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c) registrovaná osoba, která byla pozastavena innost pojišovacího zprostedkovatele 

nebo samostatného likvidátora pojistných událostí, neuvedla svoji innost  do souladu 

s tímto zákonem,  ve lht  uložené NB, 

d) fyzická osoba se sídlem nebo právnická osoba s bydlišt m, nebo právnická osoba se 

sídlem v zahranií pozbyla v zemí svého bydlišt nebo sídla oprávnní k innosti 

pojiš ovacího zprostedkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí, 

e) registrovaná osoba neprovozuje innost pojišovacího zprostedkovatele nebo 

samostatného likvidátora pojistných událostí nejmén po dobu 24 po sob jdoucích 

kalendáních m síc 83. 

 

Dohled na provozováním innosti pojišovacích zprostedkovatel  s bydlišt m nebo se sídlem 

na území R nebo tetího státu a nad inností samostatných likvidátor pojistných událostí 

vykonává NB podle zákona o pojišovnictví, pokud zákon o pojišovacích 

zprostedkovatelích nestanoví jinak Dohled nad provozováním innosti pojišovacích 

zprostedkovatel  s domovským státem jiným, než R, vykonává píslušný orgán dohledu 

domovského lenského státu pojišovacího zprostedkovatele,  v souinnosti s NB84. 

Pojiš ovací agent a pojišovací maklé je povinen  do 31.  bezna pedložit NB ro ní výkaz 

innosti, který bude obsahovat seznam pojišoven a pojišovacích zprostedkovatel , pro 

které byl v uplynulém roce inný. 

V § 25 zákona o pojišovacích zprostedkovatelích jsou vymezeny skutkové podstaty 

p estupk  fyzických osob. 

V § 26 zákona o pojišovacích zprostedkovatelích jsou vymezeny skutkové podstaty 

správních delikt právnických osob. 

Podle mého názoru by De lege ferenda bylo vhodné úpravu obsaženou v zákon o 

pojiš ovacích zprostedkovatelích vtlit do zákona o pojišovnictví.   

 

VIII . Záv r  

ZSUD a zákon o bankách obsahují mnoho stejných nebo velmi podobných ustanovení a 

v budoucnu by bylo dle mého názoru vhodné upravit banky a družstevní záložny 

v jediném zákon , mj. i pro to, že EU p ijala pravidla spole ná pro banky a družstevní 

záložny, a oznauje je spole ným pojmem „úv rové instituce“. 

                                                 
83 § 17 zákona o pojiš ovacích zprostedkovatelích 
84 § 21 odst. 1 zákona o pojišovacích zprostedkovatelích 
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Nedostatek souasné právní úpravy, je nedostatená úprava dozoru nad dodržováním 

zákona . 321/2001 Sb., o nkterých podmínkách sjednávání spotebitelského úv ru. Je 

zde velká nerovnováha mezi bankami a nebankovními subjekty. De lege ferrenda by 

m ly dohledu NB podléhat také nebankovní subjekty poskytující spot ebitelské úv ry. 

Spot ebitelské úv ry by m ly poskytovat krom  bank a družstevních záložen, pouze 

právnické osoby, registrované NB, registrace a registr by mly být upraveny obdobn  

jako v zákon  o pojiš ovacích zprostedkovatelích. Ve statutárních orgánech a ídících 

funkcích t chto právnických osob by mly být pouze osoby odborn zp sobilé a 

d v ryhodné, odsouhlasené NB. M la být stanovena maximální úroková sazba 

spot ebitelského úv ru. Nezbytný je dohled nad jejich inností, v etn , kontroly 

poskytování informací p i sjednávání úv rové smlouvy. Musí být rovn ž stanoveny 

p ísné sankce za porušení zákona. Musí být upraveny rovn ž sankce za porušování 

zákona. 

Mnohé nebankovní subjekty využívají nedostateného dohledu a svým neseriozním 

jednáním poškozují spotebitele. Mj. v úv rových podmínkách mají rozhod í doložku, 

kdy rozhodce spory z úvrové smlouvy rozhoduje rozhodí soud nebo rozhodce 

sp ízn ný s v itelem. Dále spotebitel m poskytují zavád jící a neúplné informace a 

v úv rových podmínkách a ve smlouvách mají nepim en  vysoké úroky. 

Spory mezi t mito subjekty a jejich klienty by m l ešit finan ní arbitr. 

Podle mého názoru by ml být vytvo en Evropský systém finanního dohledu85. Tento 

systém by ml být decentralizovanou sítí: 

– existující národní dohledové orgány by mly pokra ovat v každodenním dohledu 

nad firmami, 

– m ly by být vytvo eny nové Evropské orgány, nahrazující CEBS, CEIOPS a 

CESR (European Banking Authority, European Insurance Authority, European 

Securities Authority), s hlavní rolí koordinovat aplikaci dohledových standard  a 

zajiš ovat silnou spolupráci mezi národními dohledovými orgány, 

– kolegia dohledových orgán mohou být vytvo ena pro všechny hlavní 

p eshrani ní instituce. 

Evropský systém finan ního dohledu musí být nezávislé na politických orgánech, ale 

musí jim být pln  odpov dné. 

                                                 
85 Zpráva de Larosierovy skupiny, Brusel 23. 2. 2009 



 55

Zavedení evropského systému finan ního dohledu je podle mého názoru nezbytné, 

proto, že n které finan ní instituce operující ve více státech, dosahují takové velikosti a 

síly  že národní orgány finanního dohledu nemohou vykonávat tak efektivn, jako 

evropský regulátor. 

 

P íloha – Prameny právní úpravy 

 

1 Zákony 

Zákon . 6/1993 Sb., o eské národní bance, ve znní pozd jších pedpis . 

Zákon . 363/1999 Sb., o pojišovnictví a o zmn  n kterých souvisejících zákon (zákon o 

pojiš ovnictví), ve znní pozd jších pedpis . 

Zákon . 21/1992 Sb., o bankách, ve znní pozd jších pedpis . 

Zákon . 87/1995 Sb., o spoitelních a úvrních družstvech, ve znní pozd jších pedpis . 

Zákon . 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znní pozd jších pedpis . 

Zákon ., 254/2004 sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších pedpis . 

Zákon . 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o zmn  a doplnní  dalších 

zákon , ve znní pozd jších pedpis . 

Zákon . 251/1992 Sb., o cenných papírech, ve znní pozd jších pedpis . 

Zákon . 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znní pozd jších pedpis . 

Zákon . 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znní pozd jších pedpis . 

Zákon . 124/2002 Sb., o pevodech penžních prostedk , elektronických platebních 

prostedcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znní pozd jších pedpis . 

 

2 Vyhlášky  

Vyhláška . 139/2007 Sb., kterou se upravují podklady prokazující d v ryhodnost a 

zkušenost osob ve vedení finanní holdingové osoby. 

Vyhláška . 90/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení, a minimální výše 

finan ních prostedk  poskytnutých poboce zahraniní bankou. 

Vyhláška . 247/2007 Sb., kterou se stanoví nkteré požadavky na ídící a kontrolní systém 

bank a spoitelních a úvrních družstev. 

Vyhláška . 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních 

družstev a obchodník s cennými papíry. 


