÂkor druheÂ cÏinnosti; CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka muÊzÏe
na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti pojisÏt'ovny povolit pouzÏitõÂ teÏch
polozÏek vlastnõÂch zdrojuÊ, ktereÂ jsou volneÏ k dispozici, pro jednu nebo druhou cÏinnost,

) § 2 odst. 5 zaÂkona cÏ. 12/2002 Sb., o staÂtnõÂ pomoci prÏi obnoveÏ uÂzemõÂ postizÏeneÂho zÏivelnõÂ nebo jinou pohromou a o zmeÏneÏ
zaÂkona cÏ. 363/1999 Sb., o pojisÏt'ovnictvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏt'ovnictvõÂ), ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, (zaÂkon o staÂtnõÂ pomoci prÏi obnoveÏ uÂzemõÂ).
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c) v uÂcÏetnictvõÂ pojisÏt'ovny byly vesÏkereÂ prÏõÂjmy, zejmeÂna pojistneÂ, platby od zajisÏt'oven a prÏõÂjmy z investic, a vyÂdaje, zejmeÂna vyrovnaÂnõÂ pojistneÂho,
doplnÏky k technickyÂm rezervaÂm, platby zajisÏteÏnõÂ
a provoznõÂ naÂklady souvisejõÂcõÂ s pojisÏt'ovacõÂ cÏinnostõÂ, rozepsaÂny podle puÊvodu vzniku. PolozÏky,
ktereÂ jsou spolecÏneÂ pro obeÏ cÏinnosti, musõÂ byÂt zauÂcÏtovaÂny zpuÊsobem rozdeÏlenõÂ schvaÂlenyÂm na zÏaÂdost pojisÏt'ovny CÏeskou naÂrodnõÂ bankou.
(3) Pokud je jedna z hodnot vlastnõÂch zdrojuÊ vypocÏõÂtanaÂ zvlaÂsÏt' pro provozovaneÂ cÏinnosti podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ zÏivotnõÂch a nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ nedostatecÏnaÂ, uplatnõÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka na cÏinnost pojisÏt'ovny opatrÏenõÂ k naÂpraveÏ vznikleÂ situace bez ohledu
na vyÂsledky v druheÂ cÏinnosti. Tato opatrÏenõÂ mohou
zahrnovat povolenõÂ prÏevodu polozÏek hodnoty vlastnõÂch zdrojuÊ z jedneÂ cÏinnosti na druhou ve smyslu odstavce 2 põÂsm. b).
HLAVA VI
Ï OVACIÂ, PR
Ï ECHODNAÂ
ZMOCN
A ZRUSÏOVACIÂ USTANOVENIÂ
§ 41
Ï
CeskaÂ naÂrodnõÂ banka je opraÂvneÏna po uplynutõÂ
5 let od nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona a daÂle pak
v pravidelnyÂch peÏtiletyÂch intervalech upravovat vyhlaÂsÏkou vyÂsÏi minimaÂlnõÂho zaÂkladnõÂho kapitaÂlu podle
§ 9 odst. 1 a 3, minimaÂlnõÂ vyÂsÏi garancÏnõÂho fondu podle
§ 22 odst. 2 a minimaÂlnõÂ vyÂsÏi majetku nebo zaÂkladnõÂho
kapitaÂlu podle § 25 odst. 4 põÂsm. c) s ohledem na vyÂvoj
kurzu cÏeskeÂ meÏny k jednotneÂ meÏneÏ EvropskeÂ unie
(euro) v poslednõÂch bezprostrÏedneÏ prÏedchaÂzejõÂcõÂch
5 letech.
§ 42
(1) Do ukoncÏenõÂ jedneÂ z cÏinnostõÂ je pojisÏt'ovna
podle odstavce 1 povinna polozÏky spolecÏneÂ obeÏma cÏinnostem uÂcÏetneÏ prÏirÏazovat k jednotlivyÂm cÏinnostem
zpuÊsobem, kteryÂ na zÏaÂdost pojisÏt'ovny schvaÂlõÂ ministerstvo do 30 dnuÊ od podaÂnõÂ zÏaÂdosti, jestlizÏe navrhovanyÂ
zpuÊsob neznevyÂhodnÏuje neÏkterou z cÏinnostõÂ.
(2) PojisÏt'ovna, ktereÂ bylo prÏede dnem nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona udeÏleno povolenõÂ k podnikaÂnõÂ
v pojisÏt'ovnictvõÂ, je povinna ve lhuÊteÏ do 6 meÏsõÂcuÊ ode
dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona oznaÂmit ministerstvu osobu odpoveÏdneÂho pojistneÂho matematika.
V teÂto lhuÊteÏ je pojisÏt'ovna, ktereÂ bylo udeÏleno prÏede
dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona povolenõÂ k podnikaÂnõÂ v pojisÏt'ovnictvõÂ soubeÏzÏneÏ pro odveÏtvõÂ zÏivotnõÂch
a nezÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ, povinna prÏedlozÏit ministerstvu
ke schvaÂlenõÂ zpuÊsob rozdeÏlenõÂ spolecÏnyÂch polozÏek podle odstavce 2.
(3) S vyÂjimkou odstavcuÊ 1, 2 a 3 je pojisÏt'ovna,
ktereÂ bylo prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona

CÏaÂstka 108

udeÏleno povolenõÂ k podnikaÂnõÂ v pojisÏt'ovnictvõÂ, povinna
ve lhuÊteÏ do 2 let ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona uveÂst sveÂ praÂvnõÂ pomeÏry do souladu se zaÂkonem.
(4) PrÏed uplynutõÂm lhuÊty 2 let ode dne nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona je pojisÏt'ovna, ktereÂ bylo prÏede
dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona udeÏleno povolenõÂ k podnikaÂnõÂ v pojisÏt'ovnictvõÂ, povinna põÂsemneÏ dolozÏit ministerstvu skutecÏnosti uvedeneÂ v odstavci 4. Na
zaÂkladeÏ teÏchto dokladuÊ vydaÂ ministerstvo, ve lhuÊteÏ podle § 7 odst. 1, pojisÏt'ovneÏ rozhodnutõÂ, ve ktereÂm uvede
rozsah povoleneÂ pojisÏt'ovacõÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ cÏinnosti.
(5) UplynutõÂm 15 dnuÊ ode dne nabytõÂ praÂvnõÂ moci
rozhodnutõÂ podle odstavce 5 uvolnõÂ ministerstvo kauci
podle dosavadnõÂ praÂvnõÂ uÂpravy k volneÂ dispozici pojisÏt'ovny. Bylo-li pojisÏt'ovneÏ ulozÏeno neÏktereÂ opatrÏenõÂ podle § 27, uvolnõÂ ministerstvo kauci, jestlizÏe nenõÂ ohrozÏena splnitelnost zaÂvazkuÊ pojisÏt'ovny; v opacÏneÂm prÏõÂpadeÏ musõÂ byÂt tyto prostrÏedky prÏednostneÏ pouzÏity
k uÂhradeÏ zaÂvazkuÊ pojisÏt'ovny vyplyÂvajõÂcõÂch z jõÂ uzavrÏenyÂch pojistnyÂch smluv.
(6) Osoba, kteraÂ vykonaÂvaÂ cÏinnost pojisÏt'ovacõÂho
makleÂrÏe prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, je
povinna ve lhuÊteÏ do 3 meÏsõÂcuÊ ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona prÏedlozÏit ministerstvu zÏaÂdost o registraci podle § 25 odst. 4.
(7) ZÏaÂdosti o udeÏlenõÂ povolenõÂ k podnikaÂnõÂ v pojisÏt'ovnictvõÂ a o schvaÂlenõÂ vsÏeobecnyÂch pojistnyÂch podmõÂnek nebo jejich zmeÏn podaneÂ podle dosavadnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ v obdobõÂ 3 meÏsõÂcuÊ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se posuzujõÂ podle tohoto
zaÂkona; zÏaÂdosti podaneÂ prÏed touto lhuÊtou se posuzujõÂ
podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
(8) Pokud je v dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisech
uvedena rezerva
a) na pojistneÂ jinyÂch obdobõÂ, rozumõÂ se tõÂm rezerva
na nezaslouzÏeneÂ pojistneÂ,
b) na vyrovnaÂvaÂnõÂ mimorÏaÂdnyÂch rizik, rozumõÂ se tõÂm
vyrovnaÂvacõÂ rezerva,
c) na uÂhradu zaÂvazkuÊ z financÏnõÂho umõÂsteÏnõÂ jmeÂnem
pojisÏteÏnyÂch, rozumõÂ se tõÂm rezerva zÏivotnõÂho pojisÏteÏnõÂ, je-li nositelem investicÏnõÂho rizika pojistnõÂk.
(9) PrÏesaÂhne-li ke dni nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona stav vyrovnaÂvacõÂ rezervy vyÂsÏi maximaÂlnõÂ hranice
stanoveneÂ podle § 17 odst. 4 o võÂce nezÏ 20 %, je pojisÏt'ovna povinna celyÂ tento prÏebytek zauÂcÏtovat ve prospeÏch vyÂnosuÊ.
(10) UzÏõÂvaÂ-li prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona v rozporu s § 8 odst. 10 praÂvnickaÂ osoba ve
sveÂm obchodnõÂm jmeÂnu nebo fyzickaÂ osoba podnikajõÂcõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ ve sveÂm naÂzvu
slovo ¹pojisÏt'ovnaª nebo ¹zajisÏt'ovnaª, jejich prÏeklad
nebo slova, v jejichzÏ zaÂkladeÏ se tato slova nebo jejich
tvary vyskytujõÂ, je tato praÂvnickaÂ osoba povinna do
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6 meÏsõÂcuÊ od nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona upravit
svoje obchodnõÂ jmeÂno v souladu s § 8 odst. 10.

Â ST SEDMA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST

§ 43

§ 51

ZrusÏuje se zaÂkon cÏ. 185/1991 Sb., o pojisÏt'ovnictvõÂ,
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 320/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 60/1995 Sb.,
zaÂkona cÏ. 149/1995 Sb. a zaÂkona cÏ. 168/1999 Sb.

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. dubna
2000, kromeÏ ustanovenõÂ § 48, ktereÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti
dnem 31. prosince 1999.
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PrÏõÂloha cÏ. 1 k zaÂkonu cÏ. 363/1999 Sb.

OdveÏtvõÂ a skupiny pojisÏteÏnõÂ
CÏaÂst A
1.

2.
3.
4.
5.
a)

b)
c)
d)

O d v eÏ t võÂ zÏ i votn õÂ c h pojisÏ t eÏ n õÂ
PojisÏteÏnõÂ pouze pro prÏõÂpad smrti, pojisÏteÏnõÂ pouze
pro prÏõÂpad dozÏitõÂ, pojisÏteÏnõÂ pro prÏõÂpad dozÏitõÂ se
stanoveneÂho veÏku nebo drÏõÂveÏjsÏõÂ smrti, pojisÏteÏnõÂ
spojenyÂch zÏivotuÊ, zÏivotnõÂ pojisÏteÏnõÂ s vraÂcenõÂm pojistneÂho.
SvatebnõÂ pojisÏteÏnõÂ nebo pojisÏteÏnõÂ prostrÏedkuÊ na vyÂzÏivu deÏtõÂ.
DuÊchodoveÂ pojisÏteÏnõÂ.
PojisÏteÏnõÂ podle boduÊ 1 azÏ 3 spojeneÂ s investicÏnõÂm
fondem.
KapitaÂloveÂ cÏinnosti
umorÏovaÂnõÂ kapitaÂlu zalozÏeneÂ na pojistneÏ matematickeÂm vyÂpocÏtu, jimizÏ jsou proti jednoraÂzovyÂm
nebo periodickyÂm platbaÂm dohodnutyÂm prÏedem
prÏijaty zaÂvazky se stanovenou dobou trvaÂnõÂ a ve
stanoveneÂ vyÂsÏi,
spraÂva skupinovyÂch penzijnõÂch fonduÊ,
cÏinnosti doprovaÂzeneÂ pojisÏteÏnõÂm zabezpecÏujõÂcõÂm
zachovaÂnõÂ kapitaÂlu nebo platbu minimaÂlnõÂho
uÂroku,
pojisÏteÏnõÂ tyÂkajõÂcõÂ se deÂlky lidskeÂho zÏivota, ktereÂ je
upraveno praÂvnõÂmi prÏedpisy z oblasti sociaÂlnõÂho
pojisÏteÏnõÂ, pokud zaÂkon umozÏnÏuje jeho provaÂdeÏnõÂ
pojisÏt'ovnou na jejõÂ vlastnõÂ riziko.

6. PojisÏteÏnõÂ pro prÏõÂpad uÂrazu nebo nemoci, je-li
doplnÏkem pojisÏteÏnõÂ podle odveÏtvõÂ 1 azÏ 5.
CÏaÂst B

a)
b)
c)
d)

Odv eÏ t võÂ n e zÏ i v o t n õÂ c h po ji sÏ t eÏ n õÂ
1. UÂrazoveÂ pojisÏteÏnõÂ
s jednoraÂzovyÂm plneÏnõÂm,
s plneÏnõÂm povahy naÂhrady sÏkody,
s kombinovanyÂm plneÏnõÂm,
cestujõÂcõÂch.

a)
b)
c)
d)

2. PojisÏteÏnõÂ nemoci
s jednoraÂzovyÂm plneÏnõÂm,
s plneÏnõÂm povahy naÂhrady sÏkody,
s kombinovanyÂm plneÏnõÂm,
smluvnõÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ.

3. PojisÏteÏnõÂ sÏkod na pozemnõÂch dopravnõÂch prostrÏedcõÂch jinyÂch nezÏ draÂzÏnõÂch vozidlech
a) motorovyÂch,
b) nemotorovyÂch.

4. PojisÏteÏnõÂ sÏkod na draÂzÏnõÂch vozidlech.
5. PojisÏteÏnõÂ sÏkod na leteckyÂch dopravnõÂch prostrÏedcõÂch.
6. PojisÏteÏnõÂ sÏkod na plavidlech
a) vnitrozemskyÂch,
b) naÂmorÏnõÂch.
7. PojisÏteÏnõÂ prÏepravovanyÂch veÏcõÂ vcÏetneÏ zavazadel
a jineÂho majetku bez ohledu na pouzÏityÂ dopravnõÂ prostrÏedek.
8. PojisÏteÏnõÂ sÏkod na majetku jineÂm nezÏ uvedeneÂm
v bodech 3 azÏ 7 zpuÊsobenyÂch
a) pozÏaÂrem,
b) vyÂbuchem,
c) vichrÏicõÂ,
d) prÏõÂrodnõÂmi zÏivly jinyÂmi nezÏ vichrÏicõÂ (naprÏ. blesk,
povodneÏ, zaÂplavy),
e) jadernou energiõÂ,
f) sesuvem nebo poklesem puÊdy.
9. PojisÏteÏnõÂ jinyÂch sÏkod na majetku jineÂm nezÏ
uvedeneÂm v bodech 3 azÏ 7 vzniklyÂch krupobitõÂm nebo
mrazem anebo jinyÂmi prÏõÂcÏinami (naprÏ. loupezÏõÂ, kraÂdezÏõÂ
nebo sÏkody zpuÊsobeneÂ lesnõÂ zveÏrÏõÂ), nejsou-li tyto prÏõÂcÏiny zahrnuty v odveÏtvõÂ cÏ. 8, vcÏetneÏ pojisÏteÏnõÂ sÏkod na
hospodaÂrÏskyÂch zvõÂrÏatech zpuÊsobenyÂch naÂkazou nebo
jinyÂmi prÏõÂcÏinami.
10. PojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu vyplyÂvajõÂcõÂ
a) z provozu pozemnõÂho motoroveÂho a jeho prÏõÂpojneÂho vozidla,
b) z provozu draÂzÏnõÂho vozidla,
c) z cÏinnosti dopravce.
11. PojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu vyplyÂvajõÂcõÂ
z vlastnictvõÂ nebo uzÏitõÂ leteckeÂho dopravnõÂho prostrÏedku, vcÏetneÏ odpoveÏdnosti dopravce.
12. PojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu vyplyÂvajõÂcõÂ
z vlastnictvõÂ nebo uzÏitõÂ vnitrozemskeÂho nebo naÂmorÏnõÂho plavidla, vcÏetneÏ odpoveÏdnosti dopravce.
13. VsÏeobecneÂ pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu
jinou nezÏ uvedenou v odveÏtvõÂch cÏ. 10 azÏ 12,
a) odpoveÏdnost za sÏkodu na zÏivotnõÂm prostrÏedõÂ,
b) odpoveÏdnost za sÏkodu zpuÊsobenou jadernyÂm zarÏõÂzenõÂm,
c) odpoveÏdnost za sÏkodu zpuÊsobenou vadou vyÂrobku,
d) ostatnõÂ.
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a)
b)
c)
d)
e)
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14. PojisÏteÏnõÂ uÂveÏru
obecnaÂ platebnõÂ neschopnost,
vyÂvoznõÂ uÂveÏr,
splaÂtkovyÂ uÂveÏr,
hypotecÏnõÂ uÂveÏr,
zemeÏdeÏlskyÂ uÂveÏr.

15. PojisÏteÏnõÂ zaÂruky (kauce)
a) prÏõÂmeÂ zaÂruky,
b) neprÏõÂmeÂ zaÂruky.
16. PojisÏteÏnõÂ ruÊznyÂch financÏnõÂch ztraÂt vyplyÂvajõÂcõÂch
a) z vyÂkonu povolaÂnõÂ,
b) z nedostatecÏneÂho prÏõÂjmu,
c) ze sÏpatnyÂch poveÏtrnostnõÂch podmõÂnek,
d) ze ztraÂty zisku,
e) ze staÂlyÂch naÂkladuÊ,
f) z neprÏedvõÂdanyÂch obchodnõÂch vyÂdajuÊ,
g) ze ztraÂty trzÏnõÂ hodnoty,
h) ze ztraÂty pravidelneÂho zdroje prÏõÂjmu,
i) z jineÂ neprÏõÂmeÂ obchodnõÂ financÏnõÂ ztraÂty,
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j) z ostatnõÂch financÏnõÂch ztraÂt.
17. PojisÏteÏnõÂ praÂvnõÂ ochrany.
18. PojisÏteÏnõÂ pomoci osobaÂm v nouzi beÏhem cestovaÂnõÂ nebo pobytu mimo mõÂsta sveÂho bydlisÏteÏ, vcÏetneÏ
pojisÏteÏnõÂ financÏnõÂch ztraÂt bezprostrÏedneÏ souvisejõÂcõÂch
s cestovaÂnõÂm (asistencÏnõÂ sluzÏby).
CÏaÂst C
S k u p i n y n e zÏ i votn õÂ c h pojisÏ t eÏ n õÂ
a) ¹PojisÏteÏnõÂ uÂrazu a nemociª pro odveÏtvõÂ cÏ. 1 a 2,
b) ¹PojisÏteÏnõÂ motorovyÂch vozidelª pro odveÏtvõÂ cÏ. 3, 7
a 10,
c) ¹PojisÏteÏnõÂ pozÏaÂru a jinyÂch majetkovyÂch sÏkodª pro
odveÏtvõÂ cÏ. 8 a 9,
d) ¹LeteckeÂ pojisÏteÏnõÂ, pojisÏteÏnõÂ vnitrozemskeÂ plavby
a naÂmorÏnõÂ pojisÏteÏnõÂ a pojisÏteÏnõÂ prÏepravovanyÂch
veÏcõÂª pro odveÏtvõÂ cÏ. 4, 5, 6, 7, 11 a 12,
e) ¹PojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkoduª pro odveÏtvõÂ
cÏ. 10, 11, 12 a 13,
f) ¹PojisÏteÏnõÂ uÂveÏru a zaÂrukyª pro odveÏtvõÂ cÏ. 14 a 15,
g) ¹PojisÏteÏnõÂ jinyÂch ztraÂtª pro odveÏtvõÂ cÏ. 16, 17 a 18.
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PrÏõÂloha cÏ. 2 k zaÂkonu cÏ. 363/1999 Sb.
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***
ZaÂkon cÏ. 159/2000 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 61/1996 Sb., o neÏkteryÂch opatrÏenõÂch proti legalizaci
vyÂnosuÊ z trestneÂ cÏinnosti a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 15/1998 Sb., a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony, nabyl uÂcÏinnosti prvnõÂm dnem druheÂho kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po jeho vyhlaÂsÏenõÂ (1. srpna 2000).
ZaÂkon cÏ. 316/2001 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 363/1999 Sb., o pojisÏt'ovnictvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏt'ovnictvõÂ), ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 159/2000 Sb., nabyl uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ (7. zaÂrÏõÂ 2001).
ZaÂkon cÏ. 12/2002 Sb., o staÂtnõÂ pomoci prÏi obnoveÏ
uÂzemõÂ postizÏeneÂho zÏivelnõÂ nebo jinou pohromou
a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 363/1999 Sb., o pojisÏt'ovnictvõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏt'ovnictvõÂ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, (zaÂkon
o staÂtnõÂ pomoci prÏi obnoveÏ uÂzemõÂ), nabyl uÂcÏinnosti
dnem vyhlaÂsÏenõÂ (16. ledna 2002).
ZaÂkon cÏ. 126/2002 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 21/1992 Sb., o bankaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 219/1995 Sb., devizovyÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 593/1992 Sb., o rezervaÂch
pro zjisÏteÏnõÂ zaÂkladu daneÏ z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 239/2001 Sb., o CÏeskeÂ konsolidacÏnõÂ
agenturÏe a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o CÏeskeÂ
konsolidacÏnõÂ agenturÏe), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 15/2002 Sb.,
zaÂkon cÏ. 513/1991 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkon cÏ. 363/1999 Sb., o pojisÏt'ovnictvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ
(zaÂkon o pojisÏt'ovnictvõÂ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. kveÏtna 2002.
ZaÂkon cÏ. 39/2004 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 363/1999 Sb., o pojisÏt'ovnictvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏt'ovnictvõÂ), ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony, nabyl
uÂcÏinnosti dnem 1. dubna 2004, s vyÂjimkou ustanovenõÂ
cÏaÂsti prvnõÂ cÏl. I § 5a azÏ 5c, § 6c, § 7 odst. 1 veÏta druhaÂ,
§ 7 odst. 2 azÏ 4, § 8 odst. 4, § 10 odst. 2 azÏ 7 a § 10
odst. 8 põÂsm. c), § 13 odst. 9, § 21a, § 22 odst. 8, § 26
odst. 4, § 27 odst. 1 põÂsm. e) a § 27 odst. 5 azÏ 7, § 31
odst. 2 veÏta cÏtvrtaÂ, § 32a, § 33 odst. 6 azÏ 8, § 37 odst. 6,
§ 37a a 39b zaÂkona cÏ. 363/1999 Sb., o pojisÏt'ovnictvõÂ
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a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏt'ovnictvõÂ), ve zneÏnõÂ tohoto zaÂkona, a prÏõÂloha cÏ. 2
k zaÂkonu cÏ. 363/1999 Sb., o pojisÏt'ovnictvõÂ a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏt'ovnictvõÂ), ve zneÏnõÂ tohoto zaÂkona, ktereÂ nabyly uÂcÏinnosti
dnem vstupu smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky
k EvropskeÂ unii v platnost (1. kveÏtna 2004), a bodu 3
a § 35a odst. 2 põÂsm. d) zaÂkona cÏ. 363/1999 Sb., o pojisÏt'ovnictvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ
(zaÂkon o pojisÏt'ovnictvõÂ), ve zneÏnõÂ tohoto zaÂkona, ktereÂ
nabyly uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2005.
ZaÂkon cÏ. 257/2004 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ neÏktereÂ
zaÂkony v souvislosti s prÏijetõÂm zaÂkona o podnikaÂnõÂ
na kapitaÂloveÂm trhu, zaÂkona o kolektivnõÂm investovaÂnõÂ
a zaÂkona o dluhopisech, nabyl uÂcÏinnosti dnem vstupu
smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ
unii v platnost (1. kveÏtna 2004).
ZaÂkon cÏ. 377/2005 Sb., o doplnÏkoveÂm dohledu
nad bankami, sporÏitelnõÂmi a uÂveÏrnõÂmi druzÏstvy, institucemi elektronickyÂch peneÏz, pojisÏt'ovnami a obchodnõÂky s cennyÂmi papõÂry ve financÏnõÂch konglomeraÂtech
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o financÏnõÂch konglomeraÂtech), nabyl uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂsÏenõÂ (29. zaÂrÏõÂ 2005).
ZaÂkon cÏ. 381/2005 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 349/1999 Sb., o VerÏejneÂm ochraÂnci praÂv, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony, nabyl
uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2006.
ZaÂkon cÏ. 413/2005 Sb., o zmeÏneÏ zaÂkonuÊ v souvislosti s prÏijetõÂm zaÂkona o ochraneÏ utajovanyÂch informacõÂ a o bezpecÏnostnõÂ zpuÊsobilosti, nabyl uÂcÏinnosti
dnem 1. ledna 2006.
ZaÂkon cÏ. 444/2005 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 531/1990 Sb., o uÂzemnõÂch financÏnõÂch orgaÂnech, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony, nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2006.
ZaÂkon cÏ. 57/2006 Sb., o zmeÏneÏ zaÂkonuÊ v souvislosti se sjednocenõÂm dohledu nad financÏnõÂm trhem, nabyl
uÂcÏinnosti dnem 1. dubna 2006.
ZaÂkon cÏ. 70/2006 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ neÏktereÂ zaÂkony v souvislosti s prÏijetõÂm zaÂkona o provaÂdeÏnõÂ mezinaÂrodnõÂch sankcõÂ, nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. dubna 2006.

PrÏedseda vlaÂdy:
Ing. Paroubek v. r.
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350
Â DY
Ï EDSE DA VLA
PR
vyhlasÏuje
uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 38/2004 Sb., o pojisÏt'ovacõÂch zprostrÏedkovatelõÂch a samostatnyÂch likvidaÂtorech
pojistnyÂch udaÂlostõÂ a o zmeÏneÏ zÏivnostenskeÂho zaÂkona
(zaÂkon o pojisÏt'ovacõÂch zprostrÏedkovatelõÂch a likvidaÂtorech pojistnyÂch udaÂlostõÂ), jak vyplyÂvaÂ ze zmeÏn
provedenyÂch zaÂkonem cÏ. 444/2005 Sb. a zaÂkonem cÏ. 57/2006 Sb.

Â KON
ZA
o pojisÏt'ovacõÂch zprostrÏedkovatelõÂch a likvidaÂtorech pojistnyÂch udaÂlostõÂ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Ï EDKOVATELEÂ
POJISÏTÏOVACIÂ ZPROSTR
Â TOR
ÏI
A SAMOSTATNIÂ LIKVIDA
Â
Â
Â
POJISTNYCH UDALOSTI
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
TõÂmto zaÂkonem se v souladu s praÂvem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1)
a) upravujõÂ podmõÂnky podnikaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂch zprostrÏedkovateluÊ a samostatnyÂch likvidaÂtoruÊ pojistnyÂch udaÂlostõÂ,
b) upravujõÂ podmõÂnky zahaÂjenõÂ cÏinnosti pojisÏt'ovacõÂch zprostrÏedkovateluÊ na zaÂkladeÏ praÂva zrÏizovat
pobocÏky (usazovat se) nebo svobody docÏasneÏ poskytovat sluzÏby,
c) zrÏizuje registr pojisÏt'ovacõÂch zprostrÏedkovateluÊ
a samostatnyÂch likvidaÂtoruÊ pojistnyÂch udaÂlostõÂ
(daÂle jen ¹registrª) a
d) upravuje vyÂkon dohledu nad cÏinnostõÂ pojisÏt'ovacõÂch zprostrÏedkovateluÊ a samostatnyÂch likvidaÂtoruÊ
pojistnyÂch udaÂlostõÂ.
§2
Ï
Cinnosti vyloucÏeneÂ z puÊsobnosti zaÂkona
Tento zaÂkon se nevztahuje na
a) zprostrÏedkovatelskou cÏinnost vykonaÂvanou pojisÏt'ovnou nebo zajisÏt'ovnou a na cÏinnost zameÏstnancuÊ pojisÏt'ovny a zajisÏt'ovny; tuzemskaÂ pojisÏt'ovna, pojisÏt'ovna z trÏetõÂho staÂtu a tuzemskaÂ zajisÏt'ovna jsou povinny zabezpecÏit splneÏnõÂ podmõÂnek

1

duÊveÏryhodnosti (§ 19) a odborneÂ zpuÊsobilosti nejmeÂneÏ pro jejõÂ zaÂkladnõÂ stupenÏ (§ 18) stanovenyÂch
tõÂmto zaÂkonem u jejich zameÏstnancuÊ, kterÏõÂ se
prÏõÂmo podõÂlejõÂ na uzavõÂraÂnõÂ pojistnyÂch nebo zajisÏt'ovacõÂch smluv, anebo na jimi provozovaneÂ zprostrÏedkovatelskeÂ cÏinnosti,
b) poradenskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ, kterou se
rozumõÂ prÏõÂlezÏitostneÂ poskytovaÂnõÂ informacõÂ
v raÂmci jineÂ profesnõÂ cÏinnosti cÏi pouheÂ poskytovaÂnõÂ obecnyÂch informacõÂ o pojistnyÂch produktech
za prÏedpokladu, zÏe uÂcÏelem takoveÂ cÏinnosti nenõÂ
napomaÂhat uzavrÏenõÂ nebo plneÏnõÂ z pojistneÂ nebo
zajisÏt'ovacõÂ smlouvy anebo vypracovaÂnõÂ odbornyÂch posudkuÊ sÏkodnyÂch udaÂlostõÂ,
c) cÏinnost osob, ktereÂ zprostrÏedkovaÂvajõÂ uzavõÂraÂnõÂ
pojistnyÂch smluv, jestlizÏe jsou soucÏasneÏ splneÏny
tyto podmõÂnky:
1. uzavrÏenõÂ pojistneÂ smlouvy vyzÏaduje pouze
znalosti o pojisÏteÏnõÂ, ktereÂ je na jejõÂm zaÂkladeÏ
poskytovaÂno,
2. nejednaÂ se o pojistneÂ smlouvy zÏivotnõÂch pojisÏteÏnõÂ ani o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu,
3. zprostrÏedkovatelskaÂ cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ je
pouze doplnÏkem podnikaÂnõÂ osoby zprostrÏedkovaÂvajõÂcõÂ pojisÏteÏnõÂ,
4. sjednaÂvaneÂ pojisÏteÏnõÂ je doplnÏkovou sluzÏbou
dodaÂvaneÂho zbozÏõÂ nebo poskytovaneÂ sluzÏby,
je-li toto pojisÏteÏnõÂ sjednaÂvaÂno pro prÏõÂpad vady,
znicÏenõÂ, ztraÂty tohoto zbozÏõÂ nebo sluzÏby, nebo
je-li toto pojisÏteÏnõÂ sjednaÂvaÂno pro prÏõÂpad posÏkozenõÂ nebo ztraÂty zavazadla nebo pro prÏõÂpad
jineÂho pojistneÂho nebezpecÏõÂ spojeneÂho s cestovaÂnõÂm zabezpecÏovanyÂm dodavatelem teÂto
sluzÏby, i kdyzÏ se jednaÂ o zÏivotnõÂ pojisÏteÏnõÂ nebo
o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu, pokud je
takoveÂ pojisÏteÏnõÂ doplnÏkem k cestovnõÂmu pojisÏteÏnõÂ, a

) SmeÏrnice Rady a EvropskeÂho parlamentu 2002/92/ES (32002L0092) ze dne 9. prosince 2002 o zprostrÏedkovaÂnõÂ pojisÏteÏnõÂ.
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5. vyÂsÏe rocÏnõÂho pojistneÂho pro jednu pojistnou
smlouvu neprÏesahuje cÏaÂstku odpovõÂdajõÂcõÂ hodnoteÏ 500 eur a trvaÂnõÂ takoveÂ smlouvy, vcÏetneÏ
jejõÂho prodlouzÏenõÂ, neprÏesahuje dobu 5 let.
§3
VymezenõÂ pojmuÊ
a)

b)
c)

d)
e)
f)

g)

h)

i)

Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ
zprostrÏedkovatelskou cÏinnostõÂ v pojisÏt'ovnictvõÂ odbornaÂ cÏinnost spocÏõÂvajõÂcõÂ v
1. prÏedklaÂdaÂnõÂ naÂvrhuÊ na uzavrÏenõÂ pojistnyÂch
smluv nebo zajisÏt'ovacõÂch smluv,
2. provaÂdeÏnõÂ prÏõÂpravnyÂch pracõÂ smeÏrÏujõÂcõÂch k uzavrÏenõÂ pojistnyÂch nebo zajisÏt'ovacõÂch smluv,
3. uzavõÂraÂnõÂ pojistnyÂch nebo zajisÏt'ovacõÂch smluv
jmeÂnem a na uÂcÏet pojisÏt'ovny nebo zajisÏt'ovny,
pro kterou je tato cÏinnost vykonaÂvaÂna, nebo
4. pomoci prÏi spraÂveÏ pojisÏteÏnõÂ a vyrÏizovaÂnõÂ naÂrokuÊ z pojistnyÂch nebo zajisÏt'ovacõÂch smluv,
pojisÏt'ovacõÂm zprostrÏedkovatelem praÂvnickaÂ nebo
fyzickaÂ osoba, kteraÂ za uÂplatu provozuje zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ,
pojisÏt'ovnou praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ je podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2) opraÂvneÏna provozovat na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky pojisÏt'ovacõÂ cÏinnost,
zajisÏt'ovnou praÂvnickaÂ osoba, jejõÂzÏ cÏinnostõÂ je prÏebõÂraÂnõÂ pojistnyÂch rizik postoupenyÂch pojisÏt'ovnou
nebo jinou zajisÏt'ovnou,
cÏlenskyÂm staÂtem cÏlenskyÂ staÂt EvropskeÂ unie nebo
jinyÂ staÂt tvorÏõÂcõÂ EvropskyÂ hospodaÂrÏskyÂ prostor,
domovskyÂm cÏlenskyÂm staÂtem cÏlenskyÂ staÂt, ve ktereÂm maÂ pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel jako fyzickaÂ
osoba svoje bydlisÏteÏ a ve ktereÂm vykonaÂvaÂ svoji
obchodnõÂ cÏinnost nebo ve ktereÂm maÂ pojisÏt'ovacõÂ
zprostrÏedkovatel jako praÂvnickaÂ osoba sveÂ registrovaneÂ nebo, nevyzÏaduje-li cÏlenskyÂ staÂt registraci
sõÂdla, sveÂ statutaÂrnõÂ sõÂdlo,
hostitelskyÂm cÏlenskyÂm staÂtem cÏlenskyÂ staÂt, ve ktereÂm pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel provozuje svoji
zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ na
zaÂkladeÏ praÂva zrÏizovat pobocÏky nebo na zaÂkladeÏ
svobody docÏasneÏ poskytovat sluzÏby,
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem dohledu orgaÂn domovskeÂho
cÏlenskeÂho staÂtu, kteryÂ je opraÂvneÏn vykonaÂvat dohled nad provozovaÂnõÂm zprostrÏedkovatelskeÂ cÏinnosti v pojisÏt'ovnictvõÂ a kteryÂ byl jako prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn oznaÂmen Komisi EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,
identifikacÏnõÂmi uÂdaji
1. u fyzickeÂ osoby jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂ-

2
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jmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ firma a mõÂsto podnikaÂnõÂ, je-li odlisÏneÂ od bydlisÏteÏ, adresa bydlisÏteÏ,
datum narozenõÂ a registracÏnõÂ cÏõÂslo,
2. u praÂvnickeÂ osoby obchodnõÂ firma nebo naÂzev,
jejõÂ sõÂdlo, registracÏnõÂ cÏõÂslo, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo,
bylo-li jõÂ prÏideÏleno, a jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna,
prÏõÂjmenõÂ, adresa bydlisÏteÏ a datum narozenõÂ odpoveÏdneÂho zaÂstupce (§ 11); u praÂvnickeÂ osoby
se sõÂdlem v jineÂm nezÏ cÏlenskeÂm staÂteÏ (daÂle jen
¹trÏetõÂ staÂtª) teÂzÏ adresa organizacÏnõÂ slozÏky podniku umõÂsteÏneÂ v CÏeskeÂ republice,
j) trvalyÂm nosicÏem dat naÂstroj, kteryÂ umozÏnÏuje spotrÏebiteli uchovaÂnõÂ jemu urcÏenyÂch informacõÂ tak,
aby mohly byÂt k dispozici beÏhem doby prÏimeÏrÏeneÂ
uÂcÏelu informace, a reprodukci teÏchto informacõÂ
v nezmeÏneÏneÂ podobeÏ,
k) adresou bydlisÏteÏ fyzickeÂ osoby adresa jejõÂho bydlisÏteÏ nebo mõÂsta, kde se zdrzÏuje; maÂ-li fyzickaÂ
osoba bydlisÏteÏ na võÂce mõÂstech, adresa bydlisÏteÏ,
kde fyzickaÂ osoba bydlõÂ s uÂmyslem zdrzÏovat se
tam trvale,
l) provozovaÂnõÂm zprostrÏedkovatelskeÂ cÏinnosti na
zaÂkladeÏ praÂva zrÏizovat pobocÏky kazÏdaÂ trvalaÂ prÏõÂtomnost (usazenõÂ se) pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele z cÏlenskeÂho staÂtu na uÂzemõÂ jineÂho cÏlenskeÂho
staÂtu, nezÏ je cÏlenskyÂ staÂt, ve ktereÂm maÂ tento pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel bydlisÏteÏ nebo sõÂdlo,
m) svobodou docÏasneÏ poskytovat sluzÏby praÂvo pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele s bydlisÏteÏm nebo sõÂdlem v cÏlenskeÂm staÂteÏ docÏasneÏ provozovat zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ na
uÂzemõÂ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, nezÏ ve ktereÂm maÂ
pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel sveÂ bydlisÏteÏ nebo
sõÂdlo, a to v rozsahu udeÏleneÂm prÏõÂslusÏnyÂm uÂrÏadem
zemeÏ jeho bydlisÏteÏ nebo sõÂdla, jestlizÏe tato cÏinnost
nemaÂ charakter trvaleÂ prÏõÂtomnosti na uÂzemõÂ tohoto jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu.
§4
PojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovateleÂ
(1) ZprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ
muÊzÏe za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem provozovat na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba jako
a) vaÂzanyÂ pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel (§ 5),
b) podrÏõÂzenyÂ pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel (§ 6),
c) pojisÏt'ovacõÂ agent (§ 7),
d) vyÂhradnõÂ pojisÏt'ovacõÂ agent (§ 6a),
e) pojisÏt'ovacõÂ makleÂrÏ (§ 8), nebo

) ZaÂkon cÏ. 363/1999 Sb., o pojisÏt'ovnictvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏt'ovnictvõÂ), ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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f) pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel, jehozÏ domovskyÂm
cÏlenskyÂm staÂtem nenõÂ CÏeskaÂ republika (§ 9).

§ 6a
VyÂhradnõÂ pojisÏt'ovacõÂ agent

(2) ZprostrÏedkovatel muÊzÏe provozovat zprostrÏedkovatelskou cÏinnost pouze v postavenõÂ, v jakeÂm
byl registrovaÂn.

(1) VyÂhradnõÂ pojisÏt'ovacõÂ agent vykonaÂvaÂ zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ na zaÂkladeÏ
põÂsemneÂ smlouvy jmeÂnem a na uÂcÏet jedneÂ pojisÏt'ovny.

§5
VaÂzanyÂ pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel

(2) VyÂhradnõÂ pojisÏt'ovacõÂ agent je ve sveÂ cÏinnosti
vaÂzaÂn vnitrÏnõÂmi prÏedpisy pojisÏt'ovny, jejõÂmzÏ jmeÂnem
a na jejõÂzÏ uÂcÏet jednaÂ; bylo-li tak dohodnuto, je opraÂvneÏn vybõÂrat pojistneÂ nebo zprostrÏedkovaÂvat plneÏnõÂ
z pojistnyÂch smluv. PojisÏt'ovacõÂ agent je odmeÏnÏovaÂn
pojisÏt'ovnou, jejõÂmzÏ jmeÂnem a na jejõÂzÏ uÂcÏet jednaÂ.

(1) VaÂzanyÂ pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel vykonaÂvaÂ zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ
jmeÂnem a na uÂcÏet jedneÂ nebo võÂce pojisÏt'oven, neinkasuje pojistneÂ a nevyplaÂcõÂ plneÏnõÂ z pojistnyÂch nebo zajisÏt'ovacõÂch smluv. V prÏõÂpadeÏ nabõÂdky pojistnyÂch produktuÊ võÂce pojisÏt'oven nesmõÂ byÂt tyto produkty
vzaÂjemneÏ konkurencÏnõÂ.
(2) VaÂzanyÂ pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel je ve sveÂ
cÏinnosti vaÂzaÂn põÂsemnou smlouvou s pojisÏt'ovnou, jejõÂmzÏ jmeÂnem a na jejõÂzÏ uÂcÏet jednaÂ, a jejõÂmi pokyny.
PojisÏt'ovna, jejõÂzÏ pojistnyÂ produkt vaÂzanyÂ pojisÏt'ovacõÂ
zprostrÏedkovatel nabõÂzõÂ, odpovõÂdaÂ za sÏkodu jõÂm zpuÊsobenou prÏi vyÂkonu zprostrÏedkovatelskeÂ cÏinnosti v pojisÏt'ovnictvõÂ.
(3) Za vaÂzaneÂho pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele
se povazÏuje i osoba, kteraÂ vykonaÂvaÂ zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ za podmõÂnek podle odstavce 1, pokud je v raÂmci teÂto cÏinnosti nabõÂzeno pojisÏteÏnõÂ, ktereÂ je doplnÏkovou sluzÏbou pojisÏt'ovacõÂm
zprostrÏedkovatelem dodaÂvaneÂho zbozÏõÂ nebo poskytovaneÂ sluzÏby.
(4) VaÂzanyÂ pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel musõÂ byÂt
zapsaÂn do registru, splnÏovat podmõÂnky duÊveÏryhodnosti a podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem pro zaÂkladnõÂ kvalifikacÏnõÂ stupenÏ odborneÂ zpuÊsobilosti.
§6
PodrÏõÂzenyÂ pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel
(1) PodrÏõÂzenyÂ pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel spolupracuje s pojisÏt'ovacõÂm agentem nebo vyÂhradnõÂm pojisÏt'ovacõÂm agentem nebo pojisÏt'ovacõÂm makleÂrÏem na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ smlouvy, neinkasuje pojistneÂ a nezprostrÏedkovaÂvaÂ plneÏnõÂ z pojistnyÂch nebo zajisÏt'ovacõÂch
smluv. Ve sveÂ cÏinnosti je vaÂzaÂn pokyny pojisÏt'ovacõÂho
zprostrÏedkovatele, jehozÏ jmeÂnem a na jehozÏ uÂcÏet jednaÂ.
PodrÏõÂzenyÂ pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel je odmeÏnÏovaÂn
pojisÏt'ovacõÂm zprostrÏedkovatelem, jehozÏ jmeÂnem a na
jehozÏ uÂcÏet jednaÂ.
(2) PodrÏõÂzenyÂ pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel musõÂ
byÂt zapsaÂn do registru, splnÏovat podmõÂnky duÊveÏryhodnosti a podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem pro zaÂkladnõÂ kvalifikacÏnõÂ stupenÏ odborneÂ zpuÊsobilosti.
(3) PojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel, jehozÏ jmeÂnem
a na jehozÏ uÂcÏet jednaÂ podrÏõÂzenyÂ pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel, odpovõÂdaÂ za sÏkodu jõÂm zpuÊsobenou prÏi vyÂkonu zprostrÏedkovatelskeÂ cÏinnosti v pojisÏt'ovnictvõÂ.

(3) VyÂhradnõÂ pojisÏt'ovacõÂ agent musõÂ byÂt zapsaÂn
do registru, splnÏovat podmõÂnky duÊveÏryhodnosti a podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem pro zaÂkladnõÂ kvalifikacÏnõÂ stupenÏ odborneÂ zpuÊsobilosti. Osoba zapsanaÂ do
registru jako vyÂhradnõÂ pojisÏt'ovacõÂ agent a soucÏasneÏ
jako vaÂzanyÂ pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel, podrÏõÂzenyÂ
pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel, pojisÏt'ovacõÂ agent nebo
pojisÏt'ovacõÂ makleÂrÏ muÊzÏe zprostrÏedkovaÂvat uzavõÂraÂnõÂ
pojistnyÂch smluv spadajõÂcõÂch do pojistnyÂch odveÏtvõÂ,
kteraÂ jsou prÏedmeÏtem smlouvy podle odstavce 1, pouze jako vyÂhradnõÂ pojisÏt'ovacõÂ agent.
(4) PojisÏt'ovna, jejõÂmzÏ jmeÂnem a na jejõÂzÏ uÂcÏet vyÂhradnõÂ pojisÏt'ovacõÂ agent jednaÂ, odpovõÂdaÂ za sÏkody zpuÊsobeneÂ touto jeho cÏinnostõÂ.
(5) Byl-li vyÂhradnõÂ pojisÏt'ovacõÂ agent zmocneÏn vybõÂrat od pojistnõÂka pojistneÂ nebo zprostrÏedkovaÂvat vyÂplaty pojistneÂho plneÏnõÂ, je povinen
a) udrzÏovat trvale likvidnõÂ financÏnõÂ jistinu ve vyÂsÏi
4 % z rocÏnõÂho objemu jõÂm inkasovaneÂho pojistneÂho, nejmeÂneÏ vsÏak ve vyÂsÏi odpovõÂdajõÂcõÂ hodnoteÏ
15 000 eur, nebo
b) pouzÏõÂvat pro prÏevody pojistneÂho a pojistneÂho
plneÏnõÂ vyÂhradneÏ zvlaÂsÏt' k tomu zrÏõÂzeneÂ a od vlastnõÂho hospodarÏenõÂ oddeÏleneÂ bankovnõÂ uÂcÏty. TõÂmto
uÂcÏtem muÊzÏe byÂt i bankovnõÂ uÂcÏet pojisÏt'ovny, pokud je z neÏj patrno, kteryÂ vyÂhradnõÂ pojisÏt'ovacõÂ
agent a jakou cÏaÂstku pojistneÂho na tento bankovnõÂ
uÂcÏet vlozÏil.
(6) Pro cÏinnost vyÂhradnõÂho pojisÏt'ovacõÂho agenta
jinak platõÂ obdobnaÂ uÂprava tyÂkajõÂcõÂ se vaÂzaneÂho pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele stanovenaÂ v tomto zaÂkoneÏ
a ve zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisech.
§7
PojisÏt'ovacõÂ agent
(1) PojisÏt'ovacõÂ agent vykonaÂvaÂ zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ
smlouvy, jmeÂnem a na uÂcÏet jedneÂ nebo võÂce pojisÏt'oven.
V prÏõÂpadeÏ nabõÂdky pojistnyÂch produktuÊ võÂce pojisÏt'oven mohou byÂt tyto produkty vzaÂjemneÏ konkurencÏnõÂ.
(2) PojisÏt'ovacõÂ agent je ve sveÂ cÏinnosti vaÂzaÂn
vnitrÏnõÂmi prÏedpisy pojisÏt'ovny, jejõÂmzÏ jmeÂnem a na jejõÂzÏ
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uÂcÏet jednaÂ, bylo-li tak dohodnuto, je opraÂvneÏn prÏijõÂmat
pojistneÂ nebo zprostrÏedkovaÂvat plneÏnõÂ z pojistnyÂch
smluv. PojisÏt'ovacõÂ agent je odmeÏnÏovaÂn pojisÏt'ovnou,
jejõÂmzÏ jmeÂnem a na jejõÂzÏ uÂcÏet jednaÂ.
(3) PojisÏt'ovacõÂ agent musõÂ byÂt zapsaÂn do registru,
splnÏovat podmõÂnky duÊveÏryhodnosti a podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem pro strÏednõÂ kvalifikacÏnõÂ stupenÏ
odborneÂ zpuÊsobilosti.
(4) PojisÏt'ovacõÂ agent musõÂ byÂt po celou dobu vyÂkonu cÏinnosti pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele pojisÏteÏn
pro prÏõÂpad odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou vyÂkonem teÂto cÏinnosti uÂcÏinnou na celeÂm uÂzemõÂ EvropskeÂho
hospodaÂrÏskeÂho prostoru, s limitem pojistneÂho plneÏnõÂ
nejmeÂneÏ ve vyÂsÏi odpovõÂdajõÂcõÂ hodnoteÏ 1 000 000 eur
na kazÏdou pojistnou udaÂlost, v prÏõÂpadeÏ soubeÏhu võÂce
pojistnyÂch udaÂlostõÂ v jednom roce nejmeÂneÏ ve vyÂsÏi odpovõÂdajõÂcõÂ hodnoteÏ 1 500 000 eur, pokud se pojisÏt'ovna,
jejõÂmzÏ jmeÂnem a na jejõÂzÏ uÂcÏet pojisÏt'ovacõÂ agent jednaÂ,
põÂsemneÏ nezavaÂzala prÏevzõÂt odpoveÏdnost za sÏkody
zpuÊsobeneÂ touto jeho cÏinnostõÂ.
(5) Byl-li pojisÏt'ovacõÂ agent zmocneÏn prÏijõÂmat od
pojistnõÂka pojistneÂ nebo od pojisÏt'ovny vyÂplaty pojistneÂho plneÏnõÂ, je povinen
a) udrzÏovat trvale likvidnõÂ financÏnõÂ jistinu ve vyÂsÏi
4 % z rocÏnõÂho objemu jõÂm inkasovaneÂho pojistneÂho, nejmeÂneÏ vsÏak ve vyÂsÏi odpovõÂdajõÂcõÂ hodnoteÏ
15 000 eur, nebo
b) pouzÏõÂvat pro prÏevody pojistneÂho a pojistneÂho
plneÏnõÂ vyÂhradneÏ zvlaÂsÏt' k tomu zrÏõÂzeneÂ a od vlastnõÂho hospodarÏenõÂ oddeÏleneÂ bankovnõÂ uÂcÏty.
§8
PojisÏt'ovacõÂ makleÂrÏ
(1) PojisÏt'ovacõÂ makleÂrÏ je ve sveÂ cÏinnosti vaÂzaÂn obsahem smlouvy uzavrÏeneÂ se zaÂjemcem o pojisÏteÏnõÂ nebo
zajisÏteÏnõÂ (daÂle jen ¹klientª).
(2) V zaÂvislosti na obsahu smlouvy s klientem pojisÏt'ovacõÂ makleÂrÏ zpracovaÂvaÂ komplexnõÂ analyÂzy pojistnyÂch rizik, naÂvrhy pojistnyÂch nebo zajistnyÂch programuÊ, poskytuje konzultacÏnõÂ a poradenskou cÏinnost,
provaÂdõÂ spraÂvu uzavrÏenyÂch pojistnyÂch nebo zajisÏt'ovacõÂch smluv, sleduje lhuÊty k jejich revizi, spolupracuje
prÏi likvidaci pojistnyÂch udaÂlostõÂ.
(3) PojisÏt'ovacõÂ makleÂrÏ musõÂ byÂt zapsaÂn do registru, splnÏovat podmõÂnky duÊveÏryhodnosti a podmõÂnky
stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem pro vysÏsÏõÂ kvalifikacÏnõÂ stupenÏ
odborneÂ zpuÊsobilosti.
(4) PojisÏt'ovacõÂ makleÂrÏ je odmeÏnÏovaÂn pojisÏt'ovnou
nebo zajisÏt'ovnou, nebylo-li s prÏõÂslusÏnou pojisÏt'ovnou
a pojistnõÂkem dohodnuto jinak.
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(5) PojisÏt'ovacõÂ makleÂrÏ musõÂ byÂt po celou dobu
vyÂkonu cÏinnosti pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele pojisÏteÏn pro prÏõÂpad odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou
vyÂkonem teÂto cÏinnosti uÂcÏinnou na celeÂm uÂzemõÂ
EvropskeÂho hospodaÂrÏskeÂho prostoru, s limitem pojistneÂho plneÏnõÂ nejmeÂneÏ ve vyÂsÏi odpovõÂdajõÂcõÂ hodnoteÏ
1 000 000 eur na kazÏdou pojistnou udaÂlost, v prÏõÂpadeÏ
soubeÏhu võÂce pojistnyÂch udaÂlostõÂ v jednom roce nejmeÂneÏ ve vyÂsÏi odpovõÂdajõÂcõÂ hodnoteÏ 1 500 000 eur.
(6) Byl-li pojisÏt'ovacõÂ makleÂrÏ zmocneÏn prÏijõÂmat od
pojistnõÂka pojistneÂ nebo od pojisÏt'ovny vyÂplaty pojistneÂho plneÏnõÂ, je povinen
a) udrzÏovat trvale likvidnõÂ financÏnõÂ jistinu ve vyÂsÏi
4 % z rocÏnõÂho objemu jõÂm inkasovaneÂho pojistneÂho, nejmeÂneÏ vsÏak ve vyÂsÏi odpovõÂdajõÂcõÂ hodnoteÏ
15 000 eur, nebo
b) pouzÏõÂvat pro prÏevody pojistneÂho a pojistneÂho
plneÏnõÂ vyÂhradneÏ zvlaÂsÏt' k tomu zrÏõÂzeneÂ a od vlastnõÂho hospodarÏenõÂ oddeÏleneÂ bankovnõÂ uÂcÏty.
§9
PojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel s domovskyÂm cÏlenskyÂm
staÂtem jinyÂm, nezÏ je CÏeskaÂ republika
(1) PojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel s domovskyÂm
cÏlenskyÂm staÂtem jinyÂm, nezÏ je CÏeskaÂ republika, muÊzÏe
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky provozovat zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ v rozsahu, v jakeÂm je
tuto cÏinnost opraÂvneÏn provozovat v domovskeÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ, a to po splneÏnõÂ informacÏnõÂch povinnostõÂ
podle § 14 odst. 3 azÏ 5.
(2) PojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel podle odstavce 1
muÊzÏe zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ
provozovat na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky na zaÂkladeÏ
praÂva zrÏizovat pobocÏky nebo na zaÂkladeÏ svobody docÏasneÏ poskytovat sluzÏby.
§ 10
SamostatnyÂ likvidaÂtor pojistnyÂch udaÂlostõÂ
(1) SamostatnyÂ likvidaÂtor pojistnyÂch udaÂlostõÂ
provaÂdõÂ na zaÂkladeÏ smlouvy uzavrÏeneÂ s pojisÏt'ovnou,
jejõÂm jmeÂnem a na jejõÂ uÂcÏet, sÏetrÏenõÂ nutneÂ ke zjisÏteÏnõÂ
rozsahu jejõÂ povinnosti plnit ze sjednaneÂho pojisÏteÏnõÂ.
(2) Smlouva samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch
udaÂlostõÂ s pojisÏt'ovnou podle odstavce 1 obsahuje vzÏdy
a) vymezenõÂ pojistnyÂch udaÂlostõÂ, kteryÂch se smlouva
tyÂkaÂ, a to ve vztahu k pojistnyÂm odveÏtvõÂm podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4),
b) vymezenõÂ rozsahu dohodnutyÂch cÏinnostõÂ,
c) vymezenõÂ pravomocõÂ smluvnõÂch stran prÏi likvidaci
pojistnyÂch udaÂlostõÂ vcÏetneÏ mozÏnosti vyuzÏitõÂ prÏi

) PrÏõÂloha cÏ. 1 k zaÂkonu cÏ. 363/1999 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 39/2004 Sb.
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likvidaci pojistnyÂch udaÂlostõÂ i soucÏinnosti dalsÏõÂch
osob a podmõÂnek teÂto soucÏinnosti.
(3) SamostatnyÂ likvidaÂtor pojistnyÂch udaÂlostõÂ
musõÂ byÂt zapsaÂn do registru, splnÏovat podmõÂnky duÊveÏryhodnosti a podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem
pro zaÂkladnõÂ kvalifikacÏnõÂ stupenÏ odborneÂ zpuÊsobilosti.
(4) SamostatnyÂ likvidaÂtor pojistnyÂch udaÂlostõÂ
musõÂ byÂt po celou dobu vyÂkonu sveÂ cÏinnosti pojisÏteÏn
pro prÏõÂpad odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou vyÂkonem teÂto cÏinnosti s limitem pojistneÂho plneÏnõÂ nejmeÂneÏ
ve vyÂsÏi odpovõÂdajõÂcõÂ hodnoteÏ 500 000 eur na kazÏdou
pojistnou udaÂlost, v prÏõÂpadeÏ soubeÏhu võÂce pojistnyÂch
udaÂlostõÂ v jednom roce nejmeÂneÏ ve vyÂsÏi odpovõÂdajõÂcõÂ
hodnoteÏ 1 000 000 eur.
§ 11
OdpoveÏdnyÂ zaÂstupce praÂvnickeÂ osoby
(1) Je-li pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel nebo samostatnyÂ likvidaÂtor pojistnyÂch udaÂlostõÂ praÂvnickou osobou se sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, musõÂ tato
osoba jmenovat sveÂho odpoveÏdneÂho zaÂstupce; to neplatõÂ, jde-li o vaÂzaneÂho nebo podrÏõÂzeneÂho pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele. OdpoveÏdnyÂ zaÂstupce je fyzickou osobou, kteraÂ odpovõÂdaÂ za dodrzÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ se vztahem k provozovaneÂ cÏinnosti pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele nebo samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ. OdpoveÏdnyÂ zaÂstupce musõÂ
byÂt v obchodnõÂm vedenõÂ5) praÂvnickeÂ osoby, kteraÂ ho
ustanovila do funkce odpoveÏdneÂho zaÂstupce. Funkci
odpoveÏdneÂho zaÂstupce lze vykonaÂvat pouze pro jednu
praÂvnickou osobu.
(2) ZjistõÂ-li odpoveÏdnyÂ zaÂstupce nedostatky v cÏinnosti praÂvnickeÂ osoby, kterou byl jmenovaÂn do sveÂ
funkce, je povinen navrhnout bezodkladneÏ opatrÏenõÂ
k naÂpraveÏ a tuto skutecÏnost oznaÂmit CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
bance.
(3) OdpoveÏdnyÂ zaÂstupce musõÂ splnÏovat podmõÂnky duÊveÏryhodnosti a odborneÂ zpuÊsobilosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem v zaÂvislosti na charakteru provozovaneÂ cÏinnosti. OdpoveÏdnyÂ zaÂstupce musõÂ mõÂt bydlisÏteÏ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
(4) Je-li pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel se sõÂdlem
v trÏetõÂm staÂteÏ nebo samostatnyÂ likvidaÂtor pojistnyÂch
udaÂlostõÂ praÂvnickou osobou, plnõÂ povinnosti odpoveÏdneÂho zaÂstupce vedoucõÂ organizacÏnõÂ slozÏky podniku
umõÂsteÏneÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky. PraÂvnickaÂ osoba
je povinna jmenovat jako vedoucõÂho teÂto organizacÏnõÂ
slozÏky fyzickou osobu, kteraÂ splnÏuje podmõÂnky pro
vyÂkon funkce odpoveÏdneÂho zaÂstupce.
(5) PrÏestane-li odpoveÏdnyÂ zaÂstupce vykonaÂvat
svoji funkci nebo prÏestane-li splnÏovat podmõÂnky sta-
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) NaprÏõÂklad § 81, 97, 134 a 192 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

noveneÂ mu tõÂmto zaÂkonem, musõÂ pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel nebo samostatnyÂ likvidaÂtor pojistnyÂch
udaÂlostõÂ nejpozdeÏji do 15 dnuÊ ode dne, kdy odpoveÏdnyÂ
zaÂstupce prÏestal vykonaÂvat svoji funkci nebo prÏestal
splnÏovat podmõÂnky stanoveneÂ mu tõÂmto zaÂkonem,
ustanovit noveÂho odpoveÏdneÂho zaÂstupce.
§ 12
Registr
(1) ZrÏizuje se registr, kteryÂ vede CÏeskaÂ naÂrodnõÂ
banka. Registr se cÏlenõÂ podle odstavcuÊ 2 a 4. Osoby
se do registru zapisujõÂ podle registracÏnõÂch cÏõÂsel, jejich
tvar a obsah stanovõÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka vyhlaÂsÏkou.
(2) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka zapõÂsÏe do registru fyzickou nebo praÂvnickou osobu, kteraÂ splnila podmõÂnky
stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem pro vyÂkon cÏinnosti
a) vaÂzaneÂho pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele,
b) podrÏõÂzeneÂho pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele,
c) vyÂhradnõÂho pojisÏt'ovacõÂho agenta,
d) pojisÏt'ovacõÂho agenta,
e) pojisÏt'ovacõÂho makleÂrÏe a
f) samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ.
(3) Do registru se zapisujõÂ naÂsledujõÂcõÂ uÂdaje vcÏetneÏ
jejich zmeÏn:
a) u fyzickeÂ osoby jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ, datum narozenõÂ, adresa bydlisÏteÏ, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ firma a mõÂsto
podnikaÂnõÂ, u fyzickeÂ osoby s bydlisÏteÏm v trÏetõÂm
staÂteÏ teÂzÏ mõÂsto trvaleÂho nebo dlouhodobeÂho pobytu v CÏeskeÂ republice,
b) u praÂvnickeÂ osoby obchodnõÂ firma vcÏetneÏ praÂvnõÂ
formy, poprÏõÂpadeÏ naÂzev, sõÂdlo, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo,
jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ, datum narozenõÂ a bydlisÏteÏ osob, ktereÂ jsou cÏleny statutaÂrnõÂho
orgaÂnu praÂvnickeÂ osoby, nebo osoby, kteraÂ je statutaÂrnõÂm orgaÂnem zÏadatele, u odpoveÏdneÂho zaÂstupce jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ, datum
narozenõÂ a adresa bydlisÏteÏ, u organizacÏnõÂ slozÏky
podniku praÂvnickeÂ osoby se sõÂdlem v trÏetõÂm staÂteÏ
jejõÂ adresa v CÏeskeÂ republice,
c) prÏedmeÏt podnikaÂnõÂ podle tohoto zaÂkona, v prÏõÂpadeÏ
vaÂzaneÂho pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele, podrÏõÂzeneÂho pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele, pojisÏt'ovacõÂho agenta a samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ pojisÏt'ovnu nebo pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele, pro ktereÂho je cÏinnyÂ,
d) datum zaÂpisu do registru a datum zahaÂjenõÂ cÏinnosti,
e) uÂzemnõÂ rozsah cÏinnosti, jednaÂ-li se o pojisÏt'ovacõÂho
zprostrÏedkovatele s bydlisÏteÏm nebo sõÂdlem na
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uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky vcÏetneÏ uÂdaje, zda je zprostrÏedkovatelskaÂ cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ provozovaÂna v hostitelskeÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ, pokud ano,
pak zda je provozovaÂna formou praÂva zrÏizovat
pobocÏky, v tom prÏõÂpadeÏ i jejõÂ adresu, nebo formou
svobody docÏasneÏ poskytovat sluzÏby,
pozastavenõÂ nebo prÏerusÏenõÂ cÏinnosti,
datum zaÂniku zaÂpisu do registru,
datum prohlaÂsÏenõÂ a zrusÏenõÂ konkursu,
datum vstupu praÂvnickeÂ osoby do likvidace,
prÏehled o ulozÏenyÂch pokutaÂch vcÏetneÏ sankcÏnõÂch
opatrÏenõÂ ulozÏenyÂch CÏeskou naÂrodnõÂ bankou.

(4) U pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele s domovskyÂm cÏlenskyÂm staÂtem jinyÂm, nezÏ je CÏeskaÂ republika,
kteryÂ provozuje zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ na zaÂkladeÏ praÂva zrÏizovat pobocÏky nebo na
zaÂkladeÏ svobody docÏasneÏ poskytovat sluzÏby, se do registru zapisujõÂ
a) identifikacÏnõÂ uÂdaje,
b) uÂdaje o charakteru provozovaneÂ zprostrÏedkovatelskeÂ cÏinnosti v pojisÏt'ovnictvõÂ podle § 4 põÂsm. a)
azÏ d), v prÏõÂpadeÏ vaÂzaneÂho pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele, podrÏõÂzeneÂho pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele a pojisÏt'ovacõÂho agenta pojisÏt'ovnu nebo pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele, pro ktereÂho je
cÏinnyÂ,
c) uÂdaje o tom, zda je zprostrÏedkovatelskaÂ cÏinnost
v pojisÏt'ovnictvõÂ provozovaÂna formou praÂva zrÏizovat pobocÏky nebo formou svobody docÏasneÏ poskytovat sluzÏby; je-li zprostrÏedkovatelskaÂ cÏinnost
v pojisÏt'ovnictvõÂ provozovaÂna formou praÂva zrÏizovat pobocÏky, zapisuje se adresa sõÂdla pobocÏky,
d) uÂdaje o pozastavenõÂ a prÏerusÏenõÂ provozovaÂnõÂ cÏinnosti pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele, prohlaÂsÏenõÂ
a zrusÏenõÂ konkursu, vstup do likvidace,
e) uÂdaje o ukoncÏenõÂ cÏinnosti.
ZaÂpis uÂdajuÊ podle põÂsmen a) azÏ e) do registru provede
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka na zaÂkladeÏ informacõÂ prÏedanyÂch
jõÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem dohledu domovskeÂho cÏlenskeÂho
staÂtu pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele. Do registru mohou byÂt zapsaÂny i jineÂ uÂdaje, pokud byly prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem dohledu domovskeÂho cÏlenskeÂho staÂtu pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele poskytnuty.
(5) Registr je verÏejneÏ prÏõÂstupnyÂ. KazÏdyÂ maÂ praÂvo
do neÏj nahlõÂzÏet a porÏizovat si z neÏj vyÂpisy, opisy a kopie.
(6) Proti tomu, kdo jednaÂ v duÊveÏrÏe v zaÂpis do
registru, nemuÊzÏe ten, jehozÏ se zaÂpis tyÂkaÂ, namõÂtat, zÏe
zaÂpis neodpovõÂdaÂ skutecÏnosti.
(7) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka zverÏejnÏuje formou uÂrÏednõÂch sdeÏlenõÂ seznamy registrovanyÂch pojisÏt'ovacõÂch
zprostrÏedkovateluÊ a samostatnyÂch likvidaÂtoruÊ pojistnyÂch udaÂlostõÂ ve VeÏstnõÂku CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky (daÂle
jen ¹VeÏstnõÂkª). Tuto povinnost lze splnit uverÏejneÏnõÂm
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zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup. Tyto seznamy CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka aktualizuje nejmeÂneÏ jednou za 2 tyÂdny.
§ 13
ZÏaÂdost pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele
o zaÂpis do registru
(1) O zaÂpisu pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele
s bydlisÏteÏm nebo sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
nebo na uÂzemõÂ trÏetõÂho staÂtu do registru rozhoduje CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti.
(2) FyzickaÂ osoba s bydlisÏteÏm na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky, kteraÂ hodlaÂ provozovat zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ, v zÏaÂdosti o zaÂpis do registru uvede
a) uÂdaje podle § 12 odst. 3 põÂsm. a),
b) rozsah provozovaneÂ zprostrÏedkovatelskeÂ cÏinnosti
v pojisÏt'ovnictvõÂ podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ a podle
uÂzemõÂ, na ktereÂm maÂ byÂt cÏinnost provozovaÂna,
c) prÏedpoklaÂdanyÂ den zahaÂjenõÂ zprostrÏedkovatelskeÂ
cÏinnosti,
d) identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno.
(3) FyzickaÂ osoba s bydlisÏteÏm na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky, kteraÂ hodlaÂ provozovat zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ, k zÏaÂdosti podle odstavce 2 prÏilozÏõÂ
a) doklad o absolvovaÂnõÂ odborneÂho vzdeÏlaÂnõÂ nebo
vykonaneÂ odborneÂ zkousÏce, anebo doklady jinak
prokazujõÂcõÂ odbornou zpuÊsobilost zÏadatele (§ 18)
a kazÏdeÂ osoby, kterou tato fyzickaÂ osoba zameÏstnaÂvaÂ a kteraÂ se prÏõÂmo podõÂlõÂ na zprostrÏedkovatelskeÂ cÏinnosti v pojisÏt'ovnictvõÂ,
b) doklady prokazujõÂcõÂ, zÏe v majetku zÏadatele jsou
financÏnõÂ prostrÏedky nejmeÂneÏ ve vyÂsÏi odpovõÂdajõÂcõÂ
hodnoteÏ 15 000 eur, pokud maÂ byÂt pojisÏt'ovacõÂ
zprostrÏedkovatel opraÂvneÏn prÏijõÂmat od pojistnõÂka
pojistneÂ nebo od pojisÏt'ovny vyÂplaty pojistneÂho
plneÏnõÂ,
c) doklady prokazujõÂcõÂ duÊveÏryhodnost zÏadatele
(§ 19),
d) pojistnou smlouvu o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za
sÏkodu zpuÊsobenou vyÂkonem cÏinnosti pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele.
(4) PraÂvnickaÂ osoba se sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky, kteraÂ hodlaÂ provozovat zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ, v zÏaÂdosti o zaÂpis do registru uvede
a) uÂdaje podle § 12 odst. 3 põÂsm. b),
b) rozsah provozovaneÂ zprostrÏedkovatelskeÂ cÏinnosti
v pojisÏt'ovnictvõÂ podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ a podle
uÂzemõÂ, na ktereÂm maÂ byÂt cÏinnost provozovaÂna,
c) prÏedpoklaÂdanyÂ den zahaÂjenõÂ zprostrÏedkovatelskeÂ
cÏinnosti,
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d) identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno.
(5) PraÂvnickaÂ osoba se sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky, kteraÂ hodlaÂ provozovat zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ, k zÏaÂdosti podle odstavce 4 prÏilozÏõÂ
a) doklad o absolvovaÂnõÂ odborneÂho vzdeÏlaÂnõÂ nebo
vykonaneÂ odborneÂ zkousÏce podle tohoto zaÂkona,
anebo doklady jinak prokazujõÂcõÂ odbornou zpuÊsobilost (§ 18) odpoveÏdneÂho zaÂstupce a kazÏdeÂ osoby,
kteraÂ se prÏõÂmo podõÂlõÂ na zprostrÏedkovatelskeÂ cÏinnosti v pojisÏt'ovnictvõÂ,
b) doklady prokazujõÂcõÂ, zÏe v majetku zÏadatele jsou
financÏnõÂ prostrÏedky nejmeÂneÏ ve vyÂsÏi odpovõÂdajõÂcõÂ
hodnoteÏ 15 000 eur, pokud maÂ byÂt pojisÏt'ovacõÂ
zprostrÏedkovatel opraÂvneÏn prÏijõÂmat od pojistnõÂka
pojistneÂ nebo od pojisÏt'ovny vyÂplaty pojistneÂho
plneÏnõÂ,
c) doklady prokazujõÂcõÂ duÊveÏryhodnost zÏadatele
(§ 20),
d) pojistnou smlouvu o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za
sÏkodu zpuÊsobenou vyÂkonem cÏinnosti pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele nebo potvrzenõÂ podle odstavce 6,
e) uÂplnyÂ vyÂpis z obchodnõÂho rejstrÏõÂku, byla-li praÂvnickaÂ osoba v tomto rejstrÏõÂku zapsaÂna prÏed podaÂnõÂm zÏaÂdosti, ne starsÏõÂ 3 meÏsõÂcuÊ.
(6) V prÏõÂpadeÏ vaÂzaneÂho pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele se doklady podle odstavce 3 põÂsm. a) a d) a podle odstavce 5 põÂsm. a) a d) nahrazujõÂ põÂsemnyÂm prohlaÂsÏenõÂm pojisÏt'ovny, pro kterou maÂ byÂt vaÂzanyÂ pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel cÏinnyÂ, o tom, zÏe zÏadatel splnÏuje zaÂkonem stanoveneÂ podmõÂnky odborneÂ
zpuÊsobilosti a zÏe pojisÏt'ovna nese plnou odpoveÏdnost
za jeho cÏinnost provozovanou v jejõÂ prospeÏch. To platõÂ
i v prÏõÂpadeÏ prokazovaÂnõÂ pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za
sÏkodu zpuÊsobenou provozovaÂnõÂm cÏinnosti pojisÏt'ovacõÂho agenta. V prÏõÂpadeÏ podrÏõÂzeneÂho pojisÏt'ovacõÂho
zprostrÏedkovatele se doklady podle odstavce 3 põÂsm. a)
a d) a podle odstavce 5 põÂsm. a) a d) nahrazujõÂ põÂsemnyÂm prohlaÂsÏenõÂm pojisÏt'ovacõÂho agenta nebo pojisÏt'ovacõÂho makleÂrÏe, pro ktereÂho maÂ byÂt podrÏõÂzenyÂ pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel cÏinnyÂ, o tom, zÏe zÏadatel splnÏuje
zaÂkonem stanoveneÂ podmõÂnky odborneÂ zpuÊsobilosti
a zÏe pojisÏt'ovacõÂ agent nebo pojisÏt'ovacõÂ makleÂrÏ nese
plnou odpoveÏdnost za tuto jeho cÏinnost jako podrÏõÂzeneÂho pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele.
(7) ZÏaÂdost o zaÂpis do registru fyzickeÂ nebo praÂvnickeÂ osoby s bydlisÏteÏm nebo sõÂdlem na uÂzemõÂ trÏetõÂho
staÂtu, kteraÂ hodlaÂ provozovat na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ,
se rÏõÂdõÂ ustanovenõÂmi odstavcuÊ 2 azÏ 6. K zÏaÂdosti musõÂ
byÂt prÏilozÏeno potvrzenõÂ o bydlisÏti zÏadatele o zaÂpis do
registru na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky; jednaÂ-li se o praÂvnickou osobu, potvrzenõÂ o bydlisÏti na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky vedoucõÂho organizacÏnõÂ slozÏky podniku teÂto
osoby.
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(8) ZmeÏnu uÂdajuÊ zapisovanyÂch do registru, vcÏetneÏ
prohlaÂsÏenõÂ a zrusÏenõÂ konkursu nebo vstupu do likvidace, je pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel povinen bez zbytecÏneÂho odkladu oznaÂmit CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance, jakmile se o teÂto zmeÏneÏ dozveÏdeÏl.
(9) PodaÂnõÂ zÏaÂdosti o zaÂpis do registru podleÂhaÂ
spraÂvnõÂmu poplatku.
§ 14
ZahaÂjenõÂ cÏinnosti pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele
na uÂzemõÂ hostitelskeÂho cÏlenskeÂho staÂtu
(1) PojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel s bydlisÏteÏm nebo
sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky je povinen prÏed zahaÂjenõÂm sveÂ cÏinnosti na uÂzemõÂ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu
informovat o tomto zaÂmeÏru CÏeskou naÂrodnõÂ banku.
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka ve lhuÊteÏ do 1 meÏsõÂce ode dne,
kdy informaci obdrzÏela, sdeÏlõÂ prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu dohledu hostitelskeÂho cÏlenskeÂho staÂtu tento zaÂmeÏr pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele vcÏetneÏ identifikacÏnõÂch
uÂdajuÊ pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele. SoucÏasneÏ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka informuje pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele o tomto sdeÏlenõÂ prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu dohledu
hostitelskeÂho cÏlenskeÂho staÂtu.
(2) PojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel s bydlisÏteÏm nebo
sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky muÊzÏe zahaÂjit svoji
cÏinnost na uÂzemõÂ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu uplynutõÂm
1 meÏsõÂce ode dne, kdy byl informovaÂn CÏeskou naÂrodnõÂ
bankou o splneÏnõÂ informacÏnõÂ povinnosti podle odstavce 1, nebo dnem, kdy tuto informaci obdrzÏel,
jednaÂ-li se o hostitelskyÂ cÏlenskyÂ staÂt, jehozÏ prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn dohledu oznaÂmil CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance, zÏe nemaÂ
zaÂjem o poskytovaÂnõÂ informacõÂ podle odstavce 1.
(3) PojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel s domovskyÂm
cÏlenskyÂm staÂtem jinyÂm, nezÏ je CÏeskaÂ republika, kteryÂ
hodlaÂ zahaÂjit svoji cÏinnost na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
informuje o tomto zaÂmeÏru prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn dohledu
sveÂho domovskeÂho cÏlenskeÂho staÂtu.
(4) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka sdeÏlõÂ pojisÏt'ovacõÂmu
zprostrÏedkovateli podle odstavce 3 obecneÂ podmõÂnky
provozovaÂnõÂ jeho cÏinnosti v CÏeskeÂ republice a zapõÂsÏe
ho do registru ve lhuÊteÏ do 1 meÏsõÂce ode dne obdrzÏenõÂ
identifikacÏnõÂch uÂdajuÊ a potvrzenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu
dohledu o jeho zaÂpisu do registru vedeneÂho v jeho domovskeÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ.
(5) PojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel podle odstavce 3
je opraÂvneÏn zahaÂjit svoji cÏinnost na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky po uplynutõÂ 1 meÏsõÂce ode dne, kdy byl informovaÂn prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem dohledu sveÂho domovskeÂho
cÏlenskeÂho staÂtu o tom, zÏe byla splneÏna informacÏnõÂ povinnost vuÊcÏi CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance.
§ 15
ÏZaÂdost samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ
o zaÂpis do registru
(1) O zaÂpisu samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch
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udaÂlostõÂ rozhoduje CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka na zaÂkladeÏ
zÏaÂdosti.
(2) FyzickaÂ osoba, kteraÂ hodlaÂ provozovat cÏinnost samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ, v zÏaÂdosti o zaÂpis do registru uvede
a) uÂdaje podle § 12 odst. 3 põÂsm. a),
b) rozsah provozovaneÂ cÏinnosti samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ a podle uÂzemõÂ, na ktereÂm maÂ byÂt cÏinnost provozovaÂna,
c) prÏedpoklaÂdanyÂ den zahaÂjenõÂ cÏinnosti samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ,
d) identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno.
(3) FyzickaÂ osoba, kteraÂ hodlaÂ provozovat cÏinnost samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ,
k zÏaÂdosti podle odstavce 2 prÏilozÏõÂ
a) doklad o absolvovaÂnõÂ odborneÂho vzdeÏlaÂnõÂ nebo
vykonaneÂ odborneÂ zkousÏce, anebo doklady jinak
prokazujõÂcõÂ odbornou zpuÊsobilost zÏadatele (§ 18)
a kazÏdeÂ osoby, kterou tato fyzickaÂ osoba zameÏstnaÂvaÂ a kteraÂ se prÏõÂmo podõÂlõÂ na zprostrÏedkovatelskeÂ cÏinnosti v pojisÏt'ovnictvõÂ,
b) doklady prokazujõÂcõÂ duÊveÏryhodnost zÏadatele
(§ 19),
c) pojistnou smlouvu o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za
sÏkodu zpuÊsobenou vyÂkonem cÏinnosti samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ.
(4) PraÂvnickaÂ osoba, kteraÂ hodlaÂ provozovat cÏinnost samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ, v zÏaÂdosti o zaÂpis do registru uvede
a) uÂdaje podle § 12 odst. 3 põÂsm. b),
b) rozsah provozovaneÂ cÏinnosti samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ a podle uÂzemõÂ, na ktereÂm maÂ byÂt cÏinnost provozovaÂna,
c) prÏedpoklaÂdanyÂ den zahaÂjenõÂ cÏinnosti samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ,
d) identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno.
(5) PraÂvnickaÂ osoba, kteraÂ hodlaÂ provozovat cÏinnost samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ,
k zÏaÂdosti podle odstavce 4 prÏilozÏõÂ
a) doklad o absolvovaÂnõÂ odborneÂho vzdeÏlaÂnõÂ nebo
vykonaneÂ odborneÂ zkousÏce podle tohoto zaÂkona,
anebo doklady jinak prokazujõÂcõÂ odbornou zpuÊsobilost odpoveÏdneÂho zaÂstupce a kazÏdeÂ osoby, kteraÂ
se prÏõÂmo podõÂlõÂ na cÏinnosti samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ,
b) doklady prokazujõÂcõÂ duÊveÏryhodnost zÏadatele
(§ 20),
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c) pojistnou smlouvu o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za
sÏkodu zpuÊsobenou vyÂkonem cÏinnosti samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ,
d) uÂplnyÂ vyÂpis z obchodnõÂho rejstrÏõÂku, byla-li praÂvnickaÂ osoba v tomto rejstrÏõÂku zapsaÂna prÏed podaÂnõÂm zÏaÂdosti, ne starsÏõÂ 3 meÏsõÂcuÊ.
(6) K zÏaÂdosti o zaÂpis do registru fyzickeÂ nebo
praÂvnickeÂ osoby s bydlisÏteÏm nebo sõÂdlem mimo uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky, kteraÂ hodlaÂ provozovat na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky cÏinnost samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ, musõÂ byÂt prÏilozÏen doklad o povolenõÂ
k dlouhodobeÂmu pobytu nebo o povolenõÂ k trvaleÂmu
pobytu6) zÏadatele o zaÂpis do registru na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky; jednaÂ-li se o praÂvnickou osobu, vedoucõÂho
organizacÏnõÂ slozÏky podniku teÂto osoby.
(7) ZmeÏnu uÂdajuÊ zapisovanyÂch do registru, vcÏetneÏ
prohlaÂsÏenõÂ o zrusÏenõÂ konkursu nebo vstupu do likvidace, je samostatnyÂ likvidaÂtor pojistnyÂch udaÂlostõÂ povinen bez zbytecÏneÂho odkladu oznaÂmit CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
bance, jakmile se o teÂto zmeÏneÏ dozveÏdeÏl.
(8) PodaÂnõÂ zÏaÂdosti o zaÂpis do registru podleÂhaÂ
spraÂvnõÂmu poplatku.
§ 16
ZaÂpis do registru
(1) PrÏed provedenõÂm zaÂpisu do registru CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka zjisÏt'uje, zda jsou splneÏny podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem pro zaÂpis zÏadatele do registru.
Je-li podanaÂ zÏaÂdost neuÂplnaÂ, vyzve CÏeskaÂ naÂrodnõÂ
banka zÏadatele k jejõÂmu doplneÏnõÂ a soucÏasneÏ urcÏõÂ lhuÊtu
pro doplneÏnõÂ zÏaÂdosti, kteraÂ musõÂ byÂt nejmeÂneÏ 15 dnuÊ.
(2) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka zÏaÂdosti vyhovõÂ, pokud
jsou splneÏny podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem,
a to ve lhuÊteÏ 60 dnuÊ ode dne, kdy byla zÏaÂdost nebo
zÏaÂdost doplneÏnaÂ podle odstavce 1 dorucÏena CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance. O zaÂpisu do registru vydaÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ
banka registrovaneÂ osobeÏ osveÏdcÏenõÂ, ktereÂ musõÂ obsahovat identifikacÏnõÂ uÂdaje, cÏõÂslo, pod kteryÂm byla osoba
zaregistrovaÂna, oznacÏenõÂ registru a uvedenõÂ adresy, kde
lze oveÏrÏit jejõÂ zaÂpis do registru. NaÂlezÏitosti osveÏdcÏenõÂ
o zaÂpisu do registru stanovõÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka vyhlaÂsÏkou.
(3) NenõÂ-li splneÏna neÏkteraÂ z podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem pro zaÂpis zÏadatele do registru
nebo jestlizÏe zÏadatel nedoplnil podanou zÏaÂdost ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka ve lhuÊteÏ podle odstavce 2 zÏaÂdost svyÂm rozhodnutõÂm ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ
zamõÂtne.
(4) ZmeÏny uÂdajuÊ vedenyÂch v registru je CÏeskaÂ

) ZaÂkon cÏ. 326/1999 Sb., o pobytu cizincuÊ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
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naÂrodnõÂ banka povinna proveÂst do 5 dnuÊ ode dne, kdy
se o zmeÏneÏ dozveÏdeÏla, pokud zmeÏna nenõÂ duÊvodem ke
zrusÏenõÂ zaÂpisu v registru.
(5) ZaÂpis pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele s bydlisÏteÏm nebo sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky do registru opravnÏuje tuto osobu za podmõÂnek stanovenyÂch
v § 14 odst. 1 a 2 k provozovaÂnõÂ zprostrÏedkovatelskeÂ
cÏinnosti v pojisÏt'ovnictvõÂ na uÂzemõÂ vsÏech cÏlenskyÂch
staÂtuÊ.
§ 17
ZrusÏenõÂ zaÂpisu v registru
(1) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka svyÂm rozhodnutõÂm zaÂpis
v registru zrusÏõÂ, jestlizÏe
a) registrovanaÂ osoba o to pozÏaÂdaÂ,
b) registrovanaÂ osoba ztratila svoji duÊveÏryhodnost,
c) registrovanaÂ osoba, ktereÂ byla pozastavena cÏinnost
pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele nebo samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ, neuvedla
svoji cÏinnost do souladu s tõÂmto zaÂkonem ve lhuÊteÏ
ulozÏeneÂ jõÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou,
d) fyzickaÂ osoba s bydlisÏteÏm nebo praÂvnickaÂ osoba
se sõÂdlem v zahranicÏõÂ pozbyla v zemi sveÂho bydlisÏteÏ nebo sõÂdla opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ cÏinnosti
pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele nebo samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ, nebo
e) registrovanaÂ osoba neprovozuje cÏinnost pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele nebo samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ nejmeÂneÏ po dobu 24 po
sobeÏ jdoucõÂch kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ.
(2) ZaÂpis v registru zanikaÂ smrtõÂ fyzickeÂ osoby
nebo zaÂnikem praÂvnickeÂ osoby.
(3) RegistrovanaÂ osoba je povinna odevzdat CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance osveÏdcÏenõÂ o zaÂpisu do registru neprodleneÏ po nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
banky o zrusÏenõÂ zaÂpisu v registru.
(4) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka informuje vhodnyÂm
zpuÊsobem verÏejnost o zrusÏenõÂ zaÂpisu v registru, a to
bez zbytecÏneÂho odkladu po nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, kteryÂm byl zaÂpis v registru zrusÏen. PravomocneÂ rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ zaÂpisu v registru soucÏasneÏ
zverÏejnõÂ ve VeÏstnõÂku. Pokud byl zrusÏen zaÂpis v registru
osoby s bydlisÏteÏm nebo sõÂdlem v CÏeskeÂ republice, jejõÂzÏ
rozsah uÂzemnõÂ cÏinnosti prÏesahoval hranice CÏeskeÂ republiky, informuje CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka o zrusÏenõÂ zaÂpisu
v registru i prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny dohledu ostatnõÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ nebo prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny dohledu trÏetõÂch
staÂtuÊ, kde byla cÏinnost pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele
nebo samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ vykonaÂvaÂna.
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§ 18
OdbornaÂ zpuÊsobilost
(1) PojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel, samostatnyÂ likvidaÂtor pojistnyÂch udaÂlostõÂ a odpoveÏdnyÂ zaÂstupce jsou
povinni prokaÂzat odbornou zpuÊsobilost, kterou se rozumõÂ zõÂskaÂnõÂ vsÏeobecnyÂch a odbornyÂch znalostõÂ nezbytnyÂch pro vyÂkon jeho cÏinnosti.
(2) VsÏeobecneÂ znalosti se prokazujõÂ dokladem
o dokoncÏenõÂ strÏednõÂ sÏkoly. OdborneÂ znalosti se prokazujõÂ dokladem o absolvovaÂnõÂ odborneÂho studia na
strÏednõÂ nebo vysokeÂ sÏkole nebo slozÏenõÂm odborneÂ
zkousÏky. OdbornyÂm studiem se pro uÂcÏely odborneÂ
zpuÊsobilosti rozumõÂ strÏedosÏkolskeÂ nebo vysokosÏkolskeÂ
studium, zameÏrÏeneÂ na problematiku pojisÏt'ovnictvõÂ, financÏnõÂch sluzÏeb a s tõÂm souvisejõÂcõÂch oblastõÂ. Odbornou praxõÂ se pro uÂcÏely odborneÂ zpuÊsobilosti rozumõÂ
cÏinnost v pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ souvisejõÂcõÂ s uzavõÂraÂnõÂm pojistnyÂch smluv nebo v oblasti zprostrÏedkovatelskeÂ cÏinnosti v pojisÏt'ovnictvõÂ.
(3) V prÏõÂpadeÏ vaÂzaneÂho pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele, podrÏõÂzeneÂho pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele
a samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ lze odbornou zkousÏku vykonat v instituci, kteraÂ je opraÂvneÏna poskytovat vzdeÏlaÂvacõÂ programy zameÏrÏeneÂ na dosazÏenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti a je uvedena ve vyhlaÂsÏce
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky, a zpuÊsobem stanovenyÂm touto
vyhlaÂsÏkou. PojisÏt'ovna tuto cÏinnost muÊzÏe vykonaÂvat
jako cÏinnost souvisejõÂcõÂ s pojisÏt'ovacõÂ cÏinnostõÂ za podmõÂnek stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏepisem7)
a touto vyhlaÂsÏkou.
(4) V prÏõÂpadeÏ pojisÏt'ovacõÂho agenta a pojisÏt'ovacõÂho
makleÂrÏe lze odbornou zkousÏku vykonat pouze prÏed
zkusÏebnõÂ komisõÂ, kteraÂ je slozÏena nejmeÂneÏ ze 3 cÏlenuÊ
jmenovanyÂch bankovnõÂ radou CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky
(daÂle jen ¹bankovnõÂ radaª). CÏlenem zkusÏebnõÂ komise
muÊzÏe byÂt pouze osoba plneÏ zpuÊsobilaÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, kteraÂ maÂ odpovõÂdajõÂcõÂ odborneÂ znalosti a praktickeÂ zkusÏenosti z oblasti pojisÏt'ovnictvõÂ. Z cÏlenuÊ zkusÏebnõÂ komise jmenuje bankovnõÂ rada prÏedsedu zkusÏebnõÂ komise. ZrÏõÂdõÂ-li bankovnõÂ rada dveÏ nebo võÂce
zkusÏebnõÂch komisõÂ, je povinna soucÏasneÏ vymezit i jejich
teritoriaÂlnõÂ puÊsobnost.
(5) PozÏadavky odborneÂ zpuÊsobilosti se nevztahujõÂ
na pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatele s domovskyÂm cÏlenskyÂm staÂtem jinyÂm, nezÏ je CÏeskaÂ republika.
(6) Osoba s odbornou zpuÊsobilostõÂ na uÂrovni zaÂkladnõÂho kvalifikacÏnõÂho stupneÏ odborneÂ zpuÊsobilosti,
kteraÂ hodlaÂ provozovat zprostrÏedkovatelskou cÏinnost
v pojisÏt'ovnictvõÂ, musõÂ prokaÂzat vsÏeobecneÂ znalosti,
znalosti v rozsahu odborneÂho minima stanoveneÂho
pro zaÂkladnõÂ stupenÏ odborneÂ zpuÊsobilosti, znalosti pojistnyÂch produktuÊ, jejichzÏ zprostrÏedkovaÂnõÂ nabõÂzõÂ,

) § 2 odst. 1 põÂsm. h) a § 3 odst. 4 zaÂkona cÏ. 363/1999 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 39/2004 Sb.
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a schopnost rÏaÂdneÏ tyto produkty klientovi vysveÏtlit
nebo, kteraÂ hodlaÂ provozovat cÏinnost samostatneÂho
likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ, musõÂ prokaÂzat vsÏeobecneÂ znalosti, znalosti postupuÊ likvidace pojistnyÂch
udaÂlostõÂ a schopnost urcÏit vyÂsÏi pojistneÂho plneÏnõÂ v zaÂvislosti na obsahu pojistneÂ smlouvy.
(7) Osoba s odbornou zpuÊsobilostõÂ na uÂrovni
strÏednõÂho kvalifikacÏnõÂho stupneÏ odborneÂ zpuÊsobilosti
musõÂ prokaÂzat vsÏeobecneÂ znalosti, znalosti v rozsahu
odborneÂho minima stanoveneÂho pro strÏednõÂ stupenÏ odborneÂ zpuÊsobilosti, nejmeÂneÏ dvouletou odbornou
praxi, znalosti pojistnyÂch produktuÊ, jejichzÏ zprostrÏedkovaÂnõÂ nabõÂzõÂ, schopnost rÏaÂdneÏ tyto produkty klientovi vysveÏtlit, proveÂst analyÂzu konkurencÏnõÂch produktuÊ pojisÏt'oven, jejichzÏ jmeÂnem je opraÂvneÏna jednat,
a nabõÂdnout klientovi pojistnyÂ produkt nejleÂpe vyhovujõÂcõÂ jeho potrÏebaÂm.
(8) Osoba s odbornou zpuÊsobilostõÂ na uÂrovni vysÏsÏõÂho kvalifikacÏnõÂho stupneÏ odborneÂ zpuÊsobilosti musõÂ
prokaÂzat vsÏeobecneÂ znalosti, znalosti v rozsahu odborneÂho minima stanoveneÂho pro vysÏsÏõÂ stupenÏ odborneÂ
zpuÊsobilosti, nejmeÂneÏ cÏtyrÏletou odbornou praxi, znalosti pojistnyÂch a zajisÏt'ovacõÂch produktuÊ nabõÂzenyÂch
na pojistneÂm trhu z oblasti, kteraÂ je prÏedmeÏtem jeho
cÏinnosti, schopnost proveÂst analyÂzu konkurencÏnõÂch
produktuÊ a nabõÂdnout klientovi pojistnyÂ nebo zajisÏt'ovacõÂ produkt nejleÂpe vyhovujõÂcõÂ jeho potrÏebaÂm a rÏaÂdneÏ
tento produkt klientovi vysveÏtlit.
(9) Osoba, kteraÂ je podle tohoto zaÂkona povinna
prokaÂzat svoji odbornou zpuÊsobilost ukoncÏenyÂm
odbornyÂm studiem nebo odbornou zkousÏkou, je povinna si pruÊbeÏzÏneÏ doplnÏovat svoje odborneÂ znalosti.
Po 5 letech od ukoncÏenõÂ odborneÂho studia nebo od
vykonaÂnõÂ odborneÂ zkousÏky a poteÂ po kazÏdyÂch 5 naÂsledujõÂcõÂch letech je povinna absolvovat dosÏkolovacõÂ
kurs.
(10) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka stanovõÂ vyhlaÂsÏkou
a) seznam dokladuÊ, kteryÂmi se prokazuje ukoncÏenõÂ
odborneÂho studia podle odstavce 1,
b) rozsah odborneÂho minima znalostõÂ pro zaÂkladnõÂ,
strÏednõÂ a vysÏsÏõÂ stupenÏ odborneÂ zpuÊsobilosti,
c) zpuÊsob slozÏenõÂ a rozsah odbornyÂch zkousÏek pojisÏt'ovacõÂho agenta a pojisÏt'ovacõÂho makleÂrÏe vcÏetneÏ
podmõÂnek, za kteryÂch lze tyto zkousÏky vykonat, a
d) seznam sÏkol, sÏkolõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ a specializovanyÂch
profesnõÂch institucõÂ opraÂvneÏnyÂch poskytovat
vzdeÏlaÂvacõÂ programy zameÏrÏeneÂ na dosazÏenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti.
§ 19
DuÊveÏryhodnost fyzickyÂch osob
(1) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se za duÊveÏryhodnou
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fyzickou osobu povazÏuje fyzickaÂ osoba plneÏ zpuÊsobilaÂ
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
a) kteraÂ nebyla v poslednõÂch 10 letech prÏede dnem
podaÂnõÂ zÏaÂdosti, se kterou je podle tohoto zaÂkona
spojena povinnost prokaÂzaÂnõÂ duÊveÏryhodnosti fyzickeÂ osoby, pravomocneÏ odsouzena pro trestnyÂ
cÏin proti majetku, pro trestnyÂ cÏin hospodaÂrÏskyÂ
nebo pro jinyÂ uÂmyslnyÂ trestnyÂ cÏin8) nebo, jejõÂzÏ
odsouzenõÂ pro tyto trestneÂ cÏiny bylo zahlazeno
nebo se na ni z jineÂho duÊvodu hledõÂ, jako by nebyla odsouzena (podmõÂnka bezuÂhonnosti),
b) na jejõÂzÏ majetek nebyl prohlaÂsÏen konkurs,
c) kteraÂ nebyla v poslednõÂch 5 letech prÏede dnem
podaÂnõÂ zÏaÂdosti, se kterou je podle tohoto zaÂkona
spojena povinnost prokaÂzaÂnõÂ duÊveÏryhodnosti fyzickeÂ osoby, cÏlenem statutaÂrnõÂho orgaÂnu nebo jineÂho orgaÂnu praÂvnickeÂ osoby, na jejõÂzÏ majetek byl
prohlaÂsÏen konkurs, nebo byl-li naÂvrh na prohlaÂsÏenõÂ konkursu podanyÂ proti takoveÂ praÂvnickeÂ
osobeÏ zamõÂtnut pro nedostatek majetku,
d) ktereÂ nebylo odejmuto povolenõÂ k provozovaÂnõÂ
cÏinnosti pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele nebo
samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ pro
porusÏenõÂ podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem.
(2) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se za duÊveÏryhodnou
fyzickou osobu povazÏuje rovneÏzÏ fyzickaÂ osoba plneÏ
zpuÊsobilaÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, u nõÂzÏ nastaly skutecÏnosti
uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. b) nebo c), jestlizÏe
a) soud zrusÏil konkurs jinak nezÏ
1. usnesenõÂm o zrusÏenõÂ konkursu po splneÏnõÂ rozvrhoveÂho usnesenõÂ nebo proto, zÏe majetek
uÂpadce nepostacÏuje k uÂhradeÏ naÂkladuÊ konkursu, nebo
2. usnesenõÂm o zamõÂtnutõÂ naÂvrhu na prohlaÂsÏenõÂ
konkursu pro nedostatek majetku,
b) jde o osobu, kteraÂ byla zvolena do funkce jizÏ za
uÂpadku praÂvnickeÂ osoby, nebo
c) jde o osobu, kteraÂ se domuÊzÏe v rÏõÂzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu9) urcÏenõÂ, zÏe dosavadnõÂ
funkci vykonaÂvala s peÂcÏõÂ rÏaÂdneÂho hospodaÂrÏe.
(3) Nastanou-li skutecÏnosti majõÂcõÂ za naÂsledek
ztraÂtu duÊveÏryhodnosti, je fyzickaÂ osoba povinna tuto
skutecÏnost bez zbytecÏneÂho odkladu oznaÂmit CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance a nesmõÂ vykonaÂvat cÏinnost. TõÂm nejsou
dotcÏena praÂva trÏetõÂch osob nabytaÂ v dobreÂ võÂrÏe, jestlizÏe
byla cÏinnost vykonaÂvaÂna do zrusÏenõÂ registrace.
§ 20
DuÊveÏryhodnost praÂvnickyÂch osob
(1) Za duÊveÏryhodnou se povazÏuje praÂvnickaÂ
osoba,

8

) § 4, cÏaÂst druhaÂ hlavy druhaÂ a devaÂtaÂ zaÂkona cÏ. 140/1961 Sb., trestnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

9

) § 200e zaÂkona cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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a) splnÏujõÂ-li podmõÂnku duÊveÏryhodnosti podle § 19
vsÏichni cÏlenoveÂ statutaÂrnõÂho a dozorcÏõÂho orgaÂnu
praÂvnickeÂ osoby,
b) ktereÂ nebylo odejmuto povolenõÂ k provozovaÂnõÂ
cÏinnosti pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele nebo
samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ pro
porusÏenõÂ podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem,
c) na jejõÂzÏ majetek nebyl prohlaÂsÏen konkurs.

(2) Osoba provozujõÂcõÂ zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky prostrÏednictvõÂm systeÂmu umozÏnÏujõÂcõÂho daÂlkovyÂ prÏõÂstup je
povinna zabezpecÏit verÏejnou dostupnost uÂdajuÊ o sveÂm
zaÂpisu v registru, zejmeÂna cÏõÂslo, pod kteryÂm byla podle
tohoto zaÂkona zapsaÂna v registru, rozsah zprostrÏedkovatelskeÂ cÏinnosti podle pojistnyÂch odveÏtvõÂ a uÂzemõÂ, na
ktereÂm muÊzÏe byÂt tato cÏinnost provozovaÂna, a den zahaÂjenõÂ teÂto cÏinnosti.

(2) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se za duÊveÏryhodnou
praÂvnickou osobu povazÏuje rovneÏzÏ praÂvnickaÂ osoba,
na jejõÂzÏ majetek byl prohlaÂsÏen konkurs, jestlizÏe soud
konkurs zrusÏil jinak nezÏ
a) usnesenõÂm o zrusÏenõÂ konkursu po splneÏnõÂ rozvrhoveÂho usnesenõÂ nebo proto, zÏe majetek uÂpadce
nepostacÏuje k uÂhradeÏ naÂkladuÊ konkursu, nebo
b) usnesenõÂm o zamõÂtnutõÂ naÂvrhu na prohlaÂsÏenõÂ konkursu pro nedostatek majetku.

(3) PojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel a samostatnyÂ likvidaÂtor pojistnyÂch udaÂlostõÂ odpovõÂdaÂ za sÏkodu zpuÊsobenou prÏi provozovaÂnõÂ sveÂ cÏinnosti. TeÂto odpoveÏdnosti
se zprostõÂ, jestlizÏe prokaÂzÏe, zÏe vzniku sÏkody nemohlo
byÂt zabraÂneÏno ani prÏi vynalozÏenõÂ vesÏkereÂho uÂsilõÂ, ktereÂ
na neÏm lze pozÏadovat.

(3) PraÂvnickaÂ osoba ztratõÂ duÊveÏryhodnost podle
tohoto zaÂkona okamzÏikem, kdy nebude splnÏovat kteroukoliv podmõÂnku jejõÂ duÊveÏryhodnosti. ZtraÂtu duÊveÏryhodnosti je praÂvnickaÂ osoba povinna bez zbytecÏneÂho
odkladu oznaÂmit CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance a nesmõÂ vykonaÂvat zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ
nebo cÏinnost samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ. TõÂm nejsou dotcÏena praÂva trÏetõÂch osob nabytaÂ
v dobreÂ võÂrÏe, jestlizÏe byla cÏinnost vykonaÂvaÂna do zrusÏenõÂ registrace.
(4) JednaÂ-li se o praÂvnickou osobu se sõÂdlem na
uÂzemõÂ jineÂho staÂtu nezÏ CÏeskeÂ republiky, je dokladem
o splneÏnõÂ podmõÂnek duÊveÏryhodnosti potvrzenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu dohledu zemeÏ sõÂdla praÂvnickeÂ osoby.
§ 21
Povinnosti pojisÏt'ovacõÂch zprostrÏedkovateluÊ
a samostatnyÂch likvidaÂtoruÊ pojistnyÂch udaÂlostõÂ
(1) Osoba provozujõÂcõÂ zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ nebo cÏinnost samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ je povinna tuto svoji cÏinnost
vykonaÂvat s odbornou peÂcÏõÂ, chraÂnit zaÂjmy spotrÏebitele,
zejmeÂna nesmõÂ uvaÂdeÏt nepravdiveÂ, nedolozÏeneÂ, neuÂplneÂ, neprÏesneÂ, nejasneÂ nebo dvojsmyslneÂ uÂdaje a informace, anebo zamlcÏet uÂdaje o charakteru a vlastnostech
poskytovanyÂch sluzÏeb. Na pozÏaÂdaÂnõÂ je povinna prÏedlozÏit klientovi, pojisÏt'ovneÏ nebo zajisÏt'ovneÏ osveÏdcÏenõÂ
o sveÂm zaÂpisu do registru podle tohoto zaÂkona. Na
zÏaÂdost klienta je povinna mu sdeÏlit zpuÊsoby sveÂho odmeÏnÏovaÂnõÂ. V souvislosti se svojõÂ cÏinnostõÂ pojisÏt'ovacõÂho
zprostrÏedkovatele nebo samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ nesmõÂ klientovi poskytovat neopraÂvneÏneÂ vyÂhody financÏnõÂ, materiaÂlnõÂ cÏi nemateriaÂlnõÂ povahy.
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(4) PojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel a samostatnyÂ likvidaÂtor pojistnyÂch udaÂlostõÂ je povinen zachovaÂvat
mlcÏenlivost podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu upravujõÂcõÂho pojisÏt'ovnictvõÂ10) o vsÏech skutecÏnostech, ktereÂ
se dozveÏdeÏl v souvislosti s vyÂkonem sveÂ cÏinnosti, a nesmõÂ je zneuzÏõÂt ve svuÊj prospeÏch nebo ve prospeÏch jineÂho.
(5) PrÏed uzavrÏenõÂm pojistneÂ smlouvy nebo, je-li
to nezbytneÂ, prÏi jejõÂ zmeÏneÏ je pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel povinen klientovi nebo pojistnõÂkovi sdeÏlit
a) obchodnõÂ firmu nebo naÂzev, u praÂvnickeÂ osoby
sõÂdlo, u fyzickyÂch osob jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna,
prÏõÂjmenõÂ, bydlisÏteÏ a mõÂsto podnikaÂnõÂ, lisÏõÂ-li se od
bydlisÏteÏ, poprÏõÂpadeÏ jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, a prÏõÂjmenõÂ osoby, kteraÂ jednaÂ jmeÂnem pojisÏt'ovacõÂho
zprostrÏedkovatele,
b) registr, ve ktereÂm je evidovaÂn, a zpuÊsob, jakyÂm lze
oveÏrÏit jeho zaÂpis v registru,
c) jakyÂkoliv prÏõÂmyÂ nebo neprÏõÂmyÂ podõÂl pojisÏt'ovacõÂho
zprostrÏedkovatele na hlasovacõÂch praÂvech a kapitaÂlu pojisÏt'ovny, se kterou maÂ byÂt pojisÏteÏnõÂ sjednaÂno, prÏevysÏujõÂcõÂ 10 %,
d) zda pojisÏt'ovna, se kterou maÂ byÂt pojisÏteÏnõÂ sjednaÂno, nebo osoba ovlaÂdajõÂcõÂ danou pojisÏt'ovnu
maÂ prÏõÂmyÂ nebo neprÏõÂmyÂ podõÂl na hlasovacõÂch praÂvech a kapitaÂlu pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele,
jestlizÏe tento podõÂl prÏevysÏuje 10 %,
e) uÂdaje o postupech, podle nichzÏ spotrÏebitel
a ostatnõÂ dotcÏeneÂ osoby mohou podat stõÂzÏnost,
poprÏõÂpadeÏ zÏalobu na pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele.
(6) PojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel je povinen
klienta informovat, s ohledem na charakter zprostrÏedkovaÂvaneÂ pojistneÂ smlouvy, o tom, zÏe
a) poskytuje zprostrÏedkovaÂnõÂ pojisÏteÏnõÂ zpuÊsobem,

) § 39 zaÂkona cÏ. 363/1999 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

CÏaÂstka 108

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 350 / 2006

prÏi ktereÂm je povinen poskytovat rÏaÂdnou analyÂzu
podle odstavce 7,
b) maÂ smluvnõÂ povinnost vykonaÂvat zprostrÏedkovaÂnõÂ
daneÂho pojisÏteÏnõÂ vyÂhradneÏ pro jednu pojisÏt'ovnu
nebo võÂce pojisÏt'oven a na zÏaÂdost klienta mu sdeÏlõÂ
takoveÂ pojisÏt'ovny, nebo
c) nevykonaÂvaÂ zprostrÏedkovatelskou cÏinnost ani podle põÂsmene a), ani podle põÂsmene b) a na zÏaÂdost
klienta mu sdeÏlõÂ pojisÏt'ovny, se kteryÂmi je opraÂvneÏn sjednaÂvat pojisÏteÏnõÂ.
(7) JestlizÏe pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel zaklaÂdaÂ
sveÂ doporucÏenõÂ klientovi na analyÂze nabõÂdky pojisÏt'oven, pak musõÂ sveÂ doporucÏenõÂ poskytnout na zaÂkladeÏ
analyÂzy dostatecÏneÂho pocÏtu pojistnyÂch produktuÊ nabõÂzenyÂch na trhu tak, aby mohl podle odbornyÂch kriteÂriõÂ doporucÏit uzavrÏenõÂ pojistneÂ smlouvy odpovõÂdajõÂcõÂ
potrÏebaÂm a pozÏadavkuÊm klienta.
(8) PrÏed uzavrÏenõÂm pojistneÂ smlouvy je pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel povinen, zejmeÂna na zaÂkladeÏ informacõÂ poskytnutyÂch klientem a v zaÂvislosti na charakteru sjednaÂvaneÂho pojisÏteÏnõÂ, zaznamenat pozÏadavky
a potrÏeby klienta souvisejõÂcõÂ se sjednaÂvanyÂm pojisÏteÏnõÂm
a duÊvody, na kteryÂch pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel zaklaÂdaÂ svaÂ doporucÏenõÂ pro vyÂbeÏr daneÂho pojistneÂho
produktu.
(9) NenõÂ-li daÂle stanoveno jinak, informace podle
odstavcuÊ 5 azÏ 8 je pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel povinen
poskytnout
a) põÂsemneÏ nebo na nosicÏi dat, kteryÂ je prÏõÂstupnyÂ
klientovi,
b) jasneÏ a prÏesneÏ, klientovi srozumitelnou formou, a
c) v uÂrÏednõÂm jazyce cÏlenskeÂho staÂtu, ve ktereÂm je
pojisÏteÏnõÂ sjednaÂvaÂno, nebo v jineÂm dohodnuteÂm
jazyce.
(10) Informace poskytovaneÂ podle tohoto zaÂkona
klientovi mohou byÂt sdeÏleny uÂstneÏ nebo telefonicky,
jestlizÏe o to klient pozÏaÂdaÂ nebo jestlizÏe je to nutneÂ
s ohledem na charakter sjednaÂvaneÂho pojisÏteÏnõÂ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ musõÂ byÂt tyto informace ve formeÏ podle
odstavce 9 poskytnuty neprodleneÏ po uzavrÏenõÂ pojistneÂ
smlouvy.
(11) UstanovenõÂ odstavcuÊ 5 azÏ 10 se nevztahujõÂ na
zprostrÏedkovaÂnõÂ pojisÏteÏnõÂ velkyÂch rizik11) a zprostrÏedkovaÂnõÂ zajisÏteÏnõÂ.
§ 22
Dohled nad provozovaÂnõÂm cÏinnosti
pojisÏt'ovacõÂch zprostrÏedkovateluÊ
a samostatnyÂch likvidaÂtoruÊ pojistnyÂch udaÂlostõÂ
(1) Dohled nad provozovaÂnõÂm cÏinnosti pojisÏt'ova-
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cõÂch zprostrÏedkovateluÊ s bydlisÏteÏm nebo sõÂdlem na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo trÏetõÂho staÂtu a nad cÏinnostõÂ samostatnyÂch likvidaÂtoruÊ pojistnyÂch udaÂlostõÂ vykonaÂvaÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka. PrÏi vyÂkonu tohoto dohledu se CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka rÏõÂdõÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem upravujõÂcõÂm pojisÏt'ovnictvõÂ2), pokud tento
zaÂkon nestanovõÂ jinak. Dohled nad provozovaÂnõÂm cÏinnosti pojisÏt'ovacõÂch zprostrÏedkovateluÊ s domovskyÂm
cÏlenskyÂm staÂtem jinyÂm, nezÏ je CÏeskaÂ republika, puÊsobõÂcõÂch na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky vykonaÂvaÂ prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn dohledu domovskeÂho cÏlenskeÂho staÂtu pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele v soucÏinnosti s CÏeskou naÂrodnõÂ
bankou.
(2) PojisÏt'ovacõÂ agent a pojisÏt'ovacõÂ makleÂrÏ je povinen ve lhuÊteÏ do 31. brÏezna kalendaÂrÏnõÂho roku prÏedklaÂdat CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance rocÏnõÂ vyÂkaz cÏinnosti, kteryÂ
bude obsahovat seznam pojisÏt'oven nebo pojisÏt'ovacõÂch
zprostrÏedkovateluÊ, pro ktereÂ byl v uplynuleÂm kalendaÂrÏnõÂm roce cÏinnyÂ, objem uzavrÏenyÂch obchoduÊ za
uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok a objem pojistneÂho, poprÏõÂpadeÏ pojistneÂho plneÏnõÂ, pokud byl v uplynuleÂm kalendaÂrÏnõÂm roce zmocneÏn k jeho prÏenosu. Je-li pojisÏt'ovacõÂ
agent nebo pojisÏt'ovacõÂ makleÂrÏ praÂvnickou osobou,
musõÂ byÂt spraÂvnost a uÂplnost rocÏnõÂho vyÂkazu cÏinnosti
potvrzena podpisem odpoveÏdneÂho zaÂstupce. Podrobnosti a formu rocÏnõÂho vyÂkazu cÏinnosti stanovõÂ CÏeskaÂ
naÂrodnõÂ banka vyhlaÂsÏkou. Na vyzÏaÂdaÂnõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
banky je pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel a samostatnyÂ likvidaÂtor pojistnyÂch udaÂlostõÂ povinen prÏedlozÏit mu doklady vedeneÂ v souvislosti s provozovanou cÏinnostõÂ.
(3) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka je povinna vymeÏnÏovat si
s prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny dohledu informace o pojisÏt'ovacõÂch zprostrÏedkovatelõÂch, kteryÂm bylo ulozÏeno opatrÏenõÂ k naÂpraveÏ nebo sankce, jestlizÏe hrozõÂ zrusÏenõÂ zaÂpisu v registru. Na zÏaÂdost si CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka s prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny dohledu vymeÏnÏuje informace souvisejõÂcõÂ s cÏinnostõÂ pojisÏt'ovacõÂch zprostrÏedkovateluÊ
a samostatnyÂch likvidaÂtoruÊ pojistnyÂch udaÂlostõÂ potrÏebneÂ k vyÂkonu sveÂ cÏinnosti.
(4) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka je povinna na vyzÏaÂdaÂnõÂ
sdeÏlit kazÏdeÂmu informace o prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnech dohledu ostatnõÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ. Za tõÂmto uÂcÏelem takoveÂ uÂdaje shromazÏd'uje a pravidelneÏ aktualizuje.
§ 22a
PorÏaÂdkovaÂ pokuta
(1) PojisÏt'ovacõÂmu zprostrÏedkovateli nebo samostatneÂmu likvidaÂtoru pojistnyÂch udaÂlostõÂ, kteryÂ znemozÏnõÂ nebo zaÂvazÏneÏ ztõÂzÏõÂ vyÂkon dohledu zejmeÂna
tõÂm, zÏe neposkytne potrÏebnou soucÏinnost nebo
nevyhovõÂ vyÂzveÏ daneÂ podle tohoto zaÂkona, muÊzÏe
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka ulozÏit porÏaÂdkovou pokutu do
5 000 000 KcÏ.

) § 38a zaÂkona cÏ. 363/1999 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 39/2004 Sb.
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(2) PorÏaÂdkovou pokutu podle odstavce 1 lze ulozÏit opakovaneÏ. UÂhrn ulozÏenyÂch pokut nesmõÂ prÏevysÏovat 20 000 000 KcÏ.
(3) PorÏaÂdkovou pokutu lze ulozÏit do 6 meÏsõÂcuÊ
ode dne, kdy k protipraÂvnõÂmu jednaÂnõÂ dosÏlo.
(4) Pokuty ulozÏeneÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou podle odstavcuÊ 1 a 2 vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ
financÏnõÂ uÂrÏad. PrÏõÂjem z pokut je prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.
§ 23
OpatrÏenõÂ k naÂpraveÏ
(1) JestlizÏe CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka prÏi vyÂkonu dohledu zjistõÂ, zÏe cÏinnost pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele
nebo samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ
nenõÂ v souladu s podmõÂnkami stanovenyÂmi tõÂmto zaÂkonem, s vyÂjimkou ztraÂty duÊveÏryhodnosti nebo zaÂniku
pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele nebo samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ
nebo nedostatecÏneÂ jistiny pojisÏt'ovacõÂho agenta nebo
pojisÏt'ovacõÂho makleÂrÏe, ulozÏõÂ svyÂm rozhodnutõÂm takoveÂ osobeÏ opatrÏenõÂ uveÂst ve stanoveneÂ lhuÊteÏ svoji
cÏinnost do souladu se zaÂkonem.
(2) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka cÏinnost pojisÏt'ovacõÂho
zprostrÏedkovatele nebo samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ pozastavõÂ,
a) nebyla-li ve lhuÊteÏ stanoveneÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou uvedena cÏinnost pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele nebo samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch
udaÂlostõÂ do souladu s podmõÂnkami stanovenyÂmi
tõÂmto zaÂkonem,
b) zaniklo-li pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti pojisÏt'ovacõÂho
zprostrÏedkovatele nebo samostatneÂho likvidaÂtora
pojistnyÂch udaÂlostõÂ,
c) nesplnÏuje-li pojisÏt'ovacõÂ agent nebo pojisÏt'ovacõÂ
makleÂrÏ podmõÂnku financÏnõÂ jistiny, nebo
d) nesplnÏuje-li odpoveÏdnyÂ zaÂstupce podmõÂnky nebo
neplnõÂ-li povinnosti stanoveneÂ mu tõÂmto zaÂkonem.
(3) Pozastavit lze cÏinnost pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele nebo samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ nejvyÂsÏe na dobu 6 meÏsõÂcuÊ.
(4) RegistrovanaÂ osoba je povinna odevzdat CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance osveÏdcÏenõÂ o zaÂpisu do registru okamzÏikem nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
banky o pozastavenõÂ cÏinnosti pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele nebo samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch
udaÂlostõÂ.
(5) V dobeÏ, kdy byla pojisÏt'ovacõÂmu zprostrÏedkovateli nebo samostatneÂmu likvidaÂtorovi pojistnyÂch
udaÂlostõÂ pozastavena cÏinnost, nemuÊzÏe zprostrÏedkovaÂvat uzavõÂraÂnõÂ novyÂch pojistnyÂch nebo zajisÏt'ovacõÂch
smluv, zprostrÏedkovaÂvat prodluzÏovaÂnõÂ nebo rozsÏirÏovaÂnõÂ zprostrÏedkovanyÂch pojistnyÂch nebo zajisÏt'ovacõÂch
smluv a prÏebõÂrat pojistneÂ nebo pojistneÂ plneÏnõÂ.

(6) NeplnõÂ-li odpoveÏdnyÂ zaÂstupce povinnosti ulozÏeneÂ mu tõÂmto zaÂkonem, ulozÏõÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka
praÂvnickeÂ osobeÏ, kteraÂ odpoveÏdneÂho zaÂstupce jmenovala, zmeÏnu osoby odpoveÏdneÂho zaÂstupce. Tato praÂvnickaÂ osoba je povinna jmenovat jinou osobu odpoveÏdneÂho zaÂstupce do 1 meÏsõÂce ode dne nabytõÂ praÂvnõÂ
moci rozhodnutõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky podle veÏty
prveÂ. FyzickaÂ osoba, kteraÂ vykonaÂvala funkci odpoveÏdneÂho zaÂstupce a u ktereÂ CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka narÏõÂdila jejõÂ zmeÏnu, nemuÊzÏe vykonaÂvat funkci odpoveÏdneÂho zaÂstupce ani cÏinnost pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele nebo samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ po dobu 10 let ode dne nabytõÂ praÂvnõÂ moci
rozhodnutõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky o zmeÏneÏ jeho osoby
jako odpoveÏdneÂho zaÂstupce.
§ 24
PrÏerusÏenõÂ cÏinnosti
(1) CÏinnost pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele nebo
samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ lze prÏerusÏit, nejdeÂle vsÏak na dobu 1 roku.
(2) RozhodnutõÂ registrovaneÂ osoby o prÏerusÏenõÂ
cÏinnosti pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele nebo samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ je tato osoba
povinna CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance sdeÏlit prÏed tõÂmto prÏerusÏenõÂm a odevzdat mu osveÏdcÏenõÂ o zaÂpisu do registru.
(3) PojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel nebo samostatnyÂ
likvidaÂtor pojistnyÂch udaÂlostõÂ, kteryÂ prÏerusÏil svoji cÏinnost, nemuÊzÏe po dobu prÏerusÏenõÂ zprostrÏedkovaÂvat
uzavõÂraÂnõÂ novyÂch pojistnyÂch nebo zajisÏt'ovacõÂch smluv,
zprostrÏedkovaÂvat prodluzÏovaÂnõÂ nebo rozsÏirÏovaÂnõÂ zprostrÏedkovanyÂch pojistnyÂch nebo zajisÏt'ovacõÂch smluv
a prÏenaÂsÏet pojistneÂ nebo pojistneÂ plneÏnõÂ.
(4) PojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel nebo samostatnyÂ
likvidaÂtor pojistnyÂch udaÂlostõÂ je povinen dokoncÏit prÏõÂpady, kde jednaÂnõÂ o nich bylo zahaÂjeno prÏede dnem, ke
ktereÂmu se rozhodl prÏerusÏit svoji cÏinnost.
SpraÂvnõÂ delikty
§ 25
PrÏestupky
(1) FyzickaÂ osoba se dopustõÂ prÏestupku tõÂm, zÏe
a) v zÏaÂdosti o zaÂpis do registru nebo o zmeÏnu uÂdajuÊ
v registru uvede nespraÂvneÂ uÂdaje,
b) jako pojisÏt'ovacõÂ agent nebo pojisÏt'ovacõÂ makleÂrÏ
uvede v rocÏnõÂm vyÂkazu cÏinnosti podle § 22 odst. 2
nespraÂvneÂ uÂdaje, nebo
c) uvede v põÂsemneÂm prohlaÂsÏenõÂ podle § 13 odst. 6
nespraÂvneÂ uÂdaje.
(2) Za prÏestupek podle odstavce 1 lze ulozÏit pokutu do 1 000 000 KcÏ.
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§ 26
SpraÂvnõÂ delikty praÂvnickyÂch osob

(4) SpraÂvnõÂ delikty podle § 25 a 26 projednaÂvaÂ
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka.

(1) PraÂvnickaÂ osoba se dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu
tõÂm, zÏe
a) v zÏaÂdosti o zaÂpis do registru nebo o zmeÏnu uÂdajuÊ
v registru podle § 13 odst. 4, 5, 7 a 8 nebo § 15
odst. 4, 5, 6 a 7 uvede nespraÂvneÂ uÂdaje,
b) jako pojisÏt'ovacõÂ agent nebo pojisÏt'ovacõÂ makleÂrÏ
uvede v rocÏnõÂm vyÂkazu cÏinnosti podle § 22 odst. 2
nespraÂvneÂ uÂdaje, nebo
c) uvede v põÂsemneÂm prohlaÂsÏenõÂ podle § 13 odst. 6
nespraÂvneÂ uÂdaje.

(5) Na odpoveÏdnost za jednaÂnõÂ, k neÏmuzÏ dosÏlo
prÏi podnikaÂnõÂ fyzickeÂ osoby12) nebo v prÏõÂmeÂ souvislosti s nõÂm, se vztahujõÂ ustanovenõÂ zaÂkona o odpoveÏdnosti a postihu praÂvnickeÂ osoby.
(6) Pokuty za spraÂvnõÂ delikty ulozÏeneÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou podle tohoto zaÂkona vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ
mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ financÏnõÂ uÂrÏad; pokuty jsou prÏõÂjmem
staÂtnõÂho rozpocÏtu.

(2) PraÂvnickaÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba se
jako pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel nebo samostatnyÂ likvidaÂtor pojistnyÂch udaÂlostõÂ dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu
tõÂm, zÏe
a) provozuje zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ nebo cÏinnost samostatneÂho likvidaÂtora
pojistnyÂch udaÂlostõÂ v rozporu s uÂdaji uvedenyÂmi
v registru podle § 12,
b) ve stanoveneÂ lhuÊteÏ nesplnõÂ opatrÏenõÂ k naÂpraveÏ ulozÏeneÂ jõÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou prÏi vyÂkonu dohledu podle § 23,
c) vyzÏaduje od osoby, kteraÂ se maÂ podõÂlet na zprostrÏedkovatelskeÂ cÏinnosti v pojisÏt'ovnictvõÂ, slozÏenõÂ
vstupnõÂho poplatku jako podmõÂnky vyÂplaty prÏõÂsÏtõÂch odmeÏn za tuto cÏinnost, nebo
d) odmeÏny osoby, kteraÂ se maÂ podõÂlet na zprostrÏedkovatelskeÂ cÏinnosti v pojisÏt'ovnictvõÂ, odvozuje od
zõÂskaÂnõÂ dalsÏõÂch osob pro tuto cÏinnost, ktereÂ takto
zõÂskal.
(3) Za spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 se ulozÏõÂ
pokuta do 1 000 000 KcÏ a za spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 2 pokuta do 10 000 000 KcÏ.
§ 26a
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ
(1) PraÂvnickaÂ osoba za spraÂvnõÂ delikt neodpovõÂdaÂ,
jestlizÏe prokaÂzÏe, zÏe vynalozÏila vesÏkereÂ uÂsilõÂ, ktereÂ bylo
mozÏno pozÏadovat, aby porusÏenõÂ praÂvnõÂ povinnosti zabraÂnila.
(2) PrÏi urcÏenõÂ vyÂmeÏry pokuty praÂvnickeÂ osobeÏ se
prÏihleÂdne k zaÂvazÏnosti spraÂvnõÂho deliktu, zejmeÂna ke
zpuÊsobu jeho spaÂchaÂnõÂ a jeho naÂsledkuÊm a k okolnostem, za nichzÏ byl spaÂchaÂn.
(3) OdpoveÏdnost praÂvnickeÂ osoby za spraÂvnõÂ delikt zanikaÂ, jestlizÏe CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka o neÏm nezahaÂjila rÏõÂzenõÂ do 1 roku ode dne, kdy se o neÏm dozveÏdeÏla, nejpozdeÏji vsÏak do 3 let ode dne, kdy byl spaÂchaÂn.

12

) § 2 odst. 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

§ 27
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ
(1) Hodnota vyjaÂdrÏenaÂ v tomto zaÂkoneÏ v meÏnoveÂ
jednotce euro se od 31. prosince kalendaÂrÏnõÂho roku
prÏepocÏte na cÏeskeÂ koruny podle kurzu devizoveÂho trhu
vyhlaÂsÏeneÂho CÏeskou naÂrodnõÂ bankou k poslednõÂmu dni
prÏedchaÂzejõÂcõÂho kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce rÏõÂjna.
(2) PojistnaÂ smlouva o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za
sÏkodu zpuÊsobenou vyÂkonem cÏinnosti pojisÏt'ovacõÂho
zprostrÏedkovatele nebo samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ musõÂ byÂt sjednaÂna tak, aby
a) spoluuÂcÏast, byla-li sjednaÂna, neprÏekrocÏila 1 %
sjednaneÂho limitu pojistneÂho plneÏnõÂ,
b) se pojisÏteÏnõÂ vztahovalo i na odpoveÏdnost osob jednajõÂcõÂch jmeÂnem pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele
nebo samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ,
c) z pojisÏteÏnõÂ nebyly vyloucÏeny sÏkody zpuÊsobeneÂ
jednaÂnõÂm z nedbalosti, omylu nebo opomenutõÂ,
d) pojisÏteÏnõÂ zahrnovalo i naÂhradu za ztraÂtu na majetku a za ztraÂtu dokladuÊ pojistnõÂka, pojisÏteÏneÂho
a posÏkozeneÂho nebo jineÂ opraÂvneÏneÂ osoby.
(3) PodmõÂnka pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu
zpuÊsobenou vyÂkonem cÏinnosti pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele, kteryÂ provozuje zprostrÏedkovatelskou
cÏinnost soucÏasneÏ jako pojisÏt'ovacõÂ agent i jako pojisÏt'ovacõÂ makleÂrÏ, stanovenaÂ podle tohoto zaÂkona, je splneÏna,
pokud pojistnaÂ smlouva zahrnuje odpoveÏdnost za
sÏkodu zpuÊsobenou vyÂkonem obou cÏinnostõÂ s celkovyÂm limitem pojistneÂho plneÏnõÂ nejmeÂneÏ ve vyÂsÏi odpovõÂdajõÂcõÂ hodnoteÏ 1 000 000 eur na kazÏdou pojistnou
udaÂlost, v prÏõÂpadeÏ soubeÏhu võÂce pojistnyÂch udaÂlostõÂ
v jednom roce nejmeÂneÏ ve vyÂsÏi odpovõÂdajõÂcõÂ hodnoteÏ
1 500 000 eur.
(4) V rÏõÂzenõÂ ve veÏcech upravenyÂch tõÂmto zaÂkonem
se postupuje podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu, pokud tento zaÂkon
nestanovõÂ jinak. MaÂ-li CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka rozhodnout ve veÏci, pro jejõÂzÏ slozÏitost nelze rozhodnout ve
lhuÊteÏ stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem, rozhodne ve lhuÊteÏ

prodlouzÏeneÂ o 30 dnuÊ, ve zvlaÂsÏt' slozÏityÂch prÏõÂpadech
muÊzÏe CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka lhuÊtu prodlouzÏit azÏ
o 60 dnuÊ. ProdlouzÏenõÂ lhuÊty a jeho duÊvody oznaÂmõÂ
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka uÂcÏastnõÂkuÊm rÏõÂzenõÂ nejpozdeÏji
prÏed uplynutõÂm tõÂmto zaÂkonem stanoveneÂ lhuÊty pro
vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ ve veÏci.
(5) SoucÏaÂstõÂ dokladuÊ a dalsÏõÂch põÂsemnostõÂ prÏedklaÂdanyÂch CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance v cizõÂm jazyce musõÂ
byÂt jejich uÂrÏedneÏ oveÏrÏenyÂ prÏeklad do cÏeskeÂho jazyka.
(6) BezuÂhonnost se doklaÂdaÂ vyÂpisem z RejstrÏõÂku
trestuÊ ne starsÏõÂm nezÏ 3 meÏsõÂce; zahranicÏnõÂ fyzickaÂ
osoba doklaÂdaÂ svoji bezuÂhonnost i odpovõÂdajõÂcõÂmi doklady vydanyÂmi staÂtem, jehozÏ je fyzickaÂ osoba obcÏanem, jakozÏ i staÂty, ve kteryÂch se v poslednõÂch 3 letech
zdrzÏovala neprÏetrzÏiteÏ po dobu võÂce nezÏ 3 meÏsõÂcuÊ.
(7) JestlizÏe staÂt, jehozÏ je zahranicÏnõÂ fyzickaÂ osoba
obcÏanem, nebo staÂt, ve ktereÂm se v poslednõÂch 3 letech
osoba zdrzÏovala neprÏetrzÏiteÏ po dobu võÂce nezÏ 3 meÏsõÂcuÊ,
nevydaÂvaÂ doklad obdobnyÂ vyÂpisu z RejstrÏõÂku trestuÊ,
povazÏuje se za rovnocennyÂ doklad o bezuÂhonnosti teÂto
fyzickeÂ osoby doklad vydanyÂ prÏõÂslusÏnyÂm soudem nebo
spraÂvnõÂm uÂrÏadem staÂtu, jehozÏ je fyzickaÂ osoba obcÏanem, nebo staÂtu, ve ktereÂm se v poslednõÂch 3 letech
osoba zdrzÏovala neprÏetrzÏiteÏ po dobu võÂce nezÏ 3 meÏsõÂcuÊ.
(8) NevydaÂvaÂ-li staÂt doklad podle odstavce 5, povazÏuje se za rovnocennyÂ doklad mõÂstoprÏõÂsezÏneÂ prohlaÂsÏenõÂ nebo cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ, ne starsÏõÂ 3 meÏsõÂcuÊ, ucÏineÏneÂ
fyzickou osobou prÏed prÏõÂslusÏnyÂm soudem nebo spraÂvnõÂm uÂrÏadem anebo prÏed notaÂrÏem staÂtu, jehozÏ je fyzickaÂ
osoba obcÏanem, nebo staÂtu, ve ktereÂm se v poslednõÂch
3 letech osoba zdrzÏovala neprÏetrzÏiteÏ po dobu võÂce nezÏ
3 meÏsõÂcuÊ. Pravost mõÂstoprÏõÂsezÏneÂho nebo cÏestneÂho prohlaÂsÏenõÂ musõÂ byÂt potvrzena soudem, spraÂvnõÂm uÂrÏadem
nebo notaÂrÏem.
(9) PrÏi prokazovaÂnõÂ splneÏnõÂ ostatnõÂch podmõÂnek
duÊveÏryhodnosti podle § 19 a 20 platõÂ ustanovenõÂ odstavcuÊ 6 a 7 obdobneÏ.
§ 28
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ
(1) PojistneÂ uhrazeneÂ pojistnõÂkem pojisÏt'ovneÏ prostrÏednictvõÂm pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele se povazÏuje za pojistneÂ uhrazeneÂ pojisÏt'ovneÏ, pojistneÂ vraceneÂ
pojistnõÂkovi pojisÏt'ovnou se povazÏuje za uhrazeneÂ
okamzÏikem, kdy je pojistnõÂk skutecÏneÏ obdrzÏõÂ. PojistneÂ
plneÏnõÂ uhrazeneÂ pojisÏt'ovnou prostrÏednictvõÂm zmocneÏneÂho pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele nebo samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ se povazÏuje za
uhrazeneÂ okamzÏikem, kdy je opraÂvneÏnaÂ osoba skutecÏneÏ obdrzÏõÂ.
(2) ProstrÏedky pojisÏt'ovny, zajisÏt'ovny nebo pojist-
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nõÂkuÊ a pojisÏteÏnyÂch na uÂcÏtu pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele podle § 7 odst. 5 põÂsm. b) a § 8 odst. 6 põÂsm. b)
se nezahrnujõÂ do konkursnõÂ podstaty podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu14).
(3) ZuÊstatky prostrÏedkuÊ na zvlaÂsÏtnõÂch bankovnõÂch
uÂcÏtech pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele podle § 7
odst. 5 põÂsm. b) a § 8 odst. 6 põÂsm. b) se zahrnujõÂ do
financÏnõÂ jistiny podle § 7 odst. 5 põÂsm. a) a § 8 odst. 6
põÂsm. a).
§ 29
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
(1) Osoba, kteraÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona provozovala cÏinnost pojisÏt'ovacõÂho nebo
zajisÏt'ovacõÂho makleÂrÏe podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ a kteraÂ hodlaÂ provozovat zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ jako pojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel kvalifikovanyÂ pro vysÏsÏõÂ kvalifikacÏnõÂ stupenÏ odborneÂ zpuÊsobilosti, je povinna do 6 meÏsõÂcuÊ ode
dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona dolozÏit ministerstvu uzavrÏenõÂ pojistneÂ smlouvy podle § 8 odst. 5 a splneÏnõÂ podmõÂnky podle § 8 odst. 6, pokud byl zmocneÏn
prÏijõÂmat od pojistnõÂka pojistneÂ nebo od pojisÏt'ovny pojistneÂ plneÏnõÂ, jednaÂ-li se o praÂvnickou osobu, teÂzÏ
jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ, datum narozenõÂ
a adresu odpoveÏdneÂho zaÂstupce. Ministerstvo vydaÂ takoveÂ osobeÏ ve lhuÊteÏ 60 dnuÊ ode dne obdrzÏenõÂ uÂdajuÊ
podle veÏty prveÂ osveÏdcÏenõÂ o zaÂpisu do registru jako
pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele kvalifikovaneÂho pro
vysÏsÏõÂ kvalifikacÏnõÂ stupenÏ odborneÂ zpuÊsobilosti. MarnyÂm uplynutõÂm teÂto lhuÊty ministerstvo zaÂpis pojisÏt'ovacõÂho nebo zajisÏt'ovacõÂho makleÂrÏe v registru vedeneÂm
podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ zrusÏõÂ. ZrusÏenõÂ
zaÂpisu v registru oznaÂmõÂ osobeÏ, ktereÂ zrusÏil zaÂpis v registru, a zverÏejnõÂ zpuÊsobem podle § 17 odst. 4 do 5 dnuÊ
ode dne nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ zaÂpisu v registru.
(2) Osoba, kteraÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona provozovala cÏinnost pojisÏt'ovacõÂho agenta
podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ a hodlaÂ provozovat zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ, je
povinna do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona podat zÏaÂdost o zaÂpis do registru podle § 13.
(3) Osoba, kteraÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona provozovala na zaÂkladeÏ smlouvy s pojisÏt'ovnou sÏetrÏenõÂ pojistnyÂch udaÂlostõÂ, je povinna
do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
pozÏaÂdat o zaÂpis do registru jako samostatneÂho likvidaÂtora pojistnyÂch udaÂlostõÂ podle § 15.
(4) PojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel a samostatnyÂ likvidaÂtor pojistnyÂch udaÂlostõÂ uvedenyÂ v odstavcõÂch 1
azÏ 3, kteryÂ se nemuÊzÏe prokaÂzat dokladem o ukoncÏenõÂ

) § 18 zaÂkona cÏ. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
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odborneÂho studia, vykonaÂ odbornou zkousÏku do 2 let
ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona a v teÂto lhuÊteÏ
dolozÏõÂ ministerstvu slozÏenõÂ zkousÏky. MarnyÂm uplynutõÂm teÂto lhuÊty ministerstvo zaÂpis v registru zrusÏõÂ. Toto
platõÂ i pro prÏedlozÏenõÂ dokladu o ukoncÏenõÂ strÏednõÂ sÏkoly
pro pojisÏt'ovacõÂho a zajisÏt'ovacõÂho makleÂrÏe. U ostatnõÂch
pojisÏt'ovacõÂch zprostrÏedkovateluÊ a samostatnyÂch likvidaÂtoruÊ pojistnyÂch udaÂlostõÂ se prÏedlozÏenõÂ dokladu
o ukoncÏenõÂ strÏednõÂ sÏkoly nevyzÏaduje.
(5) PojisÏt'ovacõÂ zprostrÏedkovatel s domovskyÂm
cÏlenskyÂm staÂtem, kteryÂ hodlaÂ provozovat zprostrÏedkovatelskou cÏinnost v pojisÏt'ovnictvõÂ prÏede dnem vstupu
smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ
unii v platnost, se povazÏuje za pojisÏt'ovacõÂho zprostrÏedkovatele s bydlisÏteÏm nebo sõÂdlem v trÏetõÂm staÂteÏ.
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§ 31

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2005.
***
ZaÂkon cÏ. 444/2005 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 531/1990 Sb., o uÂzemnõÂch financÏnõÂch orgaÂnech, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony, nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2006.
ZaÂkon cÏ. 57/2006 Sb., o zmeÏneÏ zaÂkonuÊ v souvislosti se sjednocenõÂm dohledu nad financÏnõÂm trhem, nabyl
uÂcÏinnosti dnem 1. dubna 2006.

PrÏedseda vlaÂdy:
Ing. Paroubek v. r.
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