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Úvod 

Předmětem mé diplomové práce je analýza právní úpravy postavení a 

činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů, se zaměřením na jejich povinnosti a 

na dohled nad jejich činností. Cílem práce je pomocí kvantitativní metody 

provést rešerši dostupné literatury a s využitím kvalitativní metody posoudit 

stávající právní úpravu v kontextu jejího historického vývoje.   

K výběru tématu diplomové práce mě vedlo několik důvodů. Finanční právo 

je mi blízké vzhledem k mému předchozímu studiu ekonomického směru a 

profesnímu zaměření. Pojišťovací právo vnímám ve své profesi jako 

disciplínu, jejíž znalost je velmi důležitá  pro široký okruh osob. Pojišťovacím 

zprostředkovatelům stanovuje platné právo povinnosti, které nemohou splnit 

bez znalosti právních předpisů. Důležitým dokumentem v pojišťovnictví jsou 

pojistné podmínky, které jsou svou strukturou velmi blízké právním 

předpisům,  obsahově z nich vycházejí a citují je. S výkladem pojistných 

podmínek, práv, povinností a sankcí  z nich vyplývajících, musí pojišťovací 

zprostředkovatelé denně pracovat.  Specifikem těchto subjektů je, že jsou 

v obchodním styku s  laickou veřejností. Klienti nejsou většinou 

profesionálními právníky ani obchodníky a tudíž často spoléhají pouze na 

informace, které jsou jim poskytovány obchodní službou1 pojišťoven. Proto je 

činnost zprostředkovatelů pojištění  upravena zvláštními právními normami, 

proto je regulována a podrobena dohledu, proto je kladen důraz na 

spolupráci pojišťoven a zprostředkovatelů.  

V rámci své profese spolupracuji s interní obchodní službou i  s pojišťovacími 

zprostředkovateli. Konstatuji, že aplikace procesů, předávání informací, 

kontrola dodržování norem apod. je obtížnější u pojišťovacích 

zprostředkovatelů než u vlastních zaměstnanců. Problematika spolupráce 

s pojišťovacími zprostředkovateli je však velmi zajímavá a stále významnější, 

zohledníme-li rostoucí podíl  pojistného, zprostředkovaného těmito subjekty.   

Z výše uvedených důvodů jsem ráda, že jsem se mohla v rámci diplomové 

práce zabývat problematikou, která je mi blízká. Přála bych si , aby má práce 

byla dobrým základem pro navazující rigorózní práci. 

                                                 
1
 pro označení osob, zabývajících se obchodní činností v pojišťovnictví, se užívá různé označení- 

obchodní služba či prodejní síť; bývá členěna na vnitřní (interní) obchodní službu, kterou tvoří 
zaměstnanci, a vnější (externí) obchodní službu, která je tvořena pojišťovacími  zprostředkovateli a 
případně dalšími prodejními kanály 
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1. Obecný úvod do pojišťovnictví  

1.1 Pojišťovnictví a jeho význam 

Pojišťovnictví je moderním, dynamickým oborem lidské činnosti.2 Je 

samostatným ekonomickým odvětvím, řazeným do terciární sféry služeb.  

Smyslem pojišťovnictví je mimo jiné řešení individuálních, zásadně 

nahodilých, zpravidla ekonomicky nepříznivých životní situací obyvatel, které 

mají dopady do mikroekonomiky jednotlivců, domácností, rodin. Základním 

jednotkou z mikroekonomického pohledu je pojistná smlouva, která realizuje 

individuální právní vztah mezi pojišťovnou a dalšími účastníky pojištění. 

Význam pojišťovnictví z makroekonomického pohledu spočívá v tom, že 

musí nutně reagovat na změny v ekonomice, na nové potřeby společnosti. 

Důležitost odvětví potvrzuje skutečnost, že subjekty, působící 

v pojišťovnictví, zaujímají významné postavení na finančním a kapitálovém 

trhu. Jejich případná ekonomická nestabilita by mohla vyvolat vážné 

makroekonomické poruchy. 

V platné právní úpravě není pojem pojišťovnictví vymezen. Nejen z důvodu 

chybějícího vymezení v pozitivním právu uvádí odborníci z oblasti 

pojišťovnictví  vlastní definice pojmu pojišťovnictví. 

Podle Karfíkové a Přikryla3 lze pojišťovnictví vymezit jako „specifické odvětví 

ekonomiky, které zabezpečuje finanční eliminaci rizik ovlivňujících činnosti 

lidí.“ Definují pojem pomocí tvorby a rozdělení speciálních peněžních rezerv 

a fondů a jejich následného využití k uhrazování plnění z pojistných událostí.  

Důležitými prvky pro správné fungování  pojišťovnictví je existence systému, 

pravidel a podmínek, jak pro provozování činností, tak pro působnost 

dohledu v rámci odvětví. Z hlediska institucionálního zahrnují do 

pojišťovnictví všechny pojišťovací a zajišťovací instituce s oprávněním k 

provozování pojišťovací zajišťovací činnosti a to ve všech jejich formách. 

Souhlasím s pojetím autorů, které je zaměřeno na speciální peněžní tok 

směřující do pojišťoven od klientů – na pojistné. Právě pojistné je jednou ze 

základních charakteristik komerčního pojišťovnictví. V jiném odvětví se 

peněžité fondy netvoří z úhrady smluvně4 sjednaného   pojistného.   

                                                 
2
 pojem pojišťovnictví je v této práci chápán ve smyslu komerčního pojišťovnictví 

3
 KARFÍKOVÁ, Marie; PŘIKRYL, Vladimír. Pojišťovací právo. Vyd. 1. Praha : Leges, 2010. 352 s. ISBN 

978-80-87212-45-5.s 11. 
4
 i u povinně smluvního pojištění existuje svoboda volby subjektu, jemuž  je hrazeno smluvené pojistné 
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Křivohlávek definuje pojišťovnictví pomocí subjektů na pojistném trhu a 

pomocí rizik. Podle něj je pojišťovnictví „sektorem reprezentovaným subjekty 

pojistného trhu (pojistiteli), které nesou za ekonomické subjekty (pojistníky) 

finanční důsledky vystavení se riziku a umožňují jim tím činnosti spojené 

s vyššími riziky“. 5 

Čejková a Martinovičová6 chápou  pojišťovnictví jako „specifické odvětví 

v tržní ekonomice, které je zaměřené na pojistnou ochranu a tvorbu 

technických rezerv, jejich správu a užití“. Z hlediska obsahu definují 

pojišťovnictví jako pojišťovací, zajišťovací a jiné činnosti dle příslušného 

zákona. Podobně jako Karfíková a Přikryl, vymezují uvedené autorky pojem 

pojišťovnictví z institucionálního hlediska. Navíc zdůrazňují příslušnost  

zprostředkovatelů pojištění k odvětví pojišťovnictví. Ve svém pojetí zahrnují i 

pojem „jiné činnosti dle příslušného zákona“, čímž ponechávají prostor pro 

uplatnění platného práva v jejich definici. 

Starší pojetí pojišťovnictví Čejkové z roku 20027 mimo skutečností 

uvedených v předchozím odstavci poukazuje na nezastupitelnost 

pojišťovnictví v moderním státě. Co se týče speciálních peněžních fondů, 

konkrétně pojistných rezerv, zdůrazňuje jejich tvorbu, správu, užití a také 

zhodnocení. Zajímavě popisuje funkci pojišťoven: „Pojišťovny vykonávají 

pojistnou ochranu a pojistné operace ve prospěch příslušných klientů.“ 

Z mého pohledu tak přisuzuje pojišťovnictví funkci, kterou bych spíše hledala 

u obecně prospěšných společností, než  u čistě ekonomicky motivovaných 

subjektů. Jistě, důsledky pojistné ochrany přinášejí většinou významný efekt 

pro klienty, ale tento finanční přínos bych nazvala spíše pozitivním užitkem 

než vykonaným prospěšným činem ze strany pojišťoven.  

Dovolím si polemizovat s definicí podle Grúně. Podle něj „pojišťovnictví 

představuje specifické odvětví ekonomiky, zabezpečující finanční eliminování 

negativních důsledků nahodilostí na ekonomickou (podnikatelskou) činnost 

osob“.8 Podle mého názoru je jeho definice platná jen částečně. Není 

použitelná v případech, kdy nedochází k negativním důsledkům událostí, 

                                                 
5
  KŘIVOHLÁVEK, Václav. Stát a jeho úloha v pojišťovnictví. Pojistný obzor. 2007, roč. 6, č. 9, s.12-13. 

6
 ČEJKOVÁ, Viktória; MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví : distanční studijní opora. Vyd. 1. Brno : 

Masarykova univerzita , 2005. 149 s. s.80. 
7
  ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh. 1. vyd. . Praha : Grada, 2002. 119 s. ISBN 80-247-0137-5. s. 39. 

8
  GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualiz. a dopl. vyd. . Praha : Linde, 2009. 335 s. 

ISBN 978-80-7201-745-4. s. 273. 



 

 

 

4 .  

např. u pojištění pro případ sňatku, narození dítěte, studia či u některých 

doplňkových služeb, např. asistenčních.  

S využitím definic odborníků jsem pro účely této práce sestavila vlastní 

definici pojišťovnictví. Pojišťovnictví je dle mého názoru nevýrobním 

odvětvím tržní ekonomiky, jehož cílem je prostřednictvím specifických 

peněžních fondů zabezpečit pojistné potřeby jednotlivců a tím eliminovat 

nahodilá finanční rizika, vznikající v rámci lidské činnosti. V pojišťovnictví je 

realizován tento cíl prostřednictvím oprávněných institucí, kterými jsou 

pojišťovny, zajišťovny, pojišťovací a zajišťovací zprostředkovatelé, odborné 

asociace, instituce zabezpečující dohled v pojišťovnictví a další subjekty. Na 

status jednotlivých subjektů pojistného trhu, na jejich vzájemné vztahy, jakož 

i na vztahy mezi těmito subjekty a klientskou veřejností působí legislativa, 

smluvená  pravidla  a podmínky, ale také tradice či osobní zkušenost. 

1. 2 Kořeny pojišťovnictví a jeho právní úpravy  

Pojišťovnictví je oborem, jehož kořeny sahají do daleké minulosti. Vzhledem 

k omezenému prostoru, který je možný věnovat dějinám pojišťovnictví, jsem 

netradičně zvolila metodu výčtu prvních zmínek nejdůležitějších institutů 

daného oboru. Jako zdroj poznání jsem využila převážně první díl 

nejobsáhlejší trojdílné publikace o historii pojišťovnictví Miroslava Marvana9. 

Zájemcům o hlubší poznání historie pojišťovnictví bych tuto literaturu vřele 

doporučila.   

První pojištění: „někteří autoři tvrdí existenci pojištění krytí pohřbů, pojištění 

krytí ztát při přepravě, či pojištění válečného zmrzačení již ve starém Egyptě 

a Řecku, důkazy o existenci pojištění a spolků pro pojistné plnění máme však 

až ze starého Říma“. (Pozn. kolem roku 2500 před n.l.) 

První pojistná smlouva se týkala námořního pojištění a byla uzavřena na 

komerčním základě v italské Pise 13.dubna 1379. „Nejstarší dochovaná 

smlouva z oblasti životního pojištění je z roku 1308 a týkala se výplaty 

doživotní renty proti zaplacení částky.“ 

První světová komerční pojišťovna byla založena pod  názvem The Fire 

v roce 1680, příčinu k jejímu vzniku zavdal velký požár Londýna. 

                                                 
9
 MARVAN, Miroslav. Dějiny pojišťovnictví v Československu. 1 díl, Dějiny pojišťovnictví v 

Československu do roku 1918. 1. vyd. Praha : Novinář, 1989. 360 s . s 21 an. 
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Počátky obchodní činnosti v pojišťovnictví. Snad každý „pojišťovák“ zná 

společnost Lloyd’s. Málokdo ale ví, že právě ona založila tradici 

zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví. „Koncem 17. století byla 

v Londýně na Tower Street otevřena kavárna, jejíž majitel Edward Lloyd 

využil toho, že se u něj scházeli kapitáni lodí, rejdaři a různí obchodníci, a 

organizoval pro ně výměnu informací o námořní přepravě. Postupně se 

Lloydova kavárna stala místem, kde se provozovalo námořní pojištění. 

Makléř (broker), který dostal pokyn, aby pojistil určitou loď, její náklad a 

posádku, obcházel s archem papíru hosty v kavárně a každý zájemce na 

papír zaznamenal částku, za kterou byl ochoten ručit. Podle dílčích podílů 

pak bylo vypočteno pojistné, které zákazníku upisovatelům zaplatil.“10 

První komerční pojišťovna na našem území: „Skutečné základy komerčního 

českého pojišťovnictví lze nalézt v r. 1827, kdy byl v Praze založen 

„Císařsko-královský privilegovaný český společný náhradu škody ohněm 

svedené pojišťovací ústav“.11 Zmíněný ústav je všeobecně znám pod 

pozdějším názvem První česká vzájemná pojišťovna v Praze. 

První zmínky o dozoru: „První důležitý zákon o státním dozoru v historii 

moderního pojišťovnictví v Rakousku byl císařský patent z roku 1852.“12 

Počátky legislativy v pojišťovnictví: Prvním předpisem, výslovně upravujícím 

tématiku pojištění na našem území, byl Dvorský dekret z roku 1818, jímž se 

zakazovala činnost zahraničních pojišťoven na území monarchie. Pozitivní 

právní úprava vzápětí následovala – jednalo se o císařský patent Františka I. 

z roku 1819, jímž se pojištění povolovalo jen jako soukromé podnikání. Stát 

si ponechal výsady rozhodovat nejen o zřizování pojišťoven formou 

udělování koncese, ale i o jejich další činnosti.13 

 

 

 

                                                 
10

 MARVAN, Miroslav. Dějiny pojišťovnictví v Československu. 1 díl, Dějiny pojišťovnictví v 
Československu do roku 1918. 1. vyd. Praha : Novinář, 1989. 360 s . s 21 an. 
11

 HRADEC, Milan; KŘIVOHLÁVEK, Václav; ZÁRYBNICKÁ, Jana. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. 
Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005. 215 s. ISBN 80-86754-48-0.  s. 18.  
12

 KŘIVOHLÁVEK, Václav. Stát a jeho úloha v pojišťovnictví. Pojistný obzor. 2007, roč. 6, č. 9, s.12-13. 
13

 MARVAN, Miroslav. Dějiny pojišťovnictví v Československu. 1 díl, Dějiny pojišťovnictví v 
Československu do roku 1918. 1. vyd. Praha : Novinář, 1989. 360 s . s. 34. 
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1.3 Současná právní úprava pojišťovnictví  

Současné české pojišťovnictví a jeho platná právní úprava čerpá z více než 

dvacetileté zkušenosti v tržních podmínkách. V těchto letech muselo nutně 

dojít k přijetí řady právnících předpisů, přičemž nejvýznamnější rozvoj 

legislativy proběhl v souvislosti s harmonizací českého práva s unijními 

předpisy při vstupu ČR do EU. Jak jsem již zmínila v předchozí části práce, 

není vzhledem k rozsahu práce možné, zabývat se zde vývojem obecné 

právní úpravy v pojišťovnictví. Prameny, které předcházely platné právní 

úpravě uvedené v této kapitole, jsou však zmíněny v následující části, která 

se týká vývoje právní úpravy pojišťovacích zprostředkovatelů.  

Před výčtem platné právní úpravy zmíním místo pojišťovacího práva 

v právním systému. Z hlediska systematického zařazení pojistného práva je 

nutno konstatovat, že pojišťovací právo je oborem práva, které má 

interdisciplinární charakter a je tedy považováno za samostatné právní 

odvětví. „V pojišťovacím právu jsou jednak prvky práva veřejného, a z tohoto 

pohledu je daná problematika zařazována do práva finančního, jinak jsou tu i 

prvky práva soukromého, a z tohoto pohledu je daná problematika 

zařazována buď do práva obchodního, nebo občanského, převážně pak do 

práva občanského. Pro zařazení pojišťovacího práva do práva finančního, 

které je oborem práva veřejného, svědčí především charakteristika 

pojišťovací činnosti jako činnosti finanční a dále úloha státu, resp. jím 

zřízeného orgánu při povolování provozování pojišťovací a zajišťovací 

činnosti a výkon dozoru, resp. dohledu v pojišťovnictví.“14 

Na tomto místě uvádím základní právní předpisy pojistného práva, které 

výlučně nebo vedle další problematiky upravují činnost pojišťovacích 

zprostředkovatelů. Jedná se o následující zákony:  

- Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o  pojišťovnictví“) 

- Zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a o změně souvisejících 

zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o pojistné smlouvě“) 
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 KARFÍKOVÁ, Marie; PŘIKRYL, Vladimír. Pojišťovací právo. Vyd. 1. Praha : Leges, 2010. 352 s. 
ISBN 978-80-87212-45-5. s 28 an. 

 



 

 

 

7 .  

- Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a 

samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně 

živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a 

likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích“) 

- Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením 

dohledu nad finančním trhem 

Z podzákonných předpisů je důležitá Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a 

likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„prováděcí vyhláška“)  

Z unijních předpisů je nutno zmínit Směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2002/92/ES o zprostředkování pojištění (dále jen „směrnice“).  

Jádrem mé práce je rozbor vybrané části právní úpravy v zákoně o 

pojišťovacích zprostředkovatelích, přesto však považuji za nezbytné 

představit alespoň v základních rysech  další dva velmi důležité zákony.  

Zákon o pojišťovnictví.  Současný zákon o pojišťovnictví je v pořadí již 

třetím zákonem se stejným názvem. Předcházel mu zákon č.185/1991 Sb., o 

pojišťovnictví (dále jen „zákon o pojišťovnictví 1991“), který vytvořil právní 

rámec a tím umožnil demonopolizaci15 odvětví pojišťovnictví; současně 

pověřil Ministerstvo financí dozorem nad pojišťovnictvím. Následoval zákon 

č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví (dále jen „zákon o pojišťovnictví 1999“), 

který platil do konce roku 2009. K 1.1.2010 vstoupila v účinnost platná právní 

úprava zákona o pojišťovnictví. Zákon o pojišťovnictví „zejména ve vztahu ke 

klientům pojišťoven přináší posílení jejich právní jistoty, zkvalitňuje dohled 

nad pojišťovnami, zlepšuje informovanost klientů o finanční situaci 

pojišťovny. Nový zákon stanoví zejména pojišťovnám a zajišťovnám obecnou 

povinnost jednat s odbornou péčí a vykonávat svou činnost tak, aby nebyla 

ohrožena jejich stabilita a bezpečnost, požadavky na řídící a kontrolní systém 

jako základní organizační a provozní předpoklad pro řádné fungování těchto 

finančních institucí.“16 Zákon o pojišťovnictví rovněž upravuje řadu změn 

                                                 
15

 stanovil podmínky provozování podnikatelské činnosti v pojišťovnictví a zrušil tak dosavadní 
monopol bývalé České státní pojišťovny 
16

  BÖHM, Arnošt; MUŽÁKOVÁ, Karina. Pojišťovnictví a regulace finančních trhů. Vyd. 1. Praha : 
Professional Publishing, 2010. 184 s. ISBN 978-80-7431-035-5. s.96 an. 
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v regulaci pojišťovacího sektoru a také mění systematiku právní úpravy 

činnosti pojišťoven a zajišťoven. Zákon o pojišťovnictví transponuje do 

našeho právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES 

o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, jakož i 

směrnice 98/78/ES a 2002/83/ES. 

Zákon o pojistné smlouvě. Tímto zákonem jsou s účinností od 1.5.200517 

regulovány ty právní vztahy mezi účastníky pojištění (včetně nároků a 

povinností z nich vyplývající), které byly založeny po 1.1.2005.18 Po 

desítkách let se tak vrátila do českého právního řádu samostatná úprava 

smluvního typu pojistných smluv.19  

Pro vyčlenění pojistné smlouvy do samostatného zákona hovoří podrobnost 

úpravy, svědčící ve prospěch spotřebitele a také specifika tohoto typu smluv, 

zejména to, že se jedná o smlouvy, v nichž se setkáváme s tzv. informační 

asymetrií.20  

O dalším osudu samostatného  zákona o pojistné smlouvě se však zdá již 

být rozhodnuto v souvislosti s projednáváním nového občanského zákoníku 

Parlamentem České republiky. Dne 9. listopadu 2011 přijala Poslanecká 

sněmovna ve třetím čtení návrh nového občanského zákoníku. Přijme-li tento 

návrh i Senát České republiky a následně jej podepíše prezident ČR, vstoupí 

v účinnost k 1.1.2014 nový občanský zákoník, který bude mj. zahrnovat 

komplexní úpravu smluvního práva, tedy i dnešní předmět úpravy zákona o 

pojistné smlouvě.  Samotný zákon o pojistné smlouvě tak má před sebou 

ještě něco málo přes dva roky předpokládané existence. Celkově tak 

pravděpodobně bude součástí našeho právního řádu devět let.21 

 

 

                                                 
17

 některá ustanovení vstoupila v účinnost dnem, kdy vstoupila v platnost smlouva o přistoupení ČR 
k EU. Činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů se nejvíce dotkla ustanovení o informační povinnosti 
vůči zájemci o pojištění a pojistníkovi podle § 65 an. Dále se ustanovení, účinná k  1.4.2004, týkala 
pojistných smluv, uzavřených dálkovým přístupem, soupojištění, pojištění právní ochrany, závazků 
vyplývajících z volného poskytování služeb a povinného pojištění 
18

 vztahuje se tedy na pojistné smlouvy, které byly uzavřeny za účinnosti zákona o pojistné smlouvě; 
ojistné smlouvy, uzavřené před 1.1.2005 se po celou dobu jejich trvání či trvání závazků z nich řídí 
předchozí úpravou dle § 788 – § 828 Občanského zákoníku 
19

 viz zákon č. 145/1934 Sb. z. a. n., 189/1950 Sb. 
20

 více viz BOHMAN, Ludvík; WAWERKOVÁ, Magdalena. Zákon o pojistné smlouvě : komentář. 
2.aktualizované vydání. Praha : Linde, 2009. 335 s. ISBN 978-80-7201-755-3.S.18. 
21

 naproti tomu v Německu je nepřetržitě účinný samostatný zákon, týkající se  pojistných smluv od  
roku 1908  
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2.Pojišťovací zprostředkovatelé 

2.1 Funkce pojišťovacích zprostředkovatelů  

Zprostředkování pojištění je službou, náležející do kategorie finančních 

služeb. Jako takovou ji definuje i příloha č. XIVa Evropské dohody o  

přidružení České republiky k  Evropským společenstvím. Konkrétně ve 

vztahu k pojišťovnictví zahrnují finanční služby tyto činnosti: pojištění, 

zajištění a služby s nimi spojené, tedy zprostředkování pojištění a zajištění, 

pomocné služby jako poradenské služby. 22 

Na úvod zmíním ekonomickou funkci finančních zprostředkovatelů jak ji vidí  

Revenda23. „Za základní funkce finančních zprostředkovatelů je možné 

považovat transformaci peněz a kapitálu, redukci transakčních nákladů, 

monitorování bonity dlužníků, racionalizaci platebního systému.“  Výhody 

využití finančních zprostředkovatelů spočívají dle něj v úsporách z rozsahu, 

specializaci, odbornosti a poskytování informačního servisu.  

Další funkci zprostředkovatelů zmiňuje Jiříček.24 Jedná se o  přispění 

k optimálnímu fungování finančních trhů tím, že „finanční zprostředkovatelé 

identifikují potenciální dlužníky a konečné uživatele volných peněžních fondů 

a zároveň primární spořitele, zapůjčovatele, potenciální věřitele.“  

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích funkce pojišťovacích 

zprostředkovatelů nevymezuje. Definuje však zprostředkovatelskou činnost, 

z níž funkce pojišťovacích zprostředkovatelů vyplývají - předkládání návrhů, 

příprava na uzavírání a vlastní uzavírání pojistných smluv. Tato činnost je 

hlavní náplní pojišťovacích zprostředkovatelů, je tedy prováděna za účelem 

zisku. Oproti předchozím legálním definicím zákon vymezuje v rámci 

zprostředkovatelské činnosti také pomoc při správě pojištění a vyřizování 

nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv. Zabezpečení těchto dvou 

funkcí  nemusí být zprostředkovatelům hrazeno, případná odměna vyplývá 

ze smluvních vztahů, uzavíraných mezi pojišťovacími zprostředkovateli a 

pojišťovnami nebo mezi pojišťovacími agenty nebo pojišťovacími makléři a 

podřízenými pojišťovacími zprostředkovateli.  

                                                 
22

 KARFÍKOVÁ, Marie; PŘIKRYL, Vladimír. Pojišťovací právo. Vyd. 1. Praha : Leges, 2010. 352 s. 
ISBN 978-80-87212-45-5. s.52.  
23

 REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2. vyd. Praha : Management Press, 
1997. 620 s. ISBN 80-85943-49-2. s.102 an. 
24

 JIŘÍČEK, Petr, et al. Finanční trhy. 1. vyd. Praha : Bankovní institut, 1997. 257 s. s. 24.  
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2.2 Význam a pozice pojišťovacích zprostředkovatelů na trhu 

Pojišťovací zprostředkovatelé jsou nejvýznamnějším, nikoliv však jediným 

obchodním pojítkem mezi pojišťovnami a jejich (potencionálními) klienty. 

Pojišťovny disponují dalšími možnostmi, jak zabezpečit prodej svých 

produktů. Zprostředkovatelům  konkurují zaměstnanci pojišťoven a stále 

častěji moderní prodejní cesty, zejména bankopojištění a  internetový prodej.  

Podle mého názoru by cílem každé pojišťovny mělo být vybudování 

vícekanálové distribuční sítě. Jen tak budou pojišťovny schopny zabezpečit 

svou stabilní pozici na trhu v případě „selhání“ některého z distribučních 

kanálů. Nejstabilnější, avšak nejnákladnější je síť vlastních zaměstnanců, 

zprostředkujících pojištění. V porovnání s pojišťovacími zprostředkovateli 

jsou  účinněji a levněji motivovatelní, snadněji se jejich prostřednictvím 

dosahuje cílů v konkrétní oblasti a často vykonají z loajality k zaměstnavateli 

i služby, které jsou málo či vůbec honorované.25 Oproti tomu jsou 

zprostředkovatelé logicky motivováni ziskem a často volí pro ně ekonomicky 

nejvýhodnější variantu, která nemusí být vždy nejvýhodnější pro klienta.  

Význam pojišťovacích zprostředkovatelů pro pojišťovny i celý pojistný trh 

roste s objemem pojistného, sjednaného jejich prostřednictvím. Karfíková a 

Přikryl konstatují, že ve vyspělých ekonomikách se podíl pojišťovacích 

zprostředkovatelů na celkovém sjednaném pojistném pohybuje kolem 

50%.“26  V České republice bylo k 31.12.2010 zaregistrováno přes 126 000 

zprostředkovatelů. Nejpočetněji zastoupení jsou podřízení pojišťovací 

zprostředkovatelé (56,4 %) a výhradní pojišťovací agenti (25 %).27  

Evropská komise podporuje rozmanitost distribučních kanálů, bere ji jako 

„faktor, který může limitovat vliv na soutěž v případě významného tržního 

postavení, drženého jedním z účastníků“. Komise podpořila svým 

stanoviskem rozvoj přímého pojištění a bankopojištění v Belgii a naopak 

negativně posoudila zákaz makléřského obchodu při sjednávání 

individuálních pojistných produktů v Lucembursku.28 

                                                 
25

 pojišťovací zprostředkovatelé (mimo cestovní kanceláře) např. ve velmi omezeném pojištění 
sjednávají cestovní pojištění, které vzhledem k výši pojistného negeneruje zajímavou provizi 
26

 KARFÍKOVÁ, Marie; PŘIKRYL, Vladimír. Pojišťovací právo. Vyd. 1. Praha : Leges, 2010. 352 s. 
ISBN 978-80-87212-45-5. s.52. 
27

 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/FT_Rocni_Zprava_o_vyvoji__FT_v_2010.pdf 
28

 MESRŠMÍD, Jaroslav. Regulace pojišťovnictví v Evropské unii – 2. část. Pojistné rozpravy. 2007, 
roč. 51, č. 21, s. 81-114. Dostupný také z WWW: <http://www.pojistnyobzor.cz/pojistne-
rozpravy/Archiv/Cisla/2007/Pojistne_Rozpravy_2007_21.pdf>. ISSN 0862-6162. 
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Autoři publikace Příručka pro zprostředkovatele pojištění dělí distribuční 

kanály do třech skupin. Vedle zprostředkovatelů pojišťění vystupuje skupina 

tzv. kooperačních partnerů. To jsou subjekty, pro které není prodej pojištění 

hlavní činností, např. banky, zdravotní pojišťovny, leasingové společnosti, 

stavební spořitelny, prodejci automobilů, cestovní kanceláře. Třetí prodejní 

cestou jsou alternativní distribuční kanály, které zahrnují zejména prodej 

pojištění s využitím telefonních center a internetu. Jejich prostřednictvím se 

prodávají většinou jednodušší produkty, například „povinné ručení“ nebo 

cestovní pojištění.29 Tento výčet distribučních cest  nepovažuji za úplný. 

Postrádám v něm již výše zmíněný důležitý prodejní kanál a to jsou vlastní 

zaměstnanci, zabývající se zprostředkováním pojištění. Vedle zaměstnanců, 

jejichž pracovní náplní je sjednávání a správa pojišťění a kteří jsou za tuto 

práci odměňováni stejně jako pojišťovací zprostředkovatelé formou provizí, 

vystupuje ještě další „zaměstnanecký“ distribuční kanál. Nazýváme ho 

přímým obchodem, tento je realizován prostřednictvím zaměstnanců, jejichž 

hlavní pracovní náplní není sjednávání pojistných smluv, ale kteří jsou na 

obchodním výkonu pojišťovny či určité skupiny zaměstnanců motivováni. 

Jedná se o obchodní aktivity řídících pracovníků pojišťoven, obchodních 

ředitelů, vedoucích obchodních skupin apod. Jejich přínos bývá významný při 

získání nestandardních obchodů u významných klientů, pro něž je důležité, 

aby jejich partnerem byl právě tento řídící pracovník. Takto sjednané 

smlouvy generují další obchodní příležitosti.   

Podle Kutiny30 sice vzrůstá počet distribučních kanálů, současně však tvrdí, 

že „základní postupy prodeje pojistných produktů jsou dva – přímý prodej, 

který uskutečňují pojišťovny prostřednictvím vlastního personálů, a 

zprostředkovatelský servis, který nabízí pojišťovací makléři a pojišťovací 

agenti.“ Dále zdůrazňuje postavení makléřů, kteří dle něj „stojí na vrcholu 

pomyslného žebříčku pojišťovacích zprostředkovatelů“, neboť zákon na ně 

klade nejvyšší požadavky – např. co se týče vzdělání, praxe.  

Jsem přesvědčena, že význam zprostředkovatelů je nutno posuzovat také 

v kontextu s jejich velikostí. Pro konkrétní pojišťovnu je jistě významný 

výkonný samostatně působící zprostředkovatel, významnější jsou však ti, 
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 ZUZAŇÁK, Aleš; ŠULCOVÁ, Jaroslava; HORA, Jan. Příručka pro zprostředkovatele pojištění . Vyd. 
2. Praha : Linde, 2011. 239 s. ISBN 978-80-7201-838-3. s. 44 an.  
30

 KUTINA, Zdeněk. Vademekum pojišťovacího makléře. Vyd.1. Praha : Havlíček Brain Team, 2006. 
152 s. ISBN 80-903609-0-4. s.12 an. 
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kteří působí ve skupinách a přinášejí tak daleko větší objem smluv a 

pojistného. Tito zprostředkovatelé ovlivňují nejen obchodní a provizní politiku 

pojišťoven, ale také celý pojistný trh. Podle zákona o pojišťovacích 

zprostředkovatelích může pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř 

spolupracovat s tzv. podřízenými pojišťovacími zprostředkovateli (viz dále). 

Podřízenému pojišťovacímu zprostředkovateli však zákon nepřiznává 

možnost vytvořit si síť svých podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů. 

Neupravuje tak v praxi se vyskytující  systém, nazývaný jako multivelel, 

multilevel marketing, multilevelová síť či  pyramidový prodej. Tento systém je 

založen na vytváření víceúrovňových struktur a trvalém náboru nových 

spolupracovníků. Všichni zprostředkovatelé (samozřejmě mimo 

„nadřízeného“ pojišťovacího agenta nebo makléře) jsou v souladu se 

zákonnou úpravou registrování jako podřízení pojišťovací zprostředkovatelé. 

V rámci jejich smluvního vztahu s pojišťovacím agentem nebo makléřem jsou 

pak upraveny motivační podmínky vč. podmínek pro získávání nových 

podřízených zprostředkovatelů.  Kutina31 vytváření tohoto tipu distribuce u 

makléřů kritizuje a definuje jej takto: „ „Pyramida“ je systém, ve kterém nový 

účastník platí vstupní poplatek za možnost získat budoucí prospěch (peníze 

nebo zvláštní výhody) který se bezprostředně odvozuje spíše od toho, že 

nový účastník (anebo jím získaní další nováčci) přivedou do systému další 

účastníky, než od prodeje produktů zákazníkům.“ Souhlasím s jeho obavou o 

profesní čest makléřů, pokud by budovali síť spolupracovníků podle jeho 

předestřené definice. Nicméně tvrdím, že skutečná „pyramida“, jak ji známe 

z různých soutěží či zásilkových akcí, která těží jen z neustálého přílivu stále 

nových spolupracovníků, nenašla v pojišťovnictví naštěstí své místo. Pro 

označení zprostředkovatelských sítí bych proto nevolila označení  

„pyramida“, ale spíše „multilevel“. Multilevel vnímám jako systém, fungující 

v souladu se zákonem, pyramidu jako systém, nenaplňující požadavky 

zákona. Nepopírám, že fungují na pojistném trhu multilevelové společnosti  se 

znaky pyramidového prodeje – projevující se např. snahou o zainteresování 

maximálního možného počtu spolupracovníků, kteří se nejprve stanou klienty 

a pak až zprostředkovateli. Uvedené společnosti jsou však velmi obezřetné 

vzhledem ke znalosti podmínek pro uplatnění možné sankce.32  

                                                 
31

KUTINA, Zdeněk. Vademekum pojišťovacího makléře. Vyd.1. Praha : Havlíček Brain Team, 2006. 
152 s. ISBN 80-903609-0-4. mtéž  s  19 an. 
32

 ČNB může uložit pokutu do výše 10 mil. Kč za  porušení §26 odst. 2 písm. zák. o pojišťovnictví 
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2. 3 Vývoj obchodní činnosti  v pojišťovnictví  v ČR do r. 1989 

Existuje velmi málo odborné literatury, která se zabývá historickým vývojem 

činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů. Třídílná práce Miroslava Marvana, 

splňuje mé požadavky na podrobné seznámení se s historickým vývojem 

činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů,  proto jsem ji využila i při sestavení 

této podkapitoly. 

Prvními   pojišťovnami založenými na českém území byly  První česká 

pojišťovna a První Moravsko-slezská pojišťovna. Obě byly založeny a 

fungovaly na principu vzájemnosti. Tomuto principu podle Marvana33 

odpovídala i potřeba, resp. spíše neexistující potřeba klasické obchodní 

služby. Pojišťovny spolupracovaly s pokladníky berních úřadů, kteří se však 

zaměřovali převážně na výběr a odvod pojistného a administraci. „Systém 

stálých obchodní zástupců, získávajících pojištění v určité oblasti, případně 

později „cestujících zástupců“, kteří objížděli všechny země monarchie, 

v První české a v Moravsko-slezské neexistoval.“ Situace se změnila 

s rostoucí konkurencí v polovině šedesátých let 19. století, kdy obě zmíněné 

pojišťovny pochopily, že „v obchodní službě nevystačí jen se spoluprací 

berních a okresních úřadů a představenstvy obcí“  a začaly budovat trvalou 

obchodní službu stejně jako světové komerční pojišťovny. „Všechny další, 

nově zakládané české pojišťovny se opíraly výhradně jen o síť svých 

vlastních jednatelů.“34 Většina jednatelů vykonávala činnost v pojišťovnictví 

jako svou vedlejší činnost vedle hlavního zaměstnání. „Spolupráce První 

české a Moravsko-slezské s berními úřady definitivně skončila 2.října 1920, 

kdy ministerstvo financí zakázalo berním úřadům obstarávat jednatelskou 

agendu pro jakoukoliv pojišťovnu.“ 35 

Dlouhou dobu bylo nejasné právní postavení jednatelů, což pro jednatele 

bylo velmi nepříjemné. Jejich právní postavení pro ně bylo zásadní otázkou. 

Částečně tuto otázku rozhodl v roce 1904 c.k. správní soudní dvůr, když se 

usnesl, že jednatelé nejsou soukromými podnikateli.36 Převážně zmíněná 

nejistota jednatelů vedla k vytváření zájmových organizací.37  

                                                 
33

 MARVAN, Miroslav. Dějiny pojišťovnictví v Československu. 1 díl, Dějiny pojišťovnictví v 
Československu do roku 1918. 1. vyd. Praha : Novinář, 1989. 360 s . s. 66 
34

 tamtéž. s. 121 an. 
35

 tamtéž. s. 167. 
36

 tamtéž. s. 214.   
37

  např. Jednota zástupců ve Slavii od r. 1902 řešila i  případy nezaviněného neštěstí členů 



 

 

 

14 .  

Po založení samostatného Československa v roce 1918 nedošlo ke změnám 

v obchodní službě pojišťoven. Pojišťovny nadále využívaly jednatele, kteří 

byli buď zaměstnáni v pojišťovně nebo pracovali za provizi na volné noze. 38  

V 30. letech 20. století se objevuje tzv. podloudné pojišťování, tedy 

zprostředkovávání pojištění pro pojišťovnu bez patřičného povolení k činnosti 

na území Československa. To se dělo převážně prostřednictvím 

zprostředkovatelských agentur, jejichž sídlo bylo  mimo území našeho státu. 

„Zatímco prakticky všechny státy sousedící s Československem a Jugoslávie 

přijaly zákonná opatření proti pojišťovnám které neměly povolení 

k provozování pojišťovacích obchodů na jejich území a také proti činnosti 

jejich zástupců, Československo taková opatření do té doby nezavedlo.“ 39  

K 1.1.1948 byla vytvořena jediná Československá pojišťovna, n.p., která na 

více než 40 let „vyřešila“ otázky konkurence. Právě z toho důvodu bylo nutno 

snížit počty pracovníků obchodní služby a upravit nový způsob jejich 

odměňování. Byly zavedeny dva nové typy pracovníků v pojišťovnictví – pro 

dřívější jednatele se vžilo označení inspektor pro pojištění (IPP). Inspektorům 

bylo ústředím doporučeno vybudovat si síť spolupracovníků – důvěrníků, 

kteří nebyli v pracovním poměru k pojišťovně. Jednalo se o občany, kteří byli 

často ve styku s ostatními zaměstnanci (bezpečností technici, odboroví 

funkcionáři) a o důchodce. „Vrcholové vedení pojišťovny vyvíjelo stále silnější 

tlak na pracovníky náborové (obchodní) služby, aby urychleně vyhledávali a 

zaškolovali tyto externí spolupracovníky – důvěrníky, a s jejich pomocí plnili 

stanové objemy obchodní produkce.“ Záměr vedení ohledně zvýšení 

produkce prostřednictvím důvěrníků se osvědčil. „Na druhé straně se u 

některých pracovníků začala projevovat nezdravá touha po maximální 

výdělku, která se pak projevovala v nízké kvalitě prováděného náboru, 

nabízením pojištění na neúnosné částky pro pojištěného atd.“ To byl v roce 

1959 důvod pro vydání vyhlášky Ministerstva financí, regulující oblast 

odměňování inspektorů pro pojištění.40 

2.4 Právní úprava činnosti  pojišťovacích zprostředkovatelů v letech 

1989 - 2004  
                                                 
38

 MARVAN, Miroslav; CHALOUPECKÝ, Josef. Dějiny pojišťovnictví v Československu. Díl 2, Dějiny 
pojišťovnictví v Československu (1918-1945). 1.vyd. Bratislava : Alfa Konti, 1993. 426 s. ISBN 80-
88739-01-2. s.108. 
39

 tamtéž. s. 292. 
40

 MARVAN, Miroslav; CHALOUPECKÝ, Josef. Dějiny pojišťovnictví v Československu. Díl 3, Dějiny 
pojišťovnictví v Československu (1945-1992). 1.vyd. Praha : Česká pojišťovna, 1997. 445 s. s.196 an. 
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Po roce 1989 bylo nutno koncipovat v pojišťovnictví novou právní úpravu, 

která by korespondovala se vztahy, založenými na tržních principech. Právní 

úprava postavení a činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů byla až do r. 

2004 součástí obecné právní úpravy pojišťovnictví.  

Prvním porevolučním zákonem, který upravil problematiku zprostředkovatelů 

v pojišťovnictví (stejně tak poprvé obecnou problematiku pojišťovnictví) byl 

zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví (dále jen „zákon o 

pojišťovnictví 1991“). V tomto zákoně však byla o pojišťovacích 

zprostředkovatelích jen velmi stručná zmínka v ustanovení § 8. Tento stav 

odpovídal potřebě velmi rychlé regulace řady oblastí společenského života a 

také potřebám profese pojišťovacího zprostředkovatele, která se teprve 

rozvíjela. Zprostředkovatelskou činnost, směřující k uzavření pojistné 

smlouvy mezi třetí osobou a pojišťovnou,  mohla vykonávat fyzická nebo 

právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky pouze 

pro pojišťovnu, která měla povolení dozorčího orgánu. Povolení opravňovalo 

pojišťovny k uzavírání zprostředkovatelských smluv, jejichž cílem bylo 

k uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a třetí osobou. V porovnání se 

současnou právní úpravou byl velmi zúžen předmět podnikání 

zprostředkovatelů v pojišťovnictví na „zprostředkování uzavírání pojistných 

smluv“. Předpokládám, že nebylo záměrem zákona o pojišťovnictví 1991, 

aby reguloval pouze tento předmět podnikání a ostatní související činnosti, 

např. pomoc při správě smluv,  nechal bez povšimnutí. Při doslovném 

výkladu zákona  by tak dal prostor k tomu, aby se v pojišťovnictví pohybovali 

zprostředkovatelé, kteří bez povolení zprostředkují např. prodloužení pojistné 

smlouvy či výplatu pojistného plnění.  Nedostatek nepřesného  vymezení 

předmětu zprostředkovatelské činnosti pozdější legislativa napravila. 

Další významný nedostatek zákona o pojišťovnictví 1991 spatřuji v tom, že 

nevymezil ani náznakem typy pojišťovacích zprostředkovatelů. Nekritizuji to, 

že zde není podrobná úprava jako v současné legislativě, to vzhledem 

k době vzniku a přijetí tohoto zákona nebylo možné. Negativně však vnímám, 

že nebylo upraveno, kterou smluvní stranu má zprostředkovatel zastupovat. 

V praxi se totiž již za účinnosti zákona o pojišťovnictví 1991 vymezili 

pojišťovací  makléři (zabývající se z dnešního pohledu tzv. hospodářskými 

nebo také velkými riziky- pojištěním majetku a odpovědnosti větších 

podnikatelů) a pojišťovací agenti (nazývaní také pojišťovací jednatelé), kteří 
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byli orientovaní převážně na menší podnikatele a domácnosti). Jejich právní 

vztah k pojišťovnám ani ke klientům však zákon nespecifikoval. 

Nevyřešená byla situace ohledně postavení pojišťovacích zprostředkovatelů. 

Neexistovala úprava jejich registrace. Povinnost získat povolení k uzavírání 

činnosti se zprostředkovateli pojištění měla jen pojišťovna, která takové 

osoby využívala. Jedinou výjimku povinné registrace stanovil zákon pro 

zprostředkovatele, kteří na našem území působili pro zahraniční společnosti. 

Zpočátku také nebylo jasné, zda je činnost pojišťovacích zprostředkovatelů 

živností či nikoliv. Hrubošová vzpomíná na začátky činnosti 

zprostředkovatelů: „Kdo chtěl před rokem 1993 provozovat činnost 

„pojišťovacího zprostředkovatele“ byl povinen se hlásit u městského  úřadu, 

kde mu bylo vydáno osvědčení o činnosti“. Dále tvrdí, že s nástupem nové 

daňové soustavy po roce 1993 se činnost „pojišťovacího zprostředkovatele“ 

stala živností podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

Živnostenský list pojišťovacího zprostředkovatele byl vystaven na obchodní 

činnost.41 

Oproti tomu Škopová zmiňuje k  podnikání zprostředkovatelů  následující:     

„Podle stanoviska Ministerstva obchodu a cestovního ruchu ČR je tato 

činnost podnikáním ve smyslu obchodního zákoníku a to na základě jiného 

než živnostenského oprávnění. Na tyto podnikatele se tedy nevztahuje 

živnostenský zákon. Obchodní zákoník obsahuje základní obecnou úpravu 

náležitostí těchto právních vztahů, a to jednak v § 642 a násl, které se týkají 

smlouvy o zprostředkování, a dále v § 652 a násl., které se týká smlouvy o 

obchodním zastoupení. 42 V praxi prováděl podpůrnou evidenci pojišťovacích 

zprostředkovatelů Český statistický úřad.  

Současné právní úpravě předcházela úprava v zákoně č. 363/1999 Sb., o 

pojišťovnictví (dále jen „zákon o pojišťovnictví 1999), konkrétně 

v ustanovení § 25. Tato úprava byla přijata v souladu se Směrnicí Rady       

č. 77/92/EEC a Doporučením Komise č. 92/48/EEC; podle ní byla 

zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví realizována až do účinnosti 

                                                 
41

 HRUBOŠOVÁ, Marcela. Profese pojišťovací zprostředkovatel : aneb co by měl správný "pojišťovák" 
vědět : [praktická příručka] . Praha : Linde, 2009. 119 s. ISBN 978-80-7201-775-1. s.16. 
42

 ŠKOPOVÁ, Věra. Pojistné právo. 1. přeprac. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. 180 s. 
ISBN 80-7079-488-7. s.44 an. 
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zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích.43 Význam zákona tkví  v tom, že 

definoval (poprvé) řadu institutů, souvisejících s činností pojišťovacích 

zprostředkovatelů, z nichž řada je stále platná v současné právní úpravě. 

Zákon o pojišťovnictví 1999 provedl definici zprostředkovatelské  činnosti 

v pojišťovnictví jako odborné činnosti směřující k uzavírání pojistných 

smluv a činnosti s tím související. „Pod výrazem odborná činnost je třeba 

rozumět schopnost zprostředkovatelů pojištění vysvětlovat obsah pojistných 

podmínek, schopnost kvalifikovaně popsat nabízený pojistný produkt, 

zejména přesně určit ty skutečnosti, se kterými je spojena povinnost 

pojišťovny plnit, a schopnost zpracovat návrh a uzavření pojistné smlouvy a 

tuto smlouvu uzavřít. Souvisící činností je v daném případě zejména správa 

takto uzavřených pojistných smluv a další činnosti v rozsahu, v jakém byl 

zprostředkovatel pojištění zmocněn pojišťovnou nebo pojistníkem.“ 44 

Zákon o pojišťovnictví 1999 poprvé provedl rozdělení pojišťovacích 

zprostředkovatelů a to na pojišťovací agenty a  pojišťovací makléře. 

Kritériem pro toto dělení je skutečnost, kterou stranu (budoucího) smluvního 

vztahu daný zprostředkovatel zastupuje. Pojišťovací agent provádí 

zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy 

s pojišťovnou, pojišťovací makléř na základě smlouvy se zájemcem o  

uzavření pojistné smlouvy. Zajímavé na tomto členění je, že se do definice 

agenta (nikoliv do jeho povinností či na jiné vhodné místo v zákoně) 

„vpašovalo“ ustanovení, které vyžaduje pro činnost zaměstnanců obchodní 

služby pojišťoven splnění stejných podmínek důvěryhodnosti jako u  

pojišťovacích agentů. Cílem zákona bylo podřídit zaměstnance minimálně 

stejnému režimu důvěryhodnosti jako pojišťovací agenty. Avšak systematika 

zařazení se mi nejeví jako vhodná, obzvláště vezmeme-li v úvahu, že tuto 

úpravu převzala i pozdější právní úprava.  

Mimo členění pojišťovacích zprostředkovatelů, které zavedl zákon o 

pojišťovnictví 1999 se v praxi používalo i členění na závislé a nezávislé 

zprostředkovatele. Toto členění zmiňuje i Čejková a Martinovičová. Podle 
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 ostatní ustanovení zákona o pojišťovnictví 1999 platila nadále až do účinnosti zákona o 
pojišťovnictví  
44

 PŘIKRYL, Vladimír. Zákon o pojišťovnictví s komentářem : zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb., 
včetně vyhlášky č. 75/2000 Sb., kterou se provádí zákon o pojišťovnictví. Vyd. 1. Praha : Orac, 2001. 
190 s. ISBN 80-86199-35-5. s 15. Dále citováno zkráceně jako PŘIKRYL, Vladimír. Zákon o 
pojišťovnictví s komentářem : zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. ISBN 80-86199-35-5. 



 

 

 

18 .  

nich „závislý zprostředkovatel vykonává zprostředkovatelskou činnost 

obyčejně jen pro jednu pojišťovnu a v podstatě nabízí jen pojistné produkty, 

které mu dá pojišťovna k dispozici. Pojišťovna za jeho činnost odpovídá a 

vybavuje ho i všemi prostředky potřebnými pro získání pojištění.“45 Takovým 

zprostředkovatelem byl podle zákona o pojišťovnictví 1999 pojišťovací agent, 

který byl v praxi nazýván nejčastěji „jednatelem“. Typicky se jednalo o 

zprostředkovatele, jehož činnost v pojišťovnictví pro něj byla vedlejší činností 

a vedlejším zdrojem příjmů. Na základě této skutečnosti měl obvykle uzavřen 

smluvní vztah pouze s jednou pojišťovnou. Výjimky zprostředkovatelů, 

spolupracujících s více pojišťovnami, však existovaly a rozšířily se obzvláště 

v souvislosti s demonopolizací „povinného ručení“.46 Díky tomu, že bylo 

nutno ve velmi krátké době (řádově několika měsíců) sjednat pojistnou 

smlouvu k několika miliónům vozidel, bylo nutno angažovat do pozice 

zprostředkovatelů pojištění řadu „lidí z ulice“. Absolvováním krátkého  školení 

často i u více pojišťoven se z nich měli stát  „pojišťováci“, kteří budou schopni 

vysvětlit pojištění odpovědnosti z provozu vozidla klientům a uzavřít s nimi 

pojistné smlouvy. Tvrdím, že v  tomto období bylo na našem trhu nejvíce 

„pojišťovacích zprostředkovatelů“ v historii. Vzhledem k neexistující jednotné 

registraci, či neexistující povinnosti pojišťoven vést a předávat seznamy 

spolupracovníků dozorčímu orgánu, však zůstane tento můj názor pouhou 

domněnkou. Na základě uvedených skutečností se podivuji nad tm, že 

tehdejší zákonodárci nepřijali alespoň rámcovou právní úpravu, která by 

zakotvila základní povinnosti zprostředkovatelů.  

Nezávislého zprostředkovatel definuje Čejková a Martinovičová jako 

zprostředkovatele, který „pojištění dojednává na svůj účet a nabízí ho 

jednotlivým pojišťovnám.“ Dále zkoumá rizika klientů a nabízí pro ně 

nejpříznivější pojištění, poradenství, oceňování rizik, zastupuje pojištěného 

vůči pojišťovnám. Používá se pro něj pojem pojišťovací makléř.47 

Zákon o pojišťovnictví 1999 dále upravil podmínky, nutné k provozování 

zprostředkovatelské činnosti. Za prvé se jednalo o podmínky 

důvěryhodnosti. U fyzické osoby mezi ně patřila bezúhonnost včetně 

                                                 
45

 ČEJKOVÁ, Viktória; MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví : distanční studijní opora. Vyd. 1. 
Brno : Masarykova univerzita , 2005. 149 s. s.88 an. 
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 na základě zákona č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů  
47

 ČEJKOVÁ, Viktória; MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví : distanční studijní opora. Vyd. 1. 
Brno : Masarykova univerzita , 2005. 149 s. s.88 an. 
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předpokladu, že se daná osoba nepodílela na úpadku společnosti nebo jí 

nebylo odejmuto povolení k podnikání pro porušení činností dle zvláštního  

předpisu. U právnických osob musely podmínky splňovat všechny fyzické 

osoby, které byly oprávněny jednat jménem právnické osoby. Pro 

pojišťovacího agenta stanovil ve vztahu k bezúhonnosti zákon zvláštní 

ohlašovací povinnost vůči pojišťovně. Musel jí totiž hlásit ztrátu svojí 

bezúhonnosti. Pojišťovací makléř obdobnou ohlašovací povinnost neměl. 

Dále zákon o pojišťovnictví 1999 zakotvil povinnost zprostředkovatelů 

provozovat zprostředkovatelskou činnost s odbornou péčí.  „Odbornou 

péči lze vyložit ve smyslu povinnosti vykonávat svoji činnost tak, aby bylo 

správně a objektivně posouzeno pojistné nebezpeční a pojistné riziko, 

kterému je vystaven předmět pojištění, vhodnost nabízeného způsobu 

pojištění a pojišťovny, aby pojistná smlouva byla zpracována kvalifikovaně a 

v souladu s potřebami zájemce o uzavření pojistné smlouvy. O své činnosti 

musí vést odpovídající evidenci a na pořádání kontrolního orgánu kdykoliv 

doložit správnost svého postupu.“48 Součástí odborné péče v širším pojetí je 

také postup zprostředkovatele podle platných právních předpisů a v souladu 

se zmocněním uděleným subjektem, pro něž je činný, tedy zmocněním 

uděleným pojišťovnou nebo zájemcem o pojištění či pojistníkem. Dále byla 

upravena povinnost zprostředkovatele  být pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu49 a povinnost registrace, která byla vyžadována 

pouze po pojišťovacích makléřích.50 Ve vztahu k registraci a pojišťovacím 

agentům Přikryl v komentáři k zákonu o pojišťovnictví 1999 uvádí: „Vzhledem 

k tomu, že pojišťovací agent nepodléhá registraci ministerstvem, musí při 

uzavírání smlouvy s pojišťovnou51 prokázat svoji důvěryhodnost  této 

pojišťovně.“  52
 

 

2.5 Platná právní úprava činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů  

                                                 
48

  PŘIKRYL, Vladimír. Zákon o pojišťovnictví s komentářem : zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. 
ISBN 80-86199-35-5. s.66 
49

 u obou typů zprostředkovatelů na pojistnou částku ve výši 5 milionů Kč  
50

 na registraci nebyl právní nárok, rozhodovalo  Ministerstvo financí ve správním řízení  
51

 dle zákona o pojišťovnictví 1999 neměla povinnost registrovat svou činnost s  pojišťovacími 
zprostředkovateli 
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 PŘIKRYL, Vladimír. Zákon o pojišťovnictví s komentářem : zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. 
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Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů je s účinností od 1. ledna 2005 

upravena zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích. Vedle tohoto 

stěžejního zákona vstoupily v platnost a nabyly účinnosti další právní 

předpisy, které se rovněž dotýkají činnosti zprostředkovatelů, zejména zákon 

o pojišťovnictví a zákon o pojistné smlouvě. Pro účely této práce shledávám 

velmi důležitou úpravu smluvních vztahů mezi profesionálními subjekty, 

působícími v pojišťovnictví; tu však nenalezneme  žádném ze zmiňovaných 

zákonů. Proto pro vytvoření komplexní pohledu na problematiku zmiňuji na 

tomto místě i úpravu zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“).  

2.5.1 Zákon o pojišťovnictví  

Současně se zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích byla přijata 

poměrně rozsáhlá novela zákona o pojišťovnictví a to zákonem č. 39/2004 

Sb., kterým se mění zákon č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Přestože se 

dnes již nejedná o platnou právní úpravu, věnuji ji zmínku právě v této 

kapitole z důvodu, že byla přijata jako součást balíčku zákonů společně se 

zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích. Následně se již budu věnovat 

platné právní úpravě zákona o pojišťovnictví.   

Ve vztahu k pojišťovacím zprostředkovatelům přináší zákon o pojišťovnictví 

změny tím, že zkvalitňuje dohled nad pojišťovnami, posiluje právní jistotu 

klientů a zlepšuje jejich informovanost. Pojišťovny jsou povinny vytvořit 

kontrolní a řídící systém, podle něhož má pojišťovna obecně povinnost 

počínat si tak obezřetně, aby svou činností nepoškodila jak majetek, svěřený 

jí třetími osobami, tak svou stabilitu a bezpečnost. Z uvedených důvodů musí 

zavést a udržovat efektivní řídící a kontrolní systém a to i ve vztahu 

k pojišťovacím zprostředkovatelům. Zde se bude jednat převážně o 

kontrolu plnění povinností, které zprostředkovatelům stanovuje zákon nebo  

povinností, vyplývající ze smluvního vztahu zprostředkovatele  s pojišťovnou 

a které by mohly mít dopad na stabilitu a bezpečnost pojišťovny (např. odvod 

inkasovaného pojistného). Zákon o pojišťovnictví povoluje pojišťovně 

spolupracovat jen s takovým pojišťovacím zprostředkovatelem, který svoji 

činnost vykonává v souladu se speciálním zákonem, tedy zákonem o 

pojišťovacích zprostředkovatelích. Zákon o pojišťovnictví dále definuje a 

zakazuje střet zájmů, k němuž by došlo u osoby v  postavení řídícího či 
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kontrolního orgánu pojišťovny či jejího prokuristy, který současně vykonává 

činnost pojišťovacího zprostředkovatele či působí v postavení řídícího, nebo 

kontrolního orgánu či prokuristy takového zprostředkovatele (s výjimkou 

ovládaných osob). Dále vymezuje správní delikt, jehož se pojišťovna 

dopustí, využívá-li ke zprostředkování  služeb osoby, která tuto činnost 

vykonává v rozporu se zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích.53 

Důležitou povinností, vyplývající pro pojišťovací zprostředkovatele je 

povinnost  zachovávat  mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se 

pojištění  a to i po skončení smluvního vztahu s pojišťovnou (viz dále). Nově 

zákon o pojišťovnictví umožnil pojišťovnám sdílet informace o 

zprostředkování pojištění při prevenci a odhalování pojistného 

podvodu a protiprávního jednání.     

2.5.2 Zákon o pojistné smlouvě 

Zákon o pojistné smlouvě stanoví pojišťovnám řadu povinností, které jsou 

plněny často prostřednictvím pojišťovacích zprostředkovatelů. „Povinnosti 

pojistitele (vesměs zastoupeného a tedy jednajícího ústy pojišťovacího 

zprostředkovatele) s vlastními povinnostmi pojišťovacího zprostředkovatele 

nejen nepřekrývají, nýbrž se účelně doplňují.“ 54 Konkrétně se jedná zejména 

o poskytování  pravdivých a úplných odpovědí na všechny písemné 

dotazy pojištěného a pojistníka ve věci sjednávaného pojištění  podle 

ustanovení § 14 odst. 1 zákona o pojistné smlouvě.55 Další povinností 

pojišťovny, kterou plní i prostřednictvím pojišťovacích zprostředkovatelů je 

předávání informací podle ustanovení  § 65 an. zákona o pojistné 

smlouvě. V tomto případě není možnost odstoupení od smlouvy výslovně 

upravena. Podle mého názoru by ale zde mohla být uplatněna analogie 

podle § 23 odst. 2 téhož zákona a to na základě tvrzení, že se jedná rovněž 

o nesplnění povinnosti poskytnout informace určitého druhu zákonem 

definovanou formou. Odstoupení od pojistné smlouvy mívá na základě  

smlouvy mezi pojišťovacím zprostředkovatelem a pojišťovnou důsledek 

v povinnosti  pojišťovacího zprostředkovatele vrátit vyplacenou provizi.  

2.5.3 Obchodní zákoník    

                                                 
53

 za takový správní delikt může Česká národní banka uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč. 
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 BOHMAN, Ludvík; WAWERKOVÁ, Magdalena. Zákon o pojistné smlouvě : komentář. 2. 
aktualizované vydání. Praha : Linde, 2009. 335 s. ISBN 978-80-7201-755-3. s.320. 
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 při nesplnění této povinnosti může pojistník využít institutu odstoupení od pojistné smlouvy dle 
ustanovení § 23 odst.2 téhož zákona. 
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Zákon o pojišťovnictví vymezuje typy pojišťovacích zprostředkovatelů a 

stanovuje podmínky jejich činnosti. Jednou z podmínek činnosti u některých 

typů zprostředkovatele je, aby uzavřeli písemnou smlouvu se 

spolupracujícími subjekty – vázaný pojišťovací zprostředkovatel, výhradní 

pojišťovací agent a pojišťovací agent s pojišťovnou, podřízený pojišťovací 

zprostředkovatel s jemu „nadřízeným“ pojišťovacím agentem či makléřem. U 

pojišťovacího makléře zákon pouze stanovuje, že makléř je vázán obsahem 

smlouvy uzavřené se zájemcem o pojištění. Zákon však nestanoví typy 

smluv, které musí zprostředkovatel s druhou smluvní stranou (pojišťovnou, 

pojišťovacím agentem či makléřem či klientem) uzavřít. Strany tak mohou 

volit z typových smluv podle obchodního zákoníku, ve specifických případech 

je možno využít nepojmenované smlouvy. Makléř může s nepodnikajícím 

klientem uzavřít smlouvu podle občanského zákoníku. Nejčastějším typem 

smluv v praxi je smlouva o obchodním zastoupení, uzavřená podle § 652 

a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku (dále obchodní 

zákoník). Tento typ smlouvy uzavírá pojišťovna s pojišťovacími 

zprostředkovateli. Smlouva o obchodním zastoupení připadá jako smluvní 

typ v úvahu zejména u těchto typů pojišťovacích zprostředkovatelů: u 

vázaného pojišťovacího zprostředkovatele jako smlouva o výhradním 

obchodním zastoupení (při zprostředkován pojištění pro více pojišťoven, kdy 

pojistné produkty těchto pojišťoven nesmí být vzájemně konkurenční), 

smlouva o nevýhradním obchodním zastoupení (při zprostředkování pojištění 

pro více pojišťoven, kdy pojistné produkty těchto pojišťoven nesmí být 

vzájemně konkurenční), u výhradního pojišťovacího agenta jako smlouva o 

výhradním obchodním zastoupení (při zprostředkování pojištění pro jednu 

pojišťovnu), u pojišťovacího agenta jako smlouva o nevýhradním obchodním 

zastoupení pro zprostředkování pojištění pro více pojišťoven, smlouva o 

výhradním obchodním zastoupení pro zprostředkování   pojištění pro   jednu 

pojišťovnu.56  Pro smlouvu o obchodním zastoupení je povinná písemná 

forma. Je pro ni typické že na obou stranách vztahu stojí podnikatelské 

subjekty. Obchodní zástupce se  zavazuje pro zastoupeného vyvíjet činnost 

směřující k uzavírání určitého druhu smluv  a související činnosti a to 

dlouhodobě, jménem zastoupeného, na jeho účet,  s odbornou péčí, poctivě 
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  ŠKOPOVÁ, Věra; MUSILOVÁ, Radoslava; KRUPIČKOVÁ, Hana. Zákon o pojišťovacích 
zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a předpisy související. 1. vyd. 
Praha : C.H. Beck, 2006. 291 s. ISBN 80-7179-476-7. s.49 an. 
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a v dobré víře. Dále je zástupce povinen dbát zájmů zastoupeného, jednat 

v souladu s pověřením pojišťovny, sdělovat jí  smluvené informace např. o 

vývoj trhu. Je povinen spolupůsobit  při řešení problémů, jež vzniknou 

z uzavřených obchodů. Obchodní zástupce má nárok na provizi, která je 

odměnou za výsledek,  nikoliv za činnost.  

Další možností úpravy smluvních vztahů mezi subjekty v pojišťovnictví je 

nepojmenovaná smlouva podle  §269 odst. 2 obchodního zákoníku.  Tento 

typ doporučuje Škopová pro úpravu vztahů podřízeného pojišťovacího   

zprostředkovatele  s pojišťovacím agentem nebo pojišťovacím makléřem. U 

takové smlouvy je možno smlouvu nazvat podle dohody sm luvních stran 

atypicky, a to např. smlouva o zprostředkování pojištění, smlouva o 

spolupráci apod.57  

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích nevyžaduje po pojišťovacím 

makléři, aby uzavřel smlouvu s pojišťovnou. Makléři však s pojišťovnami rádi 

budují vztahy na základě rámcových smluv, zajišťující jim pro futuro stabilní 

podmínky jejich činnosti, obzvláště provizní schémata. Pojišťovny téměř vždy 

uzavírají s pojišťovacími makléři písemnou smlouvu. Souhlasím se 

Škopovou, když tvrdí, že „s ohledem na skutečnost, že i v tomto případě se 

jedná o atypický nestandardní smluvní vztah mezi oběma subjekty, používá 

se v praxi také často smlouva o spolupráci při zprostředkování pojištění. 

Ani pro tento smluvní vztah mezi pojišťovacím makléřem a pojišťovnou nelze 

použít vztah obchodního zastoupení, neboť pojišťovací makléř v tomto 

případě nezastupuje při zprostředkování pojištění příslušnou pojišťovnu.“58 

Hrubošová 59 dále zmiňuje typickou smlouvu o zprostředkování pro vztah 

mezi pojišťovacím zprostředkovatelem a pojišťovnou, uzavřenou podle 

§642 an. obchodního zákoníku. Podle mého názoru je tento typ smlouvy 

určen spíše pro jednorázové obchody a nikoliv dlouhodobou spolupráci a 

proto není smlouva o zprostředkování vhodná pro navázání spolupráce mezi 

profesionálnímu subjekty v pojišťovnictví. Dovedu si představit užití tohoto 

smluvního typu pro případy, kdy pojišťovací agent vyhledá významného 

klienta, který má zájem uzavřít smlouvu pouze s konkrétní pojišťovnou. 
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 ŠKOPOVÁ, Věra. Pojistné právo. 1. přeprac. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. 180 s. 
ISBN 80-7079-488-7. s.15 an. 
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 HRUBOŠOVÁ, Marcela. Profese pojišťovací zprostředkovatel : aneb  co by měl správný "pojišťovák" 
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Uvedený agent ale nemá s touto pojišťovnou navázán smluvní vztah a ani 

v budoucnu nehodlá pro tuto pojišťovnu působit. V takovém případě se agent 

a pojišťovna se dohodnou na uzavření jednorázové smlouvy na tento 

obchod. Z praxe bych spíše sázela na to, že i v tomto případě bude uzavřena 

smlouva o obchodním zastoupení. Rozdíl mezi oběma typy smluv vysvětluje 

komentář k obchodnímu zákoníku60. „Smlouva o obchodním zastoupení je 

svou podstatou smlouvou o soustavném zprostředkování obchodů určitého 

druhu jako samostatné podnikatelské činnosti. Od smlouvy o zprostředkování 

se svým charakterem odlišuje tím, že jde o soustavnou činnost, trvale 

vykonávanou, o trvalé podnikatelské spojení s určitým podnikatelem a z toho 

vyplývá, že obsah činnosti obchodního zástupce v určitém směru překračuje 

pouhé zprostředkování uzavření smluv na daný druh obchodu. Základními 

obsahovými prvky této smlouvy je závazek vyvíjet soustavnou činnost pro 

zastoupeného a vymezení druhu obchodů, které se obchodní zástupce 

zavazuje zprostředkovávat. Smlouva o zprostředkování je široce pojatý 

smluvní typ. Tato smlouva se vztahuje na jednorázové zprostředkování 

uzavření smlouvy, může se vztahovat i na opakované zprostředkování 

uzavření smlouvy, ne však na takové opakované zprostředkování uzavření 

smluv, které má charakter soustavné činnosti pro určitého zájemce. Jakmile 

by šlo o soustavné zprostředkování uzavírání smluv určitého druhu, šlo by již 

o speciální typ smlouvy, smlouvu obchodním zastoupení.“ 

Souhlasím se Škopovou, která nutně požaduje smlouvu o zprostředkování 

pro úpravu vztahu mezi pojišťovacím makléřem a klientem.  Dodává, že 

z ustanovení § 8 odst. 1 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích jasně 

vyplývá vázanost pojišťovacího makléře obsahem smlouvy s klientem a 

dovozuje z toho, že jeho smlouva s pojišťovnou nesmí být v rozporu 

s obsahem smlouvy mezi pojišťovacím makléřem a klientem.61 Případný 

rozpor by se nejcitelněji projevit v oblasti provizí. Standardně se na základě 

uvedeného smluvního typu zájemce zaplatit zprostředkovateli úplatu. V praxi 

se ale v pojišťovnictví využívá ustanovení § 8 odst. 4 zákona o pojišťovacích 

zprostředkovatelích, které říká, že pojišťovací makléř je odměňován 

pojišťovnou, nestanoví-li dohoda s příslušnou pojišťovnou a pojistníkem 
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jinak. Spojku „a“ vykládám tak, že  makléř by měl uzavřít dohodu s oběma 

stranami a v obou smlouvách vyřešit otázku odměňování tak, aby zamezil 

duplicitní úhradě odměny za konkrétní obchodní případ. Dovolím si však se 

Škopovou nesouhlasit v tvrzení, že tímto opatřením by mělo být 

zabezpečeno, aby makléř hájil zájmy toho, pro koho pracuje a nedocházelo 

ke střetu zájmů. Rozdělení obhajoby zájmů příslušné strany vyplývá ze 

samotného členění typů pojišťovacích zprostředkovatelů, nikoliv z úpravy 

systému odměňování. V praxi většina makléřů funguje na principu 

zastupování klienta a současného odměňování ze strany pojišťovny. Makléři 

mají povinnost hájit zájmy klienta, přestože on jim za služby neplatí. Možná, 

že spojkou „a“ zákonodárce pouze deklaruje snahu o „potlačení 

ziskuchtivosti“ makléřů. Podle mého mínění ale toto ustanovení není 

kogentní. Pokud by tak nastal případ, kdy má pojišťovací makléř standardně 

uzavřenu smlouvu o spolupráci s pojišťovnou, na základě které mu 

pojišťovna vyplácí provize a současně se pro konkrétní případ dohodne 

klientem, že mu klient vyplatí odměnu za tuto činnost, bude podle mého 

názoru oboustranná sjednaná odměna v souladu se zákonnou úpravou, 

přestože se pojišťovací zprostředkovatel nedohodl na jiném způsobu 

odměňování také s pojišťovnou. Ani další typ smlouvy- mandátní smlouva 

uzavřená podle ustanovení § 566 an. obchodního zákoníku, kterou jako 

možný typ uvádí Hrubošová62,  není dle mého názoru vhodná pro spolupráci 

pojišťovacích zprostředkovatelů. Podle tohoto typu smlouvy mandatáři 

nepřísluší odměna za výsledek, ale za činnost. Nejedná se sice o podstatný 

znak smlouvy, ale tato charakteristika podle mého názoru vyřazuje mandátní 

smlouvu jako nevhodnou pro úpravu vztahů v oblasti zprostředkování 

pojištění, které jsou vždy založeny na výsledku. Využitelnost mandátních 

smluv spatřuji maximálně v oblasti poradenství v pojišťovnictví. Hrubošová 

tvrdí, že tento typ je nejčastěji využíván v oblasti multilevel marketingu63. 

Mandatář (podřízený pojišťovací zprostředkovatel) se tak zavazuje že pro  

mandanta na jeho účet zařídí za úplatu obchodní záležitost, a také že bude 

postupovat dle pokynů mandanta a v souladu s jeho zájmy. 

2.5.4 Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích 

                                                 
62

 HRUBOŠOVÁ, Marcela. Profese pojišťovací zprostředkovatel : aneb  co by měl správný "pojišťovák" 

vědět : [praktická příručka] . Praha : Linde, 2009. 119 s. ISBN 978-80-7201-775-1. s. 45 an 
63

 jedno z obchodní označení společností, založených na principu víceúrovňové struktury podřízených 
pojišťovacích zprostředkovatelů 



 

 

 

26 .  

2.5.4.1 Východiska přijetí zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích  

Základním předpisem, zabývajícím se činností a podnikáním pojišťovacích 

zprostředkovatelů, je zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích. Platná 

právní úprava činnosti zprostředkovatelů pojištění vychází z práva 

Evropských společenství. Jedním ze základních principů Evropských 

společenství je maximální zajištění svobody pohybu a služeb. Tato svoboda 

je v rámci pojistného trhu pojímána jako princip jednotného pasu            

(single passport). Jeho cílem je odstranit všechny legislativní bariéry, 

znesnadňující podnikání subjektů, působících v pojišťovnictví. Podstatnou 

principu je, že zájemci o podnikání v jiné členské zemi stačí, aby získal 

povolení či byl registrován v zemi svého sídla nebo bydliště (dále jen „v 

domovská zemi“) a na jeho  základě pak může v jiné členské zemi (dále jen 

„v hostující zemi“) pouze oznámit svou činnost (tzv. oznamovací povinnost) a 

začít zde ve stejném rozsahu zprostředkovávat pojištění. Získání povolení 

v domovské zemi se řídí podmínkami právního řádu toho kterého státu. 

Podle tohoto schématu může zprostředkovatel také založit pobočku, jestliže 

splňuje kumulativně následující požadavky: pobočka je zřízena a 

kontrolována pojišťovnou, kterou zprostředkovatel zastupuje, 

zprostředkovatel má oprávnění a trvalé pověření k jejímu zastupování.64 

Základní dokument unijního práva, upravující zprostředkování pojištění, ze 

kterého vychází všechny členské státy, je Směrnice evropského parlamentu 

a Rady č. 2002/92/ES (dále jen „směrnice“). Východiskem této úpravy byla 

směrnice Rady č. 77/92/EEC, o opatřeních k usnadnění účinného výkonu 

svobody usazování a pohybu služeb u činnosti pojišťovacích agentů a 

makléřů z roku 1976 a doporučením Komise č. 92/48/EEC, o 

zprostředkování pojištění.  

Předchozí právní úprava činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů neměla 

podobu samostatného zákona. Opodstatněnost vyčlenění problematiky 

pojišťovacích zprostředkovatelů do samostatného zákona a základní poslání 

zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích jsem pochopila ze stanovisek 

jednotlivých autorů a z důvodové zprávy: „Určitou regulaci 

zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví obsahoval do  1.1.2005 zákon o 

pojišťovnictví, o jejíž nezbytnosti prohloubení však nebylo pochyb. Uvažovalo 
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se o nové úpravě této problematiky, a to přímo do textu uvedeného zákona. 

S ohledem na její rozsah byl účelnější samostatný zákon, od něhož musela 

být také implementována zcela nová směrnice evropského parlamentu a 

Rady ze dne 9.12.2002 o zprostředkování pojištění.“65 Dále důvodová zpráva 

uvádí, že pro samostatný zákon hovoří také předpoklad velmi dynamického 

rozvoje a významné změny v komunitárním právu. „Nebytnost této právní 

úpravy vychází také z potřeby zvýšené ochrany spotřebitele pojišťovacích 

služeb, především co se týká nezbytných morálních a kvalifikačních 

požadavků na provozovatele těchto s pojišťovací činností přímo souvisejících 

činností a požadavků na  zabezpečení úhrady škod třetím osobám, tj. 

především zájemcům o pojištění a pojistníkům, neodborným postupem 

těchto zprostředkovatelů a likvidátorů. Právní úprava je významnou již 

s přihlédnutím k jejich podílu na pojistné trhu z hlediska uzavřených 

pojistných smluv.“66 

Před rozborem vybraných ustanovení zákona o pojišťovnictví shrnuji, že 

zákon v souladu s právem Evropských společenství stanovuje podmínky 

podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů na našem území. Zřizuje registr 

pojišťovacích zprostředkovatelů a deklaruje zásady pro jejich registraci. 

Podstatně rozšiřuje podmínky dohledu nad činností pojišťovacích 

zprostředkovatelů. Upravuje zásadu „jednotného pasu“ na základě práva 

zřizovat pobočky i na základě svobody dočasně poskytovat služby. Zavádí 

nové typy pojišťovacích zprostředkovatelů, každému z typů stanovuje 

podmínky provozování jejich činnost, nově stanovuje podmínky odborné 

způsobilosti jednotlivých typů zprostředkovatelů. Upravuje povinnosti 

pojišťovacích zprostředkovatelů obecně. Pro provedení některých ustanovení 

zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích byla vydána prováděcí vyhláška, 

upravující především odbornou způsobilost – minimální rozsah znalostí, 

způsob vykonání odborné zkoušky, instituce, u nichž je umožněno zkoušku 

vykonat. Dále obsahuje upřesnění, týkajících se registrací a také podrobnosti 

a formu výkazu pojišťovacího agenta a makléře.  

2.5.4.2 Vybraná ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích  
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Na tomto místě se zmíním o základních institutech zákona o pojišťovacích 

zprostředkovatelích, nezbytných pro následující výklad.  Konkrétně budu 

hovořit o  předmětu úpravy zákona, o činnostech, vyloučených z působnosti 

zákona, zmíním pojmem zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví. K 

podrobnějšímu rozboru jsem si vybrala institut odpovědného zástupce. 

V další části mé práce se zaměřím na povinnosti stanovené pojišťovacím 

zprostředkovatelům uvedeným zákonem a na dohled nad jejich činností.  

§1 Předmět úpravy. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích v úvodu 

zdůrazňuje soulad právní úpravy s právem Evropských společenství. 

Předmětem jeho úpravy  jsou podmínky pro zahájení a provozování činnosti 

pojišťovacích zprostředkovatelů, zřízení registru, úprava povinností 

souvisejících s registrací pojišťovacích zprostředkovatelů a úprava dohledu 

nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů.67  

§2 Činnosti vyloučené z působnosti zákona. Podle důvodové zprávy 

vylučuje zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích ze své působnosti tzv. 

vedlejší činnosti, k nimž nejsou vyžadovány odborné znalosti a u nichž není 

nutná zvýšená ochrana spotřebitele. Mezi ně patří i činnost osob, které 

zprostředkovávají uzavírání pojistných smluv, přičemž pro vyloučení 

z působnosti zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích je nutno splnit 

kumulativně uvedené podmínky zákona.68 Jako příklad je uváděna činnost 

daňových poradců, kteří v rámci  své profese příležitostně poskytnou radu o 

pojistné ochraně a taková vedlejší činnost nevede ke zprostředkování 

uzavření pojistné smlouvy. Fakt, že určité činnosti jsou vyloučeny z úpravy 

zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích je plně v souladu s požadavky 

směrnice. Shledávám však  určitou bagatelizaci v tvrzení důvodové zprávy, 

že činnost vyjmutého okruhu osob nevyžaduje odborné znalosti. Dovedu si 

představit a praxe jistě podobný případ ukázala, že nesprávné poskytnutí 

informací o pojistném riziku, či sjednání pojistné smlouvy s nesprávnou 

pojistnou částkou může způsobit v případě pojistné události situaci, která 

velmi citelně zasáhne do  finanční sféry poškozeného klienta. Konkrétně by 

takový příklad mohl nastat při sjednání pojištění rodinného domu realitním 
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makléřem, který by naplnil v konkrétním případě kumulativně všechny 

zákonné podmínky pro vyloučení své činnosti z úpravy zákona o 

pojišťovacích zprostředkovatelích, avšak nevysvětlil by řádně nebo vůbec 

rozdíl mezi pojistným plněním v časové a nové ceně a tím by způsobil 

výrazný pokles majetkové sféry takového klienta v případě pojistné události.  

Chápu, že řada významných subjektů lobovala za tuto právní úpravu, 

rozumím tvrzení, že v těchto případech není třeba zvýšené ochrany 

spotřebitelů a požadování splnění přísných zákonných podmínek. Současně 

si však umím představit, že by této kategorii „doplňkových zprostředkovatelů“ 

zákon věnoval větší pozornost a stanovil jim nejnižší možnou úroveň 

odbornosti a povinností. Navrhovala bych např.  povinné absolvování 

vzdělávacích kurzů bez povinnosti složení závěrečné zkoušky. Na argument 

zvýšené pracnosti pro státní správu oponuji tím, že by bylo možné přenést 

povinnost vzdělávání nebo i registrace těchto „doplňkových 

zprostředkovatelů“ na pojišťovny či na vzdělávací instituce, které dnes 

disponují licencí pro zkoušky základní odborné způsobilosti. Věřím, že takto 

zpřísněná národní úprava by nebyla ze strany společenství považována za 

krok zpět v harmonizaci evropského práva. Vycházím z toho, že zákon o 

pojišťovacích zprostředkovatelích obdobný krok provedl, když oproti směrnici 

rozšířil osobní působnost podmínky  důvěryhodnosti a odborné způsobilosti 

na osoby, jichž se zákon o pojišťovnictví netýká - na zaměstnance pojišťoven 

či zajišťoven, kteří se přímo podílejí na uzavírání pojistných smluv. 

§3 Zprostředkovatelská činnost dle zákona o pojišťovacích 

zprostředkovatelích je činnost, která je za úplatu vykonávaná prostřednictvím 

pojišťovacích zprostředkovatelů. Zákon definuje zprostředkovatelskou 

činnost v jejich jednotlivých fázích, zahrnuje do ní také přípravné práce, 

předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv, samotné uzavírání smluv a 

pomoc při správě a při  vyřizování pojistných událostí, a to  jménem a na účet 

pojišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána.  

§11 odpovědný zástupce právnické osoby. Tento institut zavedl zákon o 

pojišťovacích zprostředkovatelích povinně pro pojišťovacího agenta a  

pojišťovacího makléře – právnickou osobu. „Česká právní úprava převyšuje 

požadavek transformované směrnice, která vyžaduje po členských státech 

v případě právnických osob „pouze“: v registru výslovně uvést jména 

fyzických osob ve vedení, které odpovídají za zprostředkovatelskou činnosti, 
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zajistit dostatečný počet osob v řídící struktuře takových podniků, které 

odpovídají za zprostředkování, pokud se týká pojistných produktů, a aby 

všechny další osoby, zabývající se přímo zprostředkováním pojištění, nebo 

zajištění, prokazovaly znalosti a schopnosti nezbytné pro výkon jejich 

povinností.“ 69 Směrnice  stanovuje podmínku bezúhonnosti pro osoby 

v řídící struktuře podniku. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích tuto 

problematiku upravil tak, že odpovědný zástupce musí být nikoliv v řídící 

struktuře, ale v obchodním vedení dané právnické osoby a musí splňovat 

podmínky důvěryhodnosti stanovené zákonem. Jedná se o širší pojetí, které 

v sobě zahrnuje i podmínku bezúhonnosti dle požadavku směrnice. Zákon 

oproti směrnici navíc požaduje, aby osoba odpovědného zástupce splňovala 

příslušný kvalifikační stupeň odborné  způsobilosti.  

Odpovědnému zástupci  stanovuje  zákon důležité povinnosti – odpovídá za 

dodržování právních předpisů při  činnosti  zprostředkovatele. V případě 

zjištěných nedostatků musí zprostředkovateli bezodkladně navrhnout řešení;  

dále má oznamovací povinnost vůči České národní bance (dále ČNB). ČNB 

si  vyhrazuje možnost přísných opatření v případě, že funkce odpovědného 

zástupce nebude plněna v souladu se zákonem o pojišťovnictví - může 

pozastavit činnost zprostředkovatele až na šest měsíců. Tomuto krajnímu 

řešení může zprostředkovatel  předejít tím, že do patnácti dní od zjištění 

řádného neplnění funkce odpovědného zástupce ustanoví nového 

odpovědného zástupce a oznámí tuto změnu ČNB. „Příkladem dohledu 

odpovědného zástupce na dodržování právních předpisů může být dohled na 

pravidelné předkládání ročních výkazů činnosti právnickou osobou či 

nahlašování změny údajů zapisovaných do registru“.70 

Z výše uvedeného vyplývá, že národní právní úprava institutu odpovědného 

zástupce je složitější a přísnější než úprava komunitární. Škopová  

neshledává důvod pro složitou úpravu a vidí rozpor se směrnicí: „ve svém 

důsledku je však ustanovení o odpovědnému zástupci v zákoně o 

pojišťovacích zprostředkovatelích sporné ve vztahu ke směrnici. A to i tím, že 

ukládá odpovědnému zástupci být v obchodním vedení právnické osoby. 

Pojem obchodní vedení je zákonem vysvětlen odkazem na obchodní 
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zákoník. Bylo by účelné uvedené ustanovení upřesnit v souladu 

s ustanoveními směrnice, aby bylo chápáno obchodní vedení šířeji, a 

začlenit pod obchodní vedení  i vybrané vedoucí zaměstnance právnické 

osoby.“ 71  

Při posuzování institutu odpovědného zástupce jsem marně hledala smysl 

toho, proč je odpovědný zástupce stanoven jen vybraným typům 

pojišťovacích zprostředkovatelů. Domnívám se, že zákon zavedl  povinnost 

odpovědného zástupce jen pojišťovacímu agentovi a pojišťovacímu makléři 

z důvodu, že jen oni plně odpovídají za škody, způsobené jejich činností. 

Povinnosti odpovědného zástupce však vnímám ve větším rozsahu  než jen 

v souvislosti s náhradou možné škody. Odpovědný zástupce plní funkce 

preventivní, nápravnou i oznamovací, které by bylo možno uplatnit u všech 

typů získatelů, které jsou právnickými osobami. Jsem přesvědčena, že 

činnost ostatních typů zprostředkovatelů je stejně riziková ve vztahu k 

situacím, pro jejichž řešení je institut odpovědného zástupce zaveden. Dále 

shledávám nejednotnost právní úpravy v tom, že obdobné povinnosti, které 

plní odpovědný zástupce u právnické osoby nejsou  zakotveny u 

pojišťovacích zprostředkovatelů – fyzických osob. Ty samozřejmě osobně 

odpovídají za soulad své činnosti s právními předpisy, mají povinnost 

splňovat zákonné podmínky stanovené pro činnost pojišťovacích 

zprostředkovatelů, ale není pro ně upravena obdoba oznamovací povinnosti 

vůči ČNB. V případě zavedení  takové povinnosti  pro všechny typy 

zprostředkovatelů by ČNB měla možnost lépe postihnout neplnění 

obdobných povinností všech typů pojišťovacích zprostředkovatelů. Dnes 

pokud neplní  pojišťovací agent právnická osoba soustavně informační 

povinnost a současně odpovědný zástupce nezajistí nápravu či neoznámí 

toto porušení ČNB, může ČNB pozastavit činnost takovému agentovi až na 

šest měsíců. Stejný případ, který nastane např. u vázaného pojišťovacího 

zprostředkovatele však zůstane „nepotrestán“ . 

 

 

2.5.4.3 Typy pojišťovacích zprostředkovatelů  
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O typech pojišťovacích zprostředkovatelů by bylo možné napsat 

samostatnou diplomovou práci. Vzhledem k tomu, že se chci soustředit na 

povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů, ale nechci se zcela vyhnout 

tématu členění jednotlivých typů získatelů, sestavila jsem co možná 

nejpřehlednější tabulku která je přílohou této práce. Zákon o pojišťovnictví 

převzal ze zákona o pojišťovnictví 1999 typ pojišťovacího makléře a 

pojišťovacího agenta a nově zavedl typ podřízeného pojišťovacího 

zprostředkovatele, vázaného pojišťovacího zprostředkovatele a pojišťovacího 

zprostředkovatele, jehož domovským členským státem není Česká republika. 

Novela provedená zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se 

sjednocením dohledu nad finančním trhem, s účinností od 1.4.2006 upravila 

pojem a činnost výhradního pojišťovacího agenta. Důvod pro vznik nových 

typů pojišťovacích zprostředkovatelů je dle důvodové zprávy „především 

značný rozvoj zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, kdy se k prodeji 

pojištění využívá nejrůznějších cest, např. bankopojištění, přičemž tyto 

zprostředkovatele lze obtížně zařadit pod kategorii makléřů nebo agentů. 

Navíc rozlišování by se mělo odehrávat na úrovni dosažené kvalifikace a ne 

způsobu prodeje pojištění.72 

 „Jednotlivé typy pojišťovacích zprostředkovatelů uvedené v zákoně o 

pojišťovacích zprostředkovatelích můžeme dále rozlišit na základě těchto 

kritérií: domovského státu sídla či bydliště, výkonu zprostředkovatelské 

činnosti, kvalifikačního stupně odborné způsobilosti, inkasa pojistného a 

zprostředkovaní výplat pojistného plnění, smluvního vztahu, smluvní 

spolupráce pojišťovacího zprostředkovatele s podřízenými pojišťovacími 

zprostředkovateli, odborné praxe,výše správního poplatku za podání žádosti 

o zápis do registru, povinnosti předkládat roční výkazy činnosti.“73 Pojišťovací 

zprostředkovatel se může zaregistrovat ve rámci více typů. Zákon o 

pojišťovacích zprostředkovatelích nestanoví  kritéria,  jak má pojišťovací 

zprostředkovatel v konkrétní situaci zvolit, ve kterém zaregistrovaném 

postavení bude vystupovat. Jediná úprava se týká postavení výhradního 

pojišťovacího agenta, která se dostala do zákona o pojišťovnictvím účinností 
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výše zmíněné novely. Výhradní pojišťovací agent, registrovaný současně 

v jakémkoliv dalším postavení, může uzavírat pojistné smlouvy, vymezené 

příslušným pojistným odvětvím ve smlouvě o výhradním obchodním 

zastoupení pouze v postavení výhradního pojišťovacího agenta dle § 6a 

zákona o pojišťovnictví.  

V praxi se registrace jednoho subjektu v rámci různých typů 

zprostředkovatele běžně děje převážně u pojišťovacích makléřů, kteří se 

současně registrují jako pojišťovací agenti. V konkrétním případě  pak 

využívají postavení, které je vhodnější pro danou obchodní situaci. Zmíněná 

situace může vyvolat polemiku o dostatečnosti právní úpravy vícenásobné 

registrace jednoho subjektu, neboť zprostředkovatel logicky volí nejvhodnější 

postavení pro sebe, ne pro klienta. Podle stanoviska ČNB je však nezbytné, 

aby pojišťovací zprostředkovatel vystupoval v daném pojistném vztahu od 

začátku až do konce pouze v jednom postavení.74 

Přes jasnou úpravu typů pojišťovacích zprostředkovatelů v zákoně o 

pojišťovacích zprostředkovatelích se v praxi často setkáváme s případy, kdy  

zprostředkovatelé, registrovaní jako pojišťovací agenti, nebo ještě častěji 

jako podřízení pojišťovací zprostředkovatelé těchto agentů, sami sebe 

prezentují jako pojišťovací poradce či pojišťovací makléře. Staví se do role 

zástupců klienta, kteří prosazují výhradně jeho zájmy. Naopak často  

nehovoří lichotivě o zástupcích pojišťovny se znakem výhradnosti – ať již se 

jedná o zaměstnance těchto pojišťoven, vázané pojišťovací 

zprostředkovatele či výhradní pojišťovací agenty, které nazývají 

„pojišťováky“. Přestože stejně jako „pojišťováci“ zastupují i tzv. pojišťovací 

poradci stejný subjekt, tedy pojišťovnu75, poukazují tito poradci na svou 

nezávislost a nestrannost. Klientská veřejnost není natolik vzdělaná ve 

finančních službách, aby dokázala rozlišit  znaky jednotlivých typů 

pojišťovacích zprostředkovatelů a často jejich argumentaci o nezávislosti 

přijímá. Většinou však klienta zajímá skutečnost, zda za službu 

zprostředkovatele zaplatí či nikoliv, dále poskytnuté reference a hlavně 

osobní zkušenost. Postavení pojišťovacího zprostředkovatele není při 

rozhodování o nabízené službě či produktu stěžejní otázkou. 
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2.5.4.4 Povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů  

Povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů lze členit dle několika kritérií. 

Z hlediska časového je možno zmínit jednorázové povinnosti, které vznikají 

např. v souvislosti s registrací, periodické povinnosti, např. vykazování a 

povinnosti trvalé, např. informační povinnost vůči klientům. Kritériem členění, 

které používám v této práci, je obsahové hledisko. Povinnosti pojišťovacích 

zprostředkovatelů jsem rozdělila do šesti skupin: 1.důvěryhodnost, 2. 

odborná způsobilost a odborná péče, 3. povinnosti, mající za cíl ochranu 

spotřebitele vč. informační a záznamové povinnosti, 4. povinnosti 

v souvislosti s registrací, 5. povinnosti v souvislosti se zahájením činnosti na 

území hostitelského státu, 6. povinnosti v souvislosti s výkonem dohledu 

ČNB. Některé povinnosti však logicky hranici dané kategorie překračují a 

mohly by být uvedeny ve více skupinách. Tomu odpovídá  tvrzení důvodové 

zprávy, že cílem úpravy povinností pro pojišťovací zprostředkovatele je 

zvýšená, často i víceúrovňová ochrana spotřebitele.  

První základní povinností pojišťovacího zprostředkovatele je 

důvěryhodnost. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích ji nenazývá 

povinností, ale podmínkou. Já, v souladu se zákonem, chápu důvěryhodnost 

jako  podmínku, ale současně ji vnímám i jako povinnost pojišťovacího 

zprostředkovatele. Důvěryhodnost fyzických osob upravuje ustanovení § 19  

a důvěryhodnost právnických osob ustanovení § 20 zákona o pojišťovacích 

zprostředkovatelích, který stejně jako u zmíněného institutu odpovědného 

zástupce právnické osoby,  upravuje důvěryhodnost nad rámec požadavků 

směrnice. Úprava směrnice a zákonná úprava se liší ve  věcném obsahu 

pojmů bezúhonnost a důvěryhodnost a také v osobním rozsahu povinných 

osob, které musí podmínku bezúhonnosti či důvěryhodnosti splňovat. 

Směrnice hovoří pouze o bezúhonnosti, kterou chápe ve smyslu, že 

pojišťovací zprostředkovatel nesmí mít záznam v rejstříku trestů, týkající se 

závažných majetkových trestných činů nebo trestných činů souvisejících 

s finančním činností a že v předchozích letech na něj nebyl vyhlášen 

konkurz. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích používá oba pojmy, tj. 

důvěryhodnost i bezúhonnost, přičemž pojem důvěryhodnost nadřazuje 

pojmu bezúhonnost; bezúhonnost je jedním ze znaků důvěryhodnosti. Cílem 

rozsáhlé úpravy důvěryhodnosti je ochrana klienta (spotřebitele) a dalších 

osob před osobami, jejichž činnost vykazuje některé znaky trestné činnosti a 
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jiné protispolečenské činnosti. Bezúhonnost dokládá fyzická osoba výpisem 

z Rejstříku trestů, splnění podmínek důvěryhodnosti musí pojišťovací 

zprostředkovatel doložit České národní bance v čestném prohlášení o 

důvěryhodnosti, které tvoří přílohu k žádosti o registraci. K případné ztrátě 

důvěryhodnosti je nutno dodat, že  „nepostačí pouhé obecné oznámení ze 

strany registrované osoby „nahlašuji ztrátu důvěryhodnosti, popř. 

bezúhonnosti“, ale je potřeba konkretizovat skutečnost, která způsobila ztrátu 

důvěryhodnosti registrované osoby.“76  

Co se týče rozsahu osob, které musí splňovat podmínku bezúhonnosti či 

důvěryhodnosti, požaduje směrnice splnění této podmínky řídícími 

zaměstnanci zprostředkovatele, nikoliv všemi fyzickými osobami, které 

působí u daného zprostředkovatele a vykonávají zprostředkovatelskou 

činnost. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích oproti směrnici  navíc za 

důvěryhodnou nepovažuje osobu, která byla v posledních pěti letech členem 

statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby, na jejíž majetek byl 

prohlášen konkurz nebo konkurz nebylo možno prohlásit pro nedostatek 

majetku. Dále za důvěryhodnou nepovažuje osobu, které bylo odňato 

povolení k činnosti pojišťovacího zprostředkovatele pro porušení podmínek 

stanovených tímto zákonem. U právnické osoby vyžaduje zákon o 

pojišťovacích zprostředkovatelích splnění podmínky důvěryhodnosti u všech 

členů statutárního a dozorčího orgánu. Povinnost splnění podmínky 

důvěryhodnosti, ve smyslu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, 

považuji u členů dozorčího orgánu za nadbytečnou. Podle mého názoru 

může tuto funkci dobře vykonávat osoba, která působila ve vedení 

společnosti, byla členem statutárního orgánu či jiného orgánu společnosti , 

která se ocitla v úpadku a tato osoba nebyla pravomocně odsouzena pro 

trestný čin v souvislosti s úpadkem této společnosti. Sankcí pro něj je, že 

nesplňuje podmínku důvěryhodnosti pro výkon činnosti statutárního orgánu. 

Naopak v pozici člena dozorčího orgánu může upozornit na nedostatky, které 

způsobily nesnáze předchozí společnosti, v níž tato osoba působila.  

Další základní povinností pojišťovacích zprostředkovatelů je získat a 

udržovat si  odbornou způsobilost a vykonávat činnost s odbornou 

péčí. Odbornou způsobilost zákon chápe jako nezbytnou podmínku, z níž 
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vyplývají pro pojišťovacího zprostředkovatele povinnosti – např. povinnost 

doložit nabytí odborné způsobilosti při žádosti o registraci a také povinnost 

průběžně doplňovat odborné znalosti a absolvovat doškolovací kurz. 

Odbornou způsobilost zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích upravuje 

v ustanovení § 18 a rozumí jí získání znalostí nezbytných pro výkon činnosti 

zprostředkovatele a to všeobecných (podmínkou je absolvování střední 

školy) a odborných. Ty se získávají absolvováním odborného studia na 

střední nebo vysoké škole (zaměření na pojišťovnictví, finanční služby apod.) 

nebo složením odborné zkoušky. U pojišťovacího makléře navíc přistupuje 

podmínka odborné praxe v pojišťovně nebo zajišťovně a to v souvislosti 

s uzavíráním pojistných smluv nebo v oblasti zprostředkovatelské činnosti 

v pojišťovnictví. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích vymezuje typy 

institucí  u nichž lze vykonat odbornou zkoušku, přičemž pojišťovací agenti a 

makléři mohou vykonat zkoušku pouze před zkušení komisí jmenovanou 

ČNB. Dále v základních rysech stanovuje požadavky na základní, střední a 

vyšší kvalifikační stupeň - blíže pak specifikuje prováděcí vyhláška.  Zákon o 

pojišťovacích zprostředkovatelích ani prováděcí vyhláška však nestanoví 

počet  možných pokusů o  složení zkoušky, zkoušku tak lze libovolněkrát 

opakovat.  Prováděcí vyhláška umožňuje požádat o přezkum výsledku 

zkoušky a také podat protest proti nepřipuštění ke zkoušce, vyloučení z ní či  

proti porušení zkušebního řádu u ČNB. Zákon stanoví povinnost dalšího 

průběžného vzdělávání formou tzv. doškolovacího kurzu. Souhlasím 

s tvrzením uvedeným v důvodové zprávě, že profesní požadavky kladené na 

pojišťovací zprostředkovatele jsou jedním z nejdůležitějších institutů 

upravujících jejich činnost. Jejich cílem je zabezpečit, aby pojišťovací 

zprostředkovatelé uměli kvalifikovaně poradit při výběru pojistného produktu, 

aby byli schopni sjednat pojištění, pokrývající skutečné potřeby pojistníka, 

aby podávali jasné, správné a objektivní informace, „aby použité formulace 

byly jednoznačně vysvětlovány a nevyvolávaly zbytečné nedorozumění a 

spory, zejména v případ požadavku na pojistné plnění. Stejně tak je důležité, 

aby případné doprovodné služby zprostředkovatele byly poskytovány na 

odpovídající odborné úrovni.“77 
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Ustanovení o odborné způsobilosti se nevztahují na zprostředkovatele se 

sídlem v jiném členském státě než je ČR. Logicky to vyplývá z principu 

jednotného pasu, kdy odbornou způsobilost jako podmínku výkonu činnosti 

může požadovat stát, v němž je zprostředkovatel registrován, nikoliv jiný 

členský stát, v němž působí. Směrnice je však v otázce odborné způsobilosti 

velmi obecná a konkretizaci ponechává na  členských státech. Rozdíl mezi 

odbornou způsobilostí stejného typu zprostředkovatele, registrovaného 

v různých zemích pak může být patrná. Směrnice ani zákon o pojišťovacích 

zprostředkovatelích nepřiznávají orgánu dohledu země, v níž 

zprostředkovatel působí, možnost, aby v případě pochyb o odborné 

způsobilosti využil jiného nástroje než požádal o součinnost orgán 

domovského státu pojišťovacího zprostředkovatele. Osobně se domnívám, 

že by orgán dohledu v pojišťovnictví v zemi, ke pojišťovací zprostředkovatel 

působí, měl mít větší kompetence. Princip jednotného pasu by měl být 

vyvážen principem ochrany vlastních občanů – spotřebitelů, kteří mohou být 

neodborným působením takového pojišťovacího zprostředkovatele postiženi. 

Přimlouvala bych se i za zavedení povinnosti absolvování minimálně 

odborného školení českého pojistného práva, nejlépe zakončeného 

odbornou bazální zkouškou pro zprostředkovatele, kteří působí v ČR na 

základě jednotného pasu a jimi zprostředkované pojistné smlouvy se řídí 

našim právním řádem. Jako důvod  uvádím ochranu českých spotřebitelů.  

S předchozí povinností odborné způsobilosti úzce souvisí povinnost odborné 

péče. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích povinnost odborné péče 

pouze deklaruje, ale nedefinuje ji. Z obsahu zákona jsem dovodila, že zákon 

má na pravděpodobně mysli povinnost provozování činnosti v  souladu  se 

zákonem a splnění podmínek odborné způsobilosti dle § 18 zákona o 

pojišťovacích zprostředkovatelích.  Pojem odborná péče jde však dle mého 

názoru nad rámec uvedeného. Ke konkretizaci požadavku na odbornou péči 

dochází v rámci smluv mezi zprostředkovatelem a pojišťovnou, v případě 

podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele ve smlouvách, které uzavřel s  

a agentem či makléřem. Méně častěji upravují odbornou péči smlouvy 

pojišťovacích makléřů s klienty. Odborná péče tak může zahrnovat např. 

povinnou následnou péči o klienty, absolvování povinných školení či motivaci 

ke zpětnému získání klientů, kteří se již rozhodli ukončit smlouvu s danou 
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pojišťovnou. Často jsou výsledky odborné péče promítnuty do provizního 

hodnocení pojišťovacích zprostředkovatelů.  

Jádro úpravy povinností pojišťovacích zprostředkovatelů vtělil zákon o 

pojišťovacích zprostředkovatelích do ustanovení § 21. Celým ustanovením 

se prolíná základní povinnost, kterou je  ochrana zájmů spotřebitelů. 

Podkladem pro úpravu této části byla Kapitola III. „Požadavky na informace u 

zprostředkovatelů“, konkrétně  článku 12 „Informace poskytované pojišťovací 

zprostředkovatelem“ a v článku 13 „Informační podmínky“ směrnice. Ochrana 

zájmů spotřebitelů je zdůrazněna v § 21 odst. 1, větě první zmíněného 

zákona. Vzhledem k tomuto umístnění prohlášení o povinnosti ochraně 

zájmů spotřebitelů, bych nazvala zmíněnou proklamaci generální klauzulí 

vůči následujícím ustanovením téhož § 21. Zákon následně uvádí 

demonstrativně, jakým způsobem má pojišťovací zprostředkovatel zájmy 

klienta – spotřebitele - chránit. Přikazuje mu uvádět pravdivé, doložené, 

úplné, přesné, jasné a jednomyslné informace a nezamlčovat údaje o 

charakteru a vlastnostech služeb.  

K ochraně spotřebitelů slouží i další povinnost podle ustanovení §21 odst. 1, 

kterou je povinnost předložit na žádost klienta osvědčení o zápisu do 

registru. Tato povinnost chrání klienta před „pokoutnými“ neregistrovanými 

zprostředkovateli. V praxi se s výkonem činnosti  bez registrace nejčastěji 

setkáváme v případě čekatelů na registraci u budoucích podřízených 

pojišťovacích zprostředkovatelů, působících u multilevelových společností. 

V rámci těchto společností jsou již působící zprostředkovatelé silně 

motivováni náborem nových zprostředkovatelů a rychlým zahájením jejich 

činnosti, proto si s tichým souhlasem pojišťovacího agenta či makléře různým 

způsobem „modifikují“ zákonnou povinnost spolupráce výlučně s 

registrovaným zprostředkovatelem. Setkáváme se tak s případy, kdy před 

uzavřením smlouvy jedná s klientem neregistrovaný zprostředkovatel, avšak 

samotnou smlouvu namísto nebo vedle něj podepíše jeho „nadřízený“ 

registrovaný podřízený pojišťovací zprostředkovatel. V horším případě je 

smlouva sjednána přímo neregistrovaným podřízeným pojišťovacím 

zprostředkovatelem, který se zaštítí jménem registrovaného agenta či 

makléře. K dobru multilevelových společností je nutno podotknout, že jejich 

ústředí sjednané smlouvy kontrolují a odhalené nesrovnalosti řeší. Přesto 

nastávají případy, které mohou vyústit v řešení otázky neplatnosti pojistných 
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smluv, uzavřených prostřednictvím takového zprostředkovatele. Vzhledem 

k významu multilevelových společností na trhu, je řada subjektů, působících  

v pojišťovnictví, ochotna nad takovou skutečností „ přivřít obě oči“.  

Další z povinností pojišťovacího zprostředkovatele vyvolala již před přijetím 

zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích řadu polemik. Jedná se o  

povinnost sdělit na žádost zájemce o pojištění způsob svého 

odměňování. Tato povinnost dodnes způsobuje obavu zprostředkovatelů 

z případného sdělení výše (mnohdy nemalé) provize. Tato obava je 

neopodstatněná, neboť z textace zákona a z gramatického výkladu vyplývá  

jasně, že jde o pouze o sdělení způsobu výplaty provize, tedy o skutečnost, 

zda je zprostředkovatel odměňován z prostředků klienta či pojišťovny a 

případně,  zda se jedná o fixní odměnu, provizi, či kombinaci uvedených 

způsobů.  Uvedené sdělení se tedy netýká sdělení výše provize, 

poskytované pojišťovnou. Je-li však sjednáno, že pojišťovacího 

zprostředkovatele odměňuje klient, musí tento samozřejmě znát i výši 

odměny. Tato povinnost je zařazena spolu s dalšími do povinností, chránící 

zájem klienta. S tímto zařazením souhlasím pouze částečně. Smysl této 

povinnosti shledávám v tom, že klient musí znát fakt, zda je pro něj služba 

bezplatná či nikoliv a zda se poskytnutým poradenstvím či uzavřením 

pojistné smlouvy zmenší jeho majetková sféra. To je ale jediný smysl, který 

v této povinnosti shledávám. Nevidím jediný důvod, proč právě kategorie 

pojišťovacích zprostředkovatelů by měla sdělovat cokoliv dalšího o způsobu 

svého odměňování, navíc osobě, která je „jen“ v pozici zájemce o pojištění. 

Jednak si myslím, že rozhodnutí klienta o uzavření pojistné smlouvy nemá se 

získáním uvedené informace žádnou souvislost a dále shledávám v tomto 

ustanovení diskriminaci pojišťovacích zprostředkovatelů vůči jiným druhům 

podnikání, u nichž se podobná povinnost sdělení výše odměny nevyžaduje. 

Zákaz poskytování neoprávněných výhod klientovi je povinností, která 

má chránit klientskou veřejnosti proti výhodám, poskytnutým neoprávněně 

konkrétnímu klientovi pojišťovacím zprostředkovatelem. Zákon o 

pojišťovacích zprostředkovatelích zakazuje poskytování finančních, 

materiálních i nemateriálních výhod. Diskutabilní z mého pohledu je pojem 

„neoprávněné“. Do tohoto pojmu je možné dle mého názoru zařadit dnes tolik 

běžné poskytování slev a výhod, přiznávaných výhradně klientům 
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konkrétního  významného zprostředkovatele.78 Na rozdíl od Škopové79 

nespatřuji problém v poskytování drobných reklamních předmětů nepatrné 

hodnoty, neboť zde nenalézám znak neoprávněnosti. Většinou jsou tyto 

předměty poskytnuty při jednání o uzavření pojistné smlouvy a dle mého 

názoru vzniká příčinný vztah mezi daným jednáním a obdarováním konkrétní 

(a ne jiné) osoby drobným reklamním předmětem. 

Sekundární povinností, vyplývající z principu ochrany spotřebitele, je 

povinnost nést následky své činnosti, tedy odpovědnost  za škodu, 

způsobenou při provozování činnosti pojišťovacího zprostředkovatele 

podle ustanovení § 21 odst.3. Odpovědnosti se může zprostředkovatel podle 

zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích zprostit, prokáže-li, že nebylo 

možno vzniku  škody zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na 

něm lze požadovat. Z toho vyplývá, že se jedná o objektivní odpovědnost, 

která nevyžaduje zavinění ze strany zprostředkovatele. Otázky vyvstávají při 

srovnání typu odpovědnosti za škodu, která je způsobená zaměstnancem 

pojišťovny, uzavírajícím pojištění. Zde se totiž na rozdíl od škody způsobené 

pojišťovacím zprostředkovatelem, jedná o škodu subjektivní, za zavinění 

zaměstnanců odpovídá jejich zaměstnavatel, pojišťovna. Odpovědnost 

objektivní, upravená pro pojišťovací zprostředkovatele, se mi jeví jako 

zbytečně přísná v porovnání s odpovědností za stejný typ činnosti,  jež je 

vykonávaná prostřednictvím zaměstnanců obchodní služby. Neshledávám 

důvod pro odlišný přístup k typům odpovědnosti, je li s týmž klientem 

sjednáván týž typ pojištění či činěn totožný úkon. Autorky komentáře 

k zákonu o pojišťovnictví navrhují složitou úpravu v zákoně o pojišťovnictví 

upřesnit a upustit od objektivní odpovědnosti. Jako důvod uvádí: „Právní 

úprava dostatečně konkretizuje jednotlivé povinnosti pojišťovacích 

zprostředkovatelů a i uvedených likvidátorů, což dává snadnou možnost 

prokázat zavinění a jejich odpovědnost. Jinak je totiž možnost vyvinění 

značně problematická, což vyvolává i určité možnosti spekulací ze strany 

klientů.“ Možnost vyvinění spatřují ve splnění informací podle ustanovení § 

21 odst. 8 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích spočívající 
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v zaznamenání požadavků a důvodu pro doporučení k výběru  pojistného 

produktu.80 

O  tom, že další povinnost svědčí ve prospěch ochrany zájmů klientů, 

nemůže být sporu. Jedná se o povinnost mlčenlivosti a zákazu zneužití 

informací dle § 21 odst. 4. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích 

definuje pouze rozsah informací a zakázaný způsob užívání informací. Mimo 

tato základní ustanovení odkazuje na úpravu v zákoně o pojišťovnictví. Ten 

uvádí, co není porušení mlčenlivosti - např. poskytnutí informací ČNB, 

soudům, orgánům činným v trestním řízení; mimo tyto taxativně uvedené 

případy není zproštění mlčenlivosti možné. Důležité na základě zákona o 

pojišťovacích zprostředkovatelích je, že se  povinnost vztahuje na všechny 

skutečnosti o pojištění, které se zprostředkovatel dozvěděl při své činnosti. 

Dále tento zákon uvádí, že takto získané informace nesmí zprostředkovatel 

využít ani ve svůj prospěch, ani v prospěch jiného subjektu. Na tomto místě 

mě napadá otázka, jak by se řešil případ, kdyby získané informace nebyly 

využity v ničí prospěch, ale byly naopak zneužity jen v neprospěch jiného 

subjektu. Domnívám se, že by zde nebylo možno použít analogie podle 

ustanovení §21 odst. 4 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a takové  

zneužití by muselo být řešeno podle předpisů občanského práva, pokud by 

újma byla způsobena klientovi, případně předpisů obchodního práva, pokud 

by pojišťovací zprostředkovatel způsobil škodu nebo újmu pojišťovně nebo 

jinému zprostředkovateli. Otázkou ale je, jak realizovat sankce za 

nedodržování uvedené povinnosti v praxi. Je obecně známou skutečností, že 

pojišťovací zprostředkovatelé často mění spolupracující pojišťovny, podřízení 

pojišťovací zprostředkovatelé ještě častěji spolupracující agenty a makléře. 

Největší devizou zprostředkovatelů jsou kontakty s klienty, které získali 

v rámci spolupráce s předchozím subjektem. V souladu s uvedenými 

předpisy by bylo, kdyby pojišťovací zprostředkovatelé využili pouze samotné 

kontakty, nikoliv jakékoliv další informace, získané z  předchozího smluvního 

vztahu. To je však v praxi těžko proveditelné a bezpochyby dochází 

k využívání informací dříve získaných informací i v rámci nové spolupráce.    
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Stále se pohybuji v oblasti povinností, jejichž cílem je ochrana spotřebitele, 

když zmíním skupinu povinností podle ustanovení  §21 odst. 5 až odst. 8, 

kterou můžeme souhrnně nazvat  informační a záznamovou  povinností. 

Zde je ochrana poskytována spotřebiteli, který je zájemcem o uzavření 

pojistné smlouvy, tudíž ještě není pojistníkem. Může být také klientem 

daného zprostředkovatele z předchozího smluvního vztahu, může být 

klientem předmětné pojišťovny z dřívější pojistné smlouvy, přesto před 

uzavřením každé nové pojistné smlouvy i před provedením změny stávající 

smlouvy vznikají pojišťovacímu zprostředkovateli vůči klientovi znovu a 

znovu tyto povinnosti. Informační a záznamové povinnosti  zavedl až zákon o 

pojišťovacích zprostředkovatelích dle požadavků směrnice.  Informační 

povinnost se týká zejména sdělení údajů o subjektu zprostředkovatele a 

jeho registraci, upozornění na případné majetkové propojení 

zprostředkovatele s pojišťovnou, jejíž produkt je nabízen, sdělení postupu, 

kterým může spotřebitel a jiné dotčené osoby podat stížnost, popřípadě 

žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele, informace, zda má 

zprostředkovatel povinnost vypracovat analýzu81, nebo zda působí výhradně 

pro jednu nebo více pojišťoven, nebo zda vykonává činnost jiným způsobem;  

na žádost klienta musí pojišťovny, s nimiž spolupracuje, konkretizovat.  

Cílem záznamové povinnost je uchovat záznam o požadavcích a potřebách 

klienta v konkrétním případě a dokumentovat důvody, na kterých pojišťovací 

zprostředkovatel zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného 

produktu. Tato povinnost platí pro všechny pojišťovací zprostředkovatele bez 

rozdílu a chrání klienty, kteří většinou nemají možnost dostatečně odborného 

posouzení doporučení zprostředkovatele. Zákon o pojišťovacích 

zprostředkovatelích stanovuje požadavky na formu, jazyk a způsob 

poskytnutí informací. Tyto požadavky způsobují, že se záznamové a 

informační povinnosti většinou realizují tzv. formulářovým způsobem. 

„Předložením koncipovaného záznamu z jednání klienta s  pojišťovacím 

zprostředkovatelem může tento pojišťovací zprostředkovatel snadno 

prokázat splnění informační povinnosti klientovi, a tím předjít možnému sporu 

s klientem a možným náhradám škody uplatněným z jeho strany.“ 82 
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Formuláře pro splnění informační a záznamové povinnosti tak pro své 

smluvní zprostředkovatele vytvářejí nejen pojišťovny, ale také pojišťovací 

zprostředkovatelé, nejčastěji zprostředkovatelé multilevelového typu. Ti mají 

enormní zájem, aby všichni podřízení zprostředkovatelé jednotným 

způsobem zaznamenali nejen výsledky informační a záznamové povinnosti, 

ale také další získané, předem definované informace, nazývané analýzou 

klienta. Údaje, které získá podřízený pojišťovací zprostředkovatel pro svého 

agenta či makléře, tak tento agent či makléř může nadále využít i v případě, 

kdy daný pojišťovací zprostředkovatel pro agenta či makléře již nadále 

nepůsobí.  Záznam je velmi důležitý z hlediska možného nároku na náhradu 

škody, kterou by způsobil pojišťovací zprostředkovatel např. doporučením 

nevhodného produktu. Formulářový záznam totiž podepisuje i zájemce o 

pojištění, který stvrzuje, že byl se všemi údaji a informacemi podle zákona o 

pojišťovacích zprostředkovatelích seznámen. S tímto dobře vypracovaným 

záznamem pak bude pozice pojišťovacího zprostředkovatele v případném 

sporu snadnější.  

Dodržování plnění informační a záznamové povinnosti je častým předmětem 

kontroly ze strany ČNB. Pojišťovny mají snahu předejít negativním 

důsledkům, které jim mohou vyplynout z nedodržování uvedené povinnosti 

smluvními zprostředkovateli, a proto se  výrazně zasazují o plnění informační 

a záznamové povinnosti pojišťovacími zprostředkovateli. Formy mohou být 

různé, prevence i následná kontrola. Tak  např. již ve smlouvě o obchodním 

zastoupení či smlouvě o spolupráci bývá zmíněno, že neplnění uvedených 

povinností může být důvodem k ukončení smluvního vztahu, a to bez 

jakékoliv povinnosti kompenzace ze strany pojišťovny. Problematice se 

věnují vnitřní předpisy i metodické pokyny určené získatelům, zdůrazňuje se 

v rámci školení. Pojišťovny zajišťují distribuci formulářů, určených ke splnění 

uvedené povinnosti, možnost vyplnění a následného tisku  formuláře nabízí  i 

programy pro sjednání pojistných smluv. Pravidelně probíhají centrální i 

lokální kontroly dodržování dané povinnosti.   

K další skupině povinností formálního rázu patří povinnosti v souvislosti 

s registrací. K povinnostem, vznikajícím při registraci, patří především 

povinnost přiložit k žádosti zákonem požadované dokumenty, uvádět 

pravdivé údaje uvedené v žádosti i dalších předkládaných dokumentech a  

zaplatit správní poplatek za zápis do registru. K dalším povinnostem vůči 



 

 

 

44 .  

ČNB patří bezodkladné hlášení změn  údajů zapisovaných do registru. Další 

povinnost souvisí jak s registrem, tak s informační povinností vůči klientům. 

Podle ustanovení §  21 odst. 2  má pojišťovací zprostředkovatel povinnost 

zabezpečit veřejnou dostupnost údajů o zápisu v registru, provozuje-li svou 

činnost dálkovým přístupem.  

Pouze vůči získatelům, hodlající rozšířit svou územní působnost mimo území  

České republiky, působí povinnosti v souvislosti se zahájením činnosti 

na území hostitelského státu. Jak již bylo zmíněno, zprostředkovatel, který 

hodlá rozšířit své služby mimo stát, v němž má své bydliště nebo sídlo, má 

informační povinnost vůči domovskému orgánu dohledu - tuzemský 

zprostředkovatel tedy vůči ČNB. ČNB sdělí jeho záměr orgánu dohledu 

země, v níž má tuzemský pojišťovací zprostředkovatel záměr podnikat a 

současně o tomto sdělení informuje zprostředkovatele – uplynutím jednoho 

měsíce od tohoto data může zprostředkovatel zahájit činnost na území jiného 

státu. Poslední skupinou povinností jsou povinnosti pojišťovacího 

zprostředkovatele v souvislosti s výkonem dohledu ČNB. Tyto jsou  

předmětem pojednání samostatné třetí kapitoly této práce.  

2.6 Ochrana zájmů spotřebitelů versus provize – motivace k aktivitě 

nebo  ekonomické riziko?  

Růst podílu pojišťovacích zprostředkovatelů na prodeji pojištění s sebou 

přináší i řadu jevů, které někteří autoři vnímají jako negativní, či dokonce 

rizikové. Významným faktorem s dopady jak do ceny produktu, tak do 

hospodaření pojišťoven, jsou provize. Jejich výši a hlavně stoupající tendenci 

označují za problematické obzvláště reprezentanti subjektů, které nejsou na 

činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů existenčně závislí. „V posledních 

několika letech je klientský přístup pojišťoven významně narušen existencí a 

aktivitami více než padesáti tisíc pojišťovacích zprostředkovatelů, jejichž 

význam stále roste“. Šanci na řešení problémů spatřuje Křivohlávek 

v komplexním řešení problematiky zprostředkovatelů. „Provize v současnosti 

výrazně ovlivňuje výsledky pojistitelů i penzijních fondů.Oblast penzijních 

fondů je již upravena zákonem v platném právním řádu, otázka tedy zůstává 

neupravena v oblast pojišťovnictví.“83 ´ 
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„V pojišťovnictví se provizní politika stává velkým problémem. Enormní tlak 

na zvyšování provizí zprostředkovatelům zvyšuje cenu produktu. Pojišťovny 

tomu však nejsou schopny čelit“,84 tvrdí ředitel ČAP Síkora.  

Mimo standardních provizí, které náleží zprostředkovatelům za sjednání 

pojistné smlouvy, jsou stále častěji vypláceny jiné druhy provizí či odměn, 

které mají motivovat zprostředkovatele k vyššímu výkonu. Hrubošová uvádí 

jako další motivační aktivity obchodní služby „zvýšené sazby provize za 

sjednání pojistných smluv a udržení určitého objemu pojistného kmene, 

mimořádné výkonností odměny (provize), garantovaná / fixní odměna          

(provize), kterou pojišťovací zprostředkovatel dostává paušálně každý měsíc, 

vyšší sazba provize, incentivní zájezdy, příspěvky na chod kanceláře, 

vozidlo, společenské akce.“85  

Zvláště významné jsou provize a jiné druhy motivace u multilevelových 

společností. Výše provize, poskytovaná pojišťovnami, bývá u těchto 

zprostředkovatelů vyšší z důvodu, že tuto provizi je nutno rozdělit mezi více 

úrovní získatelů. Motivační program je zde velmi propracovaný, jeho prvky 

bývají luxusní odměny jako zájezdy či automobily, dokonce i doživotní renty. 

Je veřejným tajemstvím, že financování takové motivace není realizováno 

pouze ze standardních provizí, poskytovaných společnosti za uzavření 

pojistných smluv.  

Z uvedených stanovisek je patrné, že provizní problematika je velmi citlivým 

tématem. Ani v minulosti, ani podle současné platné právní úpravy, 

nedoznala provizní politika žádné regulace a byla pouze výsledkem 

vyjednávání a smluvní úpravy soukromoprávních subjektů. Provize však 

nerostou v posledních letech lineárně, ale tempo jejich růstu je stále vyšší a 

vyšší. Otázkou, kterou si kladou všechny druhy subjektů na pojistném trhu je, 

kam se až mohou vyšplhat. O regulaci provizí se vedou diskuze již dlouhou 

dobu, v roce 2011 však poprvé dostaly tyto diskuze nový rámec v podobě 

návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Vzhledem k tomu, 

že se ke dni odevzdání této práce jedná stále o problematiku de lege 

ferenda, zmíním ji v závěru této práce. 

  

                                                 
84

  RYSKOVÁ, Světlana. Bezzubá regulace. Ekonom. 2007, č. 10. s.77. 
85

 HRUBOŠOVÁ, Marcela. Profese pojišťovací zprostředkovatel : aneb  co by měl správný "pojišťovák" 
vědět : [praktická příručka] . Praha : Linde, 2009. 119 s. ISBN 978-80-7201-775-1. s.59 an. 



 

 

 

46 .  

2.7 Profesionální sdružení a asociace pojišťovacích zprostředkovatelů   

Pojišťovací zprostředkovatelé se sdružují s cílem dosáhnout lepšího 

prosazování a hájení jejich společných zájmů a záměrů, např. i oblasti 

legislativy. „Tím, že tyto asociace vytvářejí své etické kodexy, současně 

dávají svým klientům určitou záruku profesního přístupu.“86 S vytvářením 

kodexů a bdění nad jejich dodržováním souvisí i další funkce asociací, kterou 

je samoregulace. Ta se projevuje jednak při přijímání členů, kdy nový člen 

asociace musí splnit podmínky, stanovené asociací pro vstup členů a musí 

projevit vůli řídit se kodexem. Dále samoregulace spočívá v uplatňování 

sankcí vůči členům při porušení zákonných předpisů či pravidel asociace. „V 

súčasnosti vo svete narastá význam postavenia samoregulačných asociácií, 

ktoré združujú jednotlivé skupiny finančných sprostredkovateľov na 

dobrovoľnej báze. Možno konstatovat, že ich dobré meno z nich vytvára 

prestížny klub, ktorého členovia naplňajú podstatně vyššie požadavky jako 

sú tie, ktoré sa kladú všeobecne zavaznými právními predpismi.“ 87 

Asociace českých pojišťovacích makléřů (dále jen „AČPM“) vznikla v roce 

1994 a je nejstarší sdružením pojišťovacích zprostředkovatelů na českém 

pojistném trhu. „Impulzem k jeho vzniku byla zkušenost přenesená 

z vyspělých pojistných trhů ve světě, že konkurence je sice hnacím motorem 

hospodářství, ale kulturnost vztahů mezi konkurenčními subjekty, respekt  

k zákonům a etickým principům a vysoká úroveň spolehlivosti a kvality 

služeb pro zákazníky jsou aspekty, které je třeba společně a permanentně 

kultivovat.“88 V roce 1999 vznikla další profesní organizace, sdružující 

pojišťovací makléře, pod názvem Komora pojišťovacích makléřů. K 1.1. 2005 

došlo ke sloučení obou organizací. Posláním  AČPM je spolupráce při tvorbě 

legislativy, dodržování etiky, zajištění publicity a odbornosti profese. Pro 

členství jsou stanoveny přísné podmínky: „Řádným členem AČPM se může 

stát právnická osoba, která je zapsána v registru pojišťovacích 

zprostředkovatelů jako pojišťovací makléř; jako makléř působí na českém 

pojistném trhu nejméně 3 roky; má alespoň jednoho člena managementu 

nebo zaměstnance s nejméně pětiletou odbornou praxí v pojišťovnictví; 
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realizuje více než 50% svých příjmů ze zprostředkování pojišťovnictví.“ Pro 

přidružené osoby jsou podmínky méně přísné, co se týče podílu příjmů ze 

zprostředkování pojištění na celkovém příjmu přistupující osoby. Dále je 

umožněno být přidruženým členem i fyzickým osobám, makléřům z jiného 

členského státu EU, i institucím, jejichž činnost je blízká činnosti 

pojišťovacích zprostředkovatelů. AČPM členem mezinárodních organizací 

BIPAR a zakládajícím členem Partners of Intermediaries. „Na základě 

dohody o spolupráce mez AČPM a Českou asociací pojišťoven jsou 

vypracovávány některé dokumenty, které přispívají ke zkvalitnění vztahů 

mezi subjekty českého pojistného trhu.“89 Co se týče zaměření členů AČPM 

ve vztahu ke sjednávaným druhům zaměření, jedná se jednoznačně o 

zaměření na neživotní pojištění. Za rok 2010 na něj připadlo 93,6% 

z celkového objemu pojistného, sjednaného členy AČPM.90 

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR  (dále 

jen AFIZ) byla založena v roce 2002 jako sdružení osob, působících na 

finančním trhu. Jejímž cílem je rozvoj služeb na finančním trhu a zvyšování 

ochrany investorů. Podílí se na tvorbě pravidel napomáhajících při 

prosazování principů poctivého obchodního styku, ochrany dobrých mravů a 

posílení obecné důvěry ve finanční trh. Pro naplnění svých cílů vytvořila AFIZ 

stanovy asociace a také kodex tohoto sdružení.91 

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) –  

vznikla v 2006. „Jedná se o neziskové profesní sdružení právnických a 

fyzický osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního 

zprostředkování a poradenství“.92 Na založení USF se podíleli někteří 

významní zprostředkovatelé, kteří byli dříve členy AFIZ. Během let však dle 

tiskové zprávy USF z května 2011 docházelo k přibližování obou asociací, 

což vyústilo v květnu 2011 založením Konsorcia, jehož cílem je „především 

zastřešovat komunikaci obou členských sdružení směrem ke státní správě, 

zejména při přípravě nové legislativy, v plánu jsou však i společné aktivity     
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v oblasti ochrany spotřebitele a také propagace odvětví a odborných 

standardů finančního poradenství jako profese.“93  

Bipar je nejstarší a nejznámější mezinárodní organizací, sdružující asociace 

pojišťovacích makléřů a pojišťovacích agentů. V roce 2010 se jednalo o 46 

národních asociací z 31 zemí Evropy a středozemí. „To reprezentuje okolo 

80 000 profesionálních zprostředkovatelů (agentů a makléřů) z 31 zemí, kteří 

zaměstnávají okolo 250 000 lidí a působí po celém světě. Hlavním cílem 

Bipar je vytváření přátelského a korektního konkurenčního evropského 

prostředí pro zprostředkovatele pojištění, odpovídající úrovně ochrany 

spotřebitelů a správného zvuku pojišťovacího trhu.“ 94 

Cílem Partners of Intermediaries je shromažďovat, předkládat a řešit 

problémy pojišťovacích zprostředkovatelů a to i v součinnosti s dalšími 

subjekty pojistného trhu, např. pojišťovnami, které jsou rovněž členy 

asociace.95  

Word Federation of Insurance Intermediaries je světovou federací 

národních asociací, jejímž cílem je unifikovat profesi a hájit zájmy 

pojišťovacích zprostředkovatelů. Je členem Mezinárodní asociace 

dozorových orgánů v pojišťovnictví (IAIS), která s ní konzultuje otázky, 

vztahující se k pojišťovacím zprostředkovatelům.96  
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3. Dohled nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů 

3.1 Obecně o dohledu v pojišťovnictví a jeho významu 

V rámci pojišťovnictví převažují soukromoprávní vztahy, přesto však řadíme 

pojišťovací právo jako součást práva finančního do práva veřejného. Pro toto 

zařazení svědčí i skutečnost, že subjekty, působící v pojišťovnictví podléhají  

dozoru, dohledu či kontrole (dále budu v souladu s platným právem používat 

pojem „dohled“) . Na úvod uvedu obecnou definici dohledu převzatou 

z učebnice správního práva: „Obecně lze za dozor považovat aktivitu, jejíž 

podstatou je pozorování určité činnosti nebo určitého stavu, na které 

navazuje hodnocení, popřípadě též aplikace prostředků směřujících 

k zajištění účelu sledovaného dozorčí činností. Správní dozor se uskutečňuje 

ve vnějších vztazích veřejné správy – ve vztahu k subjektům občanské 

společnosti (fyzickým nebo právnickým osobám) , tedy mimo rámec vztahů 

nadřízenosti a podřízenosti, vztahů členských nebo vztahů mezi subjekty 

veřejné správy. Pozitivní právo celou záležitost spíše zatemňu je, když 

promiskue používá různých termínů, např. „dohled“, „dozor“, „inspekce“, 

„kontrola“, „revize“ nebo „prověrka“.“97 

Význam dohledu v pojišťovnictví  potvrzují  Karfíková a Přikryl. Uvádí, že 

klienti finančních institucí nejsou vlastními silami schopni účinně kontrolovat 

činnost finančních institucí a dosahovat tak ochrany svých majetkových 

zájmů. „Z tohoto důvodu nastupuje k ochraně veřejnosti stát, resp. jím určená 

instituce, který jednak do značné míry reguluje vznik, podmínky a pravidla 

činnosti zmíněných institucí, jednak podrobuje jejich činnost dohledu. Státem 

regulovaný dohled na úseku finanční činnosti je jednou z forem správního 

dozoru uplatňovaného v mnoha oblastech veřejné správy.“ 98  

V praxi se často stírá rozdíl mezi pojmy „regulace“ a „dohled“. Regulací 

v pojišťovnictví na rozdíl od dohledu v pojišťovnictví chápeme činnost státu, 

jejímž výsledkem je přijetí norem, umožňující tržní fungování odvětví a to 

včetně  stanovení pravidel pro fungování dohledu v pojišťovnictví. „Stát zcela 

jednoznačně má zájem na odvětví pojišťovnictví jako regulátor. Má zájem, 

stejně jako tomu bylo před téměř 200 lety, aby existovaly zákony  umožňující 
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existenci tržního prostředí a činnost jednotlivých subjektů pojistného trhu.“99 

Možný je i institucionální pohled na regulaci a dohled. „Regulátorem je 

instituce, která formou vytváření legislativního rámce upravuje možnosti 

existence a činnosti příslušných subjektů. Naproti tomu dohled (dozor) 

vykonává instituce, na kterou regulátor přenese právo nebo i povinnost 

dohledu (dozoru) dodržovat právní  rámce stanovené regulátorem.“100 

Podstatným znakem dohledu v pojišťovnictví je ochrana zájmu spotřebitele. 

Tato je konkretizována v ustanovení § 84 zákona o pojišťovnictví jako 

zejména ochrana zájmu pojistníků, pojištěných, oprávněných osob a ochranu  

finanční stability pojišťoven a zajišťoven. Poslední zmiňovanou ochranu lze 

současně chápat jako ochranu zájmu samotných pojišťoven a dalších 

subjektů, působících na pojistném trhu. Je velmi obtížné najít vhodný 

kompromis mezi prospěchem, který přináší působení orgánu dohledu a 

nevýhodami, které generuje. „Čím má dozorčí orgán větší pravomoci, tím 

více omezuje podnikatelské aktivity, ale na druhé straně zabezpečuje 

vysokou míru ochrany pojištěných a pojistníků. Při integraci států do 

Evropské unie je pojišťovnictví jedním z odvětví, jehož harmonizace podle 

jednotlivých zásad patří k nejobtížnějším. Odlišný historický vývoj základních 

principů pojistného  práva v jednotlivých státech a regionech způsobil kromě 

jiného i výrazné rozdíly v chápání dozoru v pojišťovnictví, které se nyní těžce 

sjednocují.“101 K hlavnímu důvodu dohledu v pojišťovnictví, kterým je 

zmíněná ochrana spotřebitele, bych přidala další, a to zájem na 

makroekonomické stabilitě státu a finančních trhů. Tvrdím tak  s ohledem na 

velké objemy peněžních toků, s nimiž subjekty v bankovnictví disponují a 

díky nimž vystupují na straně institucionálních investorů.   

Zákon o pojišťovnictví vyjmenovává subjekty, které dozoru v pojišťovnictví 

podléhají. Jsou jimi pojišťovny, tuzemské pojišťovny a zajišťovny provozující 

zajišťovací činnost, pojišťovací zprostředkovatelé, likvidátoři pojistných 

událostí, osoby, provádějící činnost související s pojišťovací nebo zajišťovací 

činností a další fyzické a právnické osoby, o nichž to stanoví zákon, pokud 

provozují svou činnost území České republiky. „Při výkonu dohledu 
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v pojišťovnictví spolupracuje orgán dohledu s mezinárodními organizace, 

s orgány dohledu jiných států, s ústředními správními orgány a organizacemi 

působícími v oblast pojišťovnictví.“102 

3.2 Institucionální zajištění dohledu v pojišťovnictví  

Podle platné právní úpravy je dohled v pojišťovnictvím od roku 2006 součástí 

integrovaného103 dohledu nad finančním trhem. „Ve světě užívané modely 

regulace a dozoru finančních trhů se od sebe značně liší v důsledku 

konkrétních ekonomických podmínek fungování finančních trhů, k nimž patří 

zejména ekonomická úroveň země na straně jedné a historicky dané 

institucionální zvláštnosti;jde zejména o právní systém té které země. Lze 

říci, že v současné době neexistuje cosi jako univerzální model uspořádání 

dozoru, používajíce různé formy integrovaného či sektorového dozoru.“104 

Institucí, která od 1.4.2006 zabezpečuje dohled nad pojistným trhem je 

Česká národní banka, která tak převzala na základě zákona č. 57/2006 Sb., 

o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem  

působnost Úřadu státního dozoru  v pojišťovnictví a penzijním připojištění. 

Tento úřad byl součástí Ministerstva financí, nebyl tedy na rozdíl od ČNB 

nezávislým a samostatným orgánem, což kritizovala i Evropská komise. 

Jedním z důvodů, proč byl dohled v pojišťovnictví integrován právě do ČNB 

bylo, že „ČR dosahovala již před přijetím integrovaného modelu dohledu nad 

finančním trhem v roce 2006 poměrně vysoké koncentrace dozoru, protože 

více než osmdesát procent objemu finančních aktiv všech dozorovaných 

institucí bylo regulováno a dozorováno jediným subjekt, tj. bankovním 

dohledem ČNB.“105 „Sloučení dohledu do jediné instituce odráží vývoj na 

finančním trhu, kde dochází k postupné koncentraci jednotlivých finančních 

odvětví do větších skupin a konsolidačních celků. Spojení dohledových 

institucí navíc umožnilo snížení nákladů na provádění dohledu a jeho vyšší 

efektivitu.“106  Změnou kompetencí v oblasti dohledu nedošlo k přenesení 

působnosti, týkající se regulace, regulátorem zůstalo Ministerstvo financí. 
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Uvedené rozdělení oblasti regulace a dohledu vyplývá i z toho, že Ústava ČR 

nedává České národní bance právo legislativní iniciativy. „Proto i nyní 

zůstává zákonodárství v oblasti dohledu a regulace finančního trhu 

v kompetenci Ministerstva financí; účast národní banky pak byla řešena její 

dohodou s ministerstvem Financí.“107 

V souvislosti se zavedením integrovaného dohledu došlo také ke změně 

terminologie, dosud používaný pojem dozor nahradil pojem dohled. „Dohled 

je vykonáván vůči subjektům nepodřízeným dozorujícímu orgánu, tedy mimo 

subordinační strukturu a systém vztahů mezi orgány státní správy.“108 

3.3 Vývoj právní úpravy dohledu v pojišťovnictví v letech 1989 -  2004, 

konkrétně ve vztahu k  pojišťovacím zprostředkovatelům  

Dozor v pojišťovnictví zavedl již zákon o pojišťovnictví 1991, pověřil jím 

Ministerstvo financí. Mezi základní kompetence, které zákon svěřil dozoru, 

patřilo udělování povolení k podnikání v pojišťovnictví, kontrola souladu 

předmětu podnikání s uděleným povolením, kontrola dodržování právních 

předpisů a plnění opatření vydaných Ministerstvem financí. Dále zákon o 

pojišťovnictví umožnil v rámci dozoru provádět kontrolu hospodaření 

pojišťoven, ukládat nápravná opatření a sankce. Podstatné pro účel této 

práce je, že zákon podrobněji upravoval pouze dozor nad podnikáním 

pojišťoven, zajišťoven, případně dalších subjektů, kterým bylo uděleno 

povolení k podnikání v pojišťovnictví. Dozor nad pojišťovacími 

zprostředkovateli byl definován v zákoně o pojišťovnictví 1991 pouze obecně 

v § 25, který odkázal pro oblast zprostředkování pojištění na přiměřené užití 

některých ustanovení, regulující dozor vůči pojišťovnám. Jednalo se o 

udělování povolení pojišťovacím zprostředkovatelům, kteří chtěli vykonávat 

činnost pro zahraniční pojišťovnu. (Zprostředkovatelé, vykonávající činnost 

pro tuzemské pojišťovny, tedy povolení nepotřebovali a nepodléhali ani 

registraci u dozorčího orgánu.) Dále se jednalo o přiměřené ustanovení § 18, 

týkající se provádění dozoru nad pojišťovnami. Zákon tak zakotvil obecný 

rámec pro kontrolu dodržování právních norem a opatření, stanovených 

orgánem dozoru a to i pro zprostředkovatelské subjekty a upravil svá práva 

při výkonu dozoru. Na základě ustanovení § 25 o přiměřeném užití vybraných 
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ustanovení vůči pojišťovacím zprostředkovatelům si dle mého názoru 

zákonodárce vytvořil blanketní normu pro futuro, která by orgánu dozoru 

umožnila budoucí rozšíření působnosti. Jak jsem již zmínila v předchozí 

kapitole této práce, vzhledem k době vzniku tohoto zákona a počátkům 

zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví,  lze tuto obecnou úpravu 

pochopit. Hůře aplikovatelné by bylo užití přiměřenosti podle ustanovení § 19 

a § 20, které upravovalo nápravná opatření a sankce. Ve vztahu k pojišťovně 

jsou totiž všechna nápravná opatření založena na odejmutí povolení, které 

však zákon o pojišťovnictví 1991 ve vztahu k pojišťovacím 

zprostředkovatelům neupravoval (mimo zmíněné zprostředkovatele, působící 

pro zahraniční pojišťovnu). Zákon o pojišťovnictví 1991 upravil v ustanovení 

§ 11 pokuty, které bylo možno uložit např. i za opakované či závažné 

porušení povinností stanovených zákonem. Takové porušení bych vyložila ve 

smyslu přiměřeného užití o dozoru nad pojišťovacími zprostředkovateli,  

uvedený zákon však neupravil možnost přiměřeného užití ustanovení § 11 o 

pokutách. Z výše uvedeného vyplývá, že ani nápravných opatření, ani pokut 

upravené zákonem o pojišťovnictví 1991, nebylo možno užít při zjištění 

nesouladu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele s požadavky zákona.  

Přestože úprava státního dozoru nad činností pojišťovacího 

zprostředkovatele dle zákona o  pojišťovnictví 1991 byla založena na 

principu obdobného užití ustanovení, týkajících se pojišťoven, uvádí 

Škopová109, že dozorčí orgán měl řadu oprávnění, možností a prostředků při 

zjištění porušení povinností pojišťovacích zprostředkovatelů. „Kontrola se 

zaměřuje na dodržování právních předpisů, na provozování předmětu 

činnosti v souladu s uděleným povolením, pokud bylo vydáno, na ochranu 

zákazníků apod. Při kontrole má dozorčí orgán právo zúčastnit se jednání 

řídících orgánů společnosti při projednávání roční účetní závěrky, účastnit se 

jednání dozorčí rady, vstupovat do obchodních a provozních prostorů aj. Při 

zjištěných nedostatcích může dozorčí orgán uložit opatření, odejmout 

povolení k podnikání, apod.“  

Dalším zákonem, který se zabýval státním dozorem v pojišťovnictví byl 

zákon o pojišťovnictví 1999. Tento upravil dozor ve vztahu ke 

zprostředkovatelům podrobněji, když na rozdíl od předcházející právní 
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regulace výslovně zakotvil, že dozoru podléhají osoby, vykonávající na 

území ČR zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. Dozorčím orgánem i 

podle úpravy tohoto zákona zůstalo Ministerstvo financí, kterému zákon o 

pojišťovnictví 1999 přiznal další kompetenci. Ministerstvo se stalo 

registračním místem, povinnost registrace se však týkala jen části 

pojišťovacích zprostředkovatelů, konkrétně pojišťovacích makléřů. Důvody 

tohoto rozdílného přístupu k registraci dle typů zprostředkovatelů vysvětluje 

Čejková: „Pojišťovací agenti jednají jménem a na účet pojišťovny. Proto 

zákon předpokládá, že nevyžadují zvláštní regulaci. Pojišťovací nebo 

zajišťovací makléři vykonávají naopak zprostředkovatelskou činnost 

svobodně pro třetí osobu, která hodlá s pojišťovnou uzavřít pojistnou 

smlouvu, nebo na základě smlouvy s pojišťovnou. Proto pro makléře zákon 

zakotvil nutnost splnění další podmínky: registrace u Ministerstva financí.“ 110 

Vlastní výkon dozorové a kontrolní činnosti ve vztahu k pojišťovacím 

zprostředkovatelům byl upraven obdobně jako v zákoně  o pojišťovnictví 

1991. Ustanovení o kontrole, platná pro pojišťovny, se měla obdobně použít 

pro pojišťovací zprostředkovatele. Konkrétně mělo Ministerstvo financí 

možnost kontrolovat soulad činnosti pojišťovacího zprostředkovatele 

s podmínkami stanovenými právními předpisy a u pojišťovacího makléře 

navíc soulad činnosti s uděleným povolením. V případě zjištění nedostatků 

měl dozorčí orgán možnost udělit sankci – zrušit registraci pojišťovacího 

makléře. Ministerstvo financí mohlo kontrolovat i dodržování zákona 

pojišťovacími agenty, sankci ve smyslu zrušení registrace ani její obdobu či 

mírnější formu (vzhledem k neexistenci povinnosti registrace pro pojišťovací 

agenty) však zákon neupravil. Povinností pojišťovacího agenta  bylo oznámit 

ztrátu své bezúhonnosti bezodkladně pojišťovně, zákon však ani v tomto 

případě nestanovil případnou sankci, ani neupravil postup pojišťovny 

v případě, že sama zjistí neplnění této povinnosti pojišťovacím 

zprostředkovatelem. Předmětem kontroly byly administrativní a účetní 

postupy a také způsob vnitřní kontroly. Zákon o pojišťovnictví 1999 stanovil 

makléřům povinnost součinnosti při kontrole. Nedostatek právní úpravy 

zákona o pojišťovnictví 1999 spatřuji v omezeném okruhu subjektů, vůči nimž 

bylo možno uplatnit dozor v plné míře. Mám tím na mysli, že zákon upravil 
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možnost kontroly vůči všem typům zprostředkovatelům, avšak sankci ve 

smyslu odpovídající zákazu stanovil jen pro pojišťovací makléře a to 

konkrétně ve formě zrušení registrace. Dále vnímám omezený okruh oblastí, 

za které bylo možné  udělit sankce a také velmi obecnou úpravu pokut. 

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích umožnil uložit pokuty za  

provozování činnosti bez registrace a za uvedení nesprávných údajů 

v žádosti o povolení. Z výše uvedeného vyplývá, že tyto sankce bylo možno 

uplatnit jen vůči registrovaným subjektům, tedy pojišťovacím makléřům.  

Další ustanovení byla již jen velmi obecná. Zákon o pojišťovnictví 1999 

upravoval, že fyzické nebo právnické osobě (podotýkám jakékoliv, nebylo 

specifikováno, že by se nutně muselo jednat o pojišťovacího 

zprostředkovatele) bylo možno uložit pokutu za porušení  povinností dle 

tohoto zákona. Patřila sem i pokuta za porušení mlčenlivosti, která byla u 

právnických osob přísněji sankcionována.111Zákon dával prostor rozsáhlému 

správnímu uvážení dozorčího orgánu, což neshledávám v souladu se 

zájmem na zachování právní jistoty podnikání pojišťovacích 

zprostředkovatelů.  

3.4. Platná právní úprava dohledu v pojišťovnictví, konkrétně ve vztahu 

k pojišťovacím zprostředkovatelům  

Zákon o pojišťovnictví definuje všeobecně rámec a předmět dohledu 

v pojišťovnictví, dále subjekty, které dohledu podléhají a orgán dohledu. 

Z uvedeného zákona vyplývá, že jedním ze subjektů, které podléhají dohledu 

v pojišťovnictví, jsou i pojišťovací zprostředkovatelé. Zákon o pojišťovnictví je 

řadí do kategorie dalších fyzických  a  právnických  osob,  o nichž to stanoví 

zákon o pojišťovnictví nebo jiný právní přepis. V případě pojišťovacích 

zprostředkovatelů je takovým zvláštním předpisem zákon o pojišťovacích 

zprostředkovatelích. Česká národní banka vykonává dohled v zájmu ochrany 

pojistníků, pojištěných  a  oprávněných osob a v zájmu  zachování finanční 

stability pojišťoven a zajišťoven. Předmětem dohledu ve vztahu 

k pojišťovacím zprostředkovatelům podle zákona o pojišťovnictví je kontrola 

dodržování zákona o pojišťovnictví a jiných právních předpisů v rozsahu, v 

jakém  se  vztahují  k provozování jejich činnosti. Zejména se jedná o  soulad 

s podmínkami stanoveným zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích, 
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týkajících se registrace, práva zakládat pobočky nebo svobody dočasně 

poskytovat služby u pojišťovacího zprostředkovatele z jiného členského státu 

a plnění povinností uložených rozhodnutím České národní banky. Zákon dále 

pro všechny subjekty stanovuje další příklady kontrolovaných činností, 

z nichž by pro dohled nad pojišťovacími  zprostředkovateli připadla v úvahu 

např. kontrola účetnictví. Vzhledem k tomu, že zákon o pojišťovacích 

zprostředkovatelích definuje vlastní předmět kontroly, považuji jeho 

ustanovení za speciální vůči zákonu o pojišťovnictví a uvedená obecná 

úprava předmětu dohledu zákona o pojišťovnictví, např. zmiňovaná kontrola 

účetnictví, se dle mého názoru pro pojišťovací zprostředkovatele nevyužije.  

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích zahrnuje stěžejní úpravu 

dohledu nad pojišťovacími zprostředkovateli v  ustanovení § 22, ve vztahu 

k zákonu o pojišťovnictví se jedná o úpravu speciální. Dohled nad činností 

pojišťovacích zprostředkovatelů provádí ČNB jak nad povinnostmi, které 

zprostředkovatelům stanovuje zákon o pojišťovnictví, tak zákon o 

pojišťovacích zprostředkovacích. Z hlediska osobní působnosti se 

vztahuje dohled, prováděný Českou národní bankou, na kontrolu činnosti 

těch pojišťovacích zprostředkovatelů, jejichž bydliště či sídlo je v ČR nebo ve 

třetích zemích; výkon dohledu se řídí zákonem o pojišťovnictví. Dohled nad 

činností zprostředkovatelů z ostatních členských států, působících na našem 

území provádí jejich domovský orgán, v součinnosti s ČNB. Součinnost se 

projevuje např. v povinnosti výměny informací o zprostředkovatelích, kterým 

bylo uloženo opatření k nápravě nebo sankce, pokud hrozí zprostředkovateli 

zrušení zápisu z registru, dále např. ve vzájemné výměně informací 

potřebných k výkonu mezi orgány dohledu členských zemí.  Z hlediska věcné 

působnosti kontroluje ČNB soulad prováděné činnosti s podmínkami zákona 

o pojišťovacích zprostředkovatelích. Při posuzování souladu činnosti 

pojišťovacího zprostředkovatele se zákonem je nutno brát v potaz všechny 

povinnosti, které tomuto zprostředkovateli stanovuje zákon o pojišťovacích 

zprostředkovatelích i další zákony, např. zákon o pojišťovnictví ohledně 

povinnosti mlčenlivosti nebo zákon o pojistné smlouvě ve vztahu k rozsahu 

informací, jež musí pojišťovací zprostředkovatel sdělit zájemci o 

pojišťovnictví. Dále je předmětem kontroly také povinnost periodického 
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vykazování činnosti pojišťovacích agentů a pojišťovacích makléřů, kterou 

nově zavedl zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích.112  

Generální tajemník České asociace pojišťoven Tomáš Síkora vidí nedostatky 

faktického výkonu dohledu ve vysokém počtu zprostředkovatelů a v  

nevyřešené ochraně spotřebitelů před možnou škodou, způsobenou 

zprostředkovateli. Navrhuje řešení - zavedení institutu pojistného arbitra.113  

3.5 Nápravné a sankční nástroje ČNB vůči pojišťovacím 

zprostředkovatelům  

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích umožňuje České národní bance, 

aby při zjištění nesrovnalostí mezi činností pojišťovacího zprostředkovatele  a 

požadavky zákona uložila tomuto zprostředkovateli povinnost provést 

opatření k nápravě. Za vyjmenované přestupky a správní delikty umožňuje 

pojišťovacímu zprostředkovateli uložit sankci a také  pořádkovou pokutu za 

znemožnění či závažné ztížení výkonu dohledu. Institut pořádkové pokuty je 

z mého pohledu problematickým ustanovením. Samotná možnost udělit 

pořádkovou pokutu mi připadá správná, ale pozastavuji se nad  výší pokuty a 

nejasnou definicí „prohřešků“ za něž může být pokuta uložena.  ČNB totiž 

může zprostředkovateli uložit opakovaně pokutu až 5 000 000 Kč, v úhrnu 

maximálně 20 000 000 Kč. Výše pořádkové pokuty je tak totožná s úpravou 

dle zákona o pojišťovnictví, která ji ve stejné výši stanovuje pro pojišťovny a 

zajišťovny. Ty však mohou dle mého názoru způsobit „neuposlechnutím“ 

orgánu dohledu daleko větší škody než pojišťovací zprostředkovatelé a také 

jejich finanční zázemí je odlišné od situace pojišťovacích zprostředkovatelů. 

Za znemožnění či závažné ztížení výkonu dohledu se považuje zejména 

neuposlechnutí výzvy či neposkytnutí potřebné součinnosti dle zákona o 

pojišťovacích zprostředkovatelích. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích 

stanovuje poměrně dlouhou objektivní lhůtu, v níž je možno zahájit správní 

řízení o pořádkové pokutě – je to až do 6 měsíců ode dne, kdy došlo 

k protiprávnímu jednání. Institut pořádkové pokuty je trnem v oku autorkám 

komentáře k zákonu o pojišťovnictví. „Navíc toto ustanovení je tak zavádějící, 

že snad by nešlo ani použít pro nepřezkoumatelnost. Už pouhý fakt, že je 
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tato pokuta ve stejné výši až do 20 000 000 Kč (opakovaně) zavedena jak 

pro fyzické tak i pro právnické osoby, nemůže být pro fyzické osoby snad 

míněna vážně. Přitom neposkytnutí potřebné součinnosti či „nevyhovění 

výzvě“ podle tohoto zákona jsou bez nezbytné citace konkrétních ustanovení 

naprosto neurčité pojmy (dokonce i zneužitelné), které dávají možnost tuto 

sankci použít. Navíc zákon nestanoví ani výslovná pravidla k tomu, jak určit 

přezkoumatelnou výši této pokuty.“114 

Základním nástrojem ČNB, jak přimět pojišťovací zprostředkovatele 

k provádění jejich činnosti v souladu s požadavky právních předpisů, jsou  

opatření k nápravě. Prvním z nich je uložení povinnosti uvést ve 

stanoveném termínu činnosti do souladu se zákonem. Toto opatření je 

základním nástrojem, které použije ČNB vždy, zjistí-li nesoulad faktické 

činnosti s podmínkami pro výkon činnosti pojišťovacího zprostředkovatele. 

Nesplní-li zprostředkovatel opatření ve stanoveném termínu, využije ČNB 

druhého opatření v pořadí, tedy pozastavení činnosti pojišťovacího 

zprostředkovatele; činnost pozastaví maximálně na dobu 6 měsíců. Stejně 

bude postupovat a činnost pozastaví v případě, kdy při výkonu dohledu zjistí 

zánik pojištění odpovědnosti zprostředkovatele, nedostatečnou jistinu u  

pojišťovacího agenta nebo makléře, či nesplnění zákonných podmínek či 

neplní povinnosti u odpovědného zástupce. V posledním jmenovaném 

případě nemusí ČNB rovnou pozastavovat činnost, ale může využít třetího 

nápravného opatření, tedy uložení změny osoby odpovědného zástupce 

u právnické osoby.  

„V době, kdy je příslušnému subjektu pozastavena činnost, nesmí 

zprostředkovávat uzavírání nových pojistných nebo zajišťovacích smluv, 

zprostředkovávat prodlužování nebo rozšiřování zprostředkovaných 

pojistných nebo zajišťovacích smluv, přenášet pojistné nebo pojistné plnění. 

To však neznamená, že takový zprostředkovatel nesmí vykonávat žádnou 

činnost. Taxativní výčet zakázaných činností totiž znamená, že ostatní 

činnosti i spadající do definice zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví 

ve smyslu §3 písm. a), např. pomoc při správě pojištění, vyřizován nároků 
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z pojistných nebo zajistných smluv, vykonávat lze i v době pozastavení 

činnosti.“115 

Nejzávažnější „prohřešky“ proti zákonu o pojišťovacích zprostředkovatelích 

jsou vyjmuty z možnosti nápravy a nelze pro jejich řešení použít opatření 

k nápravě. Konkrétně se jedná o ztrátu důvěryhodnosti a o případy, kdy 

zprostředkovatel, jemuž byla pozastavena činnost,  nenapravil vytýkané 

nedostatky ve stanovené lhůtě. Takové nedostatky pojišťovacího 

zprostředkovatele jsou řešeny rozhodnutím ČNB o výmazu zápisu 

takového zprostředkovatele z registru.116   

Ukládání sankcí za přestupky a správní delikty je další možností, jak  

může ČNB působit při zjištění nesouladu činnosti pojišťovacího 

zprostředkovatele s požadavky právní úpravy. Takový nesoulad způsobený 

právnickou osobou se označuje vždy za  správní delikt (§ 26), způsobí-li jej 

však fyzická osoba, řadí ho zákon buď do skupiny přestupků (§ 25) nebo 

nelogicky do skupiny nazvané správní delikty právnických osob (§ 26, odst. 

2). Logika členění by dle mého názoru měla vycházet z toho, zda je 

zprostředkovatel fyzickou nebo právnickou osobou. Pokud zákonodárce měl  

v úmyslu provést členění dle skutkových podstat, měl upustit od systematiky 

členění podle toho, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Dvojí 

třídění zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích vnáší do situace chaos. 

Navíc zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích snižuje význam členění tím, 

že za tytéž skutkové podstaty stanovuje stejnou sankci (pokutu ve stejné 

výši), ať se jedná o přestupek nebo správní delikt „právnických“ osob, ať jej 

způsobí fyzická nebo právnická osoba. Podle výše možné pokuty lze rozdělit 

skutkové podstaty na dvě kategorie. „Mírnější“ porušení právních předpisů, 

související např. s registrací či vykazováním, sankcionuje zákon o 

pojišťovacích zprostředkovatelích pokutou do výše 1 000 000 Kč. Závažnější 

správní delikty, kterými jsou např. nesplnění uložených nápravných opatření 

ve lhůtě, sankcionuje zákon pokutou až 10 000 000 Kč, nezávisle na tom, 

zda se  jedná delikt spáchaný fyzickou nebo právnickou osobou (přestože 

jsou zařazeny v kategorii správní delikty právnických osob).  
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Důležité je zmínit, že přestupky, správní delikty právnických osob a sankce 

za ně se netýkají jen pojišťovacích zprostředkovatelů, ale i jiných fyzických a 

právnických osob – žadatelů a to v případě nesprávného uvedení údajů 

v žádosti o zápis do registru. „Naproti tomu není zcela jasné a pochopitelné, 

že mezi tato jednání nepatří provozování uvedených činností bez registrace. 

Přitom podle § 3 odst. 5 zákona o pojišťovnictví musí pojišťovna či zajišťovna 

využívat služeb pouze pojišťovacího zprostředkovatele registrovaného podle 

tohoto zákona. V návaznosti na stanovení povinnosti mlčenlivosti v § 21 odst. 

4 je třeba upozornit na pokutu, kterou v případě porušení této povinnosti 

upravuje jiný zákon, a to zákon o pojišťovnictví. Ten v § 35 odst. 1 písm. c) 

stanoví, že přestupku porušením povinnosti mlčenlivosti se dopustí fyzická 

osoba uveden v § 3, a za ten jí může být uložena pokuta až do výše 50 000 

Kč. Tato úprava však také vyvolává určité pochybnosti. Zřejmě se nepočítá 

s tím, že by pokutou mohlo být postiženo porušení povinnosti mlčenlivosti 

právnickou osobou, i když je v § 39 uvedena a jde např. právě o 

pojišťovacího zprostředkovatele.“117 

3.6 Dohled v  Evropské unii a ve světě  

3.6.1 Spolupráce orgánu dohledu při využití jednotného pasu 

Orgány dohledu členských států plní ve vztahu k přeshraniční činnosti také 

funkci  informátora. Konkrétně se tato funkce uplatní v případě, kdy 

pojišťovací zprostředkovatel, registrovaný u dozorčího orgánu jednoho 

členského státu, projeví zájem o provozování své činnosti v rámci jiného, 

hostitelského členského státu. Úprava je obsažena v zákoně o pojišťovacích 

zprostředkovatelích a  platí jak pro tuzemského pojišťovacího 

zprostředkovatele, který má záměr zahájit svou činnosti v jiném členském 

státě, tak obdobně pro zahraničního pojišťovacího zprostředkovatele z jiného 

členského státu, jehož záměrem je zahájit činnost na území ČR. Daný 

zprostředkovatel je povinen svůj záměr oznámit dozorčímu orgánu státu 

svého bydliště či sídla. Tento orgán je povinen ve lhůtě do 1 měsíce ode dne 

oznámení sdělit jeho záměr dozorčímu orgánu země, v níž má 

zprostředkovatel zájem podnikat, a současně informuje zprostředkovatele o 

tom, že oznámil jeho záměr  orgánu dohledu příslušné, tedy hostitelské  
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země. Sdělení výše uvedené informace pojišťovacímu zprostředkovateli je 

významné z hlediska běhu lhůt. Zprostředkovatel je totiž oprávněn zahájit 

svou činnosti na území příslušného státu nejdříve po uplynutí jednoho 

měsíce ode dne, kdy obdržel informaci domovského orgánu dohledu o tom, 

že tento splnil informační povinnost vůči hostitelskému orgánu dohledu. Ve 

vztahu k pojišťovacím zprostředkovatelům z jiného členského státu navíc 

ustanovení § 14 zakotvuje České národní bance povinnost, aby zapsala 

takového zprostředkovatele do registru a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode 

dne obdržení identifikačních údajů a potvrzení o registraci od  orgánu 

dohledu, v němž má zprostředkovatel bydliště nebo sídlo. I v případě záměru 

tuzemského pojišťovacího zprostředkovatele o zahájení zprostředkovatelské 

činnosti v jiném členském platí uvedená lhůta pro zahájení činnosti. 

3.6.2 Mezinárodní asociace pro dohled v pojišťovnictví  

Posláním Mezinárodní asociace dozorových orgánů v pojišťovnictví 

(IAIS - International Association of Insurance Supervisors) je  vytvoření 

pravidel pro fungování jednotného světového pojistného trhu. 

Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým 

penzijním pojištěním (CEIOPS) – koordinuje spolupráci národních orgánů 

dohledu v pojišťovnictví.  

„ Současná finanční krize odhalila rovněž systémové nedostatky evropského 

rámce pro dohled, jenž i po vytvoření jednotného vnitřního trhu v této oblasti 

zůstává roztříštěný na úrovni jednotlivých členských států. Stávající Evropský 

výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním 

pojištěním (CEIOPS) se změní v Evropský orgán pro pojišťovnictví a 

zaměstnanecké penzijní pojištění (European Insurance and Occupation 

Pensions Authority, EIOPA). Evropské orgány dohledu budou plnit aktivní 

úlohu koordinátora mezi vnitrostátními orgány dohledu, zejména v případě 

nepříznivého vývoje, který by mohl potenciálně ohrozit správné fungování a 

integritu finančního systému EU.“ 118 
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3.6.3 Regulace versus rentabilita – ochrana spotřebitelů nebo 

ekonomické riziko?   

„Analýzy vývoje ziskových marží dokazují, že průměrné ziskové marže 

pojišťoven mezi lety 1980 a 1990 na silně regulovaných trzích (např. USA, 

Francie, Velká Británie), poklesly na hodnotu 30% marží průměrně 

dosahovaných pojišťovnami v zemích se silou regulací pojišťovnictví (např. 

Rakousko, Švýcarsko). Právě deregulace pojišťovacích trhů, která je 

v současnosti v Evropské unii trendem, může vést až ke kolapsu rentability 

celého odvětví. Důvodem je vstup nových levnějších specializovaných 

poskytovatelů pojištění (např. poskytovatelé přímého pojištění-tzv. direct 

insurers- tzv. internetové pojišťovny, bankopojišťovny či nezávislí makléři, tj. 

zprostředkovatelé, kteří mohou svojí aktivitou a důsledným srovnáváním 

konkurenčních produktů snížit cenu pojištění.119 
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Závěr 

Při vypracování této práce jsem se hlouběji seznámila s tématem právní 

úpravy postavení a činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů. Snažila jsem se 

analyzovat dostupné knižní publikace a také jsem čerpala z odborných 

časopisů a internetu. Okomentovala jsem nastudovanou literaturu a přidala 

jsem své názory. Úkolu jsem se zhostila poctivě, ale zcela určitě jen 

v postavení lépe informovaného laika.  

Práci jsem zahájila obecným úvodem do pojišťovnictví, v němž jsem se 

zabývala definováním pojmu pojišťovnictví a jeho významem. Opětovně jsem 

se přesvědčila o důležitosti tohoto dynamického odvětví a nutnosti jeho 

důsledné právní úpravy, jakožto i úpravy vztahů, vznikajících v pojišťovnictví. 

Zajímavým tématem, kterému jsem se ve své práci věnovala a které jsem 

bohužel z důvodu rozsahu práce musela pojmout stručněji, než bylo mým 

původním záměrem,  byla historie pojišťovnictví. Obecnou část jsem zmínila 

stručně v první kapitole, ve druhé kapitole jsem se pak o něco podrobněji 

věnovala vývoji obchodní činnosti a její právní úpravy. Fascinuje mě, že 

kořeny pojišťovnictví sahají do 3. tisíciletí před naším letopočtem. Z pohledu 

právní úpravy je neuvěřitelné, jak dlouho si pojišťovnictví vystačilo bez právní 

regulace. Vždyť zmínka o prvním právním pramenu, regulujícím 

pojišťovnictví na našem území pochází  až z počátku 19. století. Obchodní 

služba v komerčním pojetí funguje fakticky dokonce až od 60. let 19. století a 

první zmínka o její právní úpravě spadá až do prvních let minulého století. 

Tento pohled do historie umocňuje fakt, že ani ve 20. století nedoznala 

právní úprava obchodní činnosti výrazných změn, že nebyla stanovena 

pravidla pro činnost pojišťovacích zprostředkovatelů. Přes nedostatečnou 

právní regulaci obchodní služba fungovala ať již v podmínkách tržní 

ekonomicky v předválečném období, tak následně i v plánované ekonomice.  

O to větší kontrast představuje dnešní velmi podrobná úprava odvětví 

pojišťovnictví, o níž píšu v první  kapitole – zde zmiňuji základní předpisy 

platné úpravy pojišťovacího práva, stručně představuji vývoj právní úpravy od 

roku 1989 do dnešních dnů. Hovořím o zákonu o pojišťovnictví a o zákonu o 

pojistné smlouvě, které jsou pilíři pojistného práva.  V uvedeném historickém 

kontextu si na tomto místě kladu otázku,  jak by vypadala současná národní 

právní úprava, nebylo by-li našeho vstupu do Evropské unie a harmonizace 
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českého práva s právem Evropských společenství. Věřím, že bychom na 

základě zkušeností došli k poznání, že právní úprava zákona o pojišťovnictví 

1999 byla nedostatečná. Zcela určitě bychom si vzali inspiraci ze 

zahraničních právních regulací, poučili bychom se ze zkušeností orgánu 

dohledu. Domnívám se však, že nebýt harmonizace uvedených právních 

systémů, neexistovala by dnes tak podrobná právní úprava ve věci 

pojišťovacích zprostředkovatelů, jíž jsem věnovala druhou kapitolu této 

práce. Existuje více názorových proudů, některé Tvrdí, že je podrobná 

regulace nutná, jiné míní, že v souvislosti s ochranou spotřebitelů je právní 

úprava nedostatečná. Můj názor je, že s přihlédnutím k obecnému trendu 

zvýšené ochrany spotřebitelů je koncepce podrobné právní úpravy v souladu 

s tímto požadavkem, ale z ekonomického pohledu přílišná regulace 

poškozuje tržní principy. Otázka, kterou nevyřešili dosud žádní ekonomové, 

zní zda nechat trhu volnou ruku, či zvolit jistou míru regulace. Této otázce se 

věnuji ve třetí kapitole mé práce. Osobně se za přiměřenou regulaci 

přimlouvám, ale kladla bych větší důraz na samoregulaci či vzájemnou 

regulaci subjektů. Konkrétně mám na mysli zavedení institutu „subsidiárního 

dohledu nad dodržováním zákonem stanovených povinnosti pojišťovacích 

zprostředkovatelů. Za jeho výkon by byla odpovědná pojišťovna vůči těm 

získatelům, s nimiž má navázán smluvní vztah, resp. pojišťovací agent nebo 

pojišťovací makléř ve vztahu k výkonu činnosti jemu podřízených 

pojišťovacích  zprostředkovatelů. Tyto subjekty k sobě mají velmi blízkou 

vazbu prostřednictvím smluvních vztahu a mimořádně důležitého pojítka 

zvaného „provize“, kterým se věnuji ve druhé kapitole. Z uvedených důvodů 

by mohlo být zavedení takového „doplňkového přeneseného výkonu 

dohledu“ účinné, ovšem jen za podmínky, že by bylo povinností pojišťovny 

nebo pojišťovacího agenta či makléře oznámit nesoulad zjištěné činnosti se 

zákonem České národní bance120. Nesplnění této povinnosti by bylo 

podmíněno sankcí. Za samozřejmé považuji zachování dohledu 

v pojišťovnictví vykonávaného Českou národní bankou a to v plném rozsahu.  

O tom, že je problematiku regulace činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů 

nutno podrobněji řešit je přesvědčeno Ministerstvo financí. Jeho návrh novely 

zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích vyvolal řadu diskuzí a reakcí.  

 
                                                 
120

 např. jako je tomu při neplnění povinnos tí odpovědného zástupce u pojišťovacího makléře/agenta  
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Důvody, které vedly Ministerstvo financí k návrhu zákona, kterým se mění 

zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o 

pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve 

znění pozdějších předpisů a další související zákony (dále jen  „novela“), 

jsem logicky hledala nejprve v důvodové zprávě. Ta jako základní problém 

definuje vysoký, stále narůstající počet pojišťovacích zprostředkovatelů. 

Příčinu tohoto stavu shledává v atraktivitě profese, zapříčiněné obzvláště 

vysokými provizemi životního pojištění a snadný vstup do odvětví.  Dále 

problém spatřuje v nepřehlednost typů pojišťovacích prostředkovatelů, 

v nízké transparentnosti poskytovaných informacích a v nerovnováze 

povinností distribučních cest.  

Některé z oblastí, jejichž změnu navrhuje novela, jsem ve své práci také 

označila za problematické. Ministerstvo financí vyjmenovává tyto oblasti 

úpravy novely:  snížení počtu kategorií pojišťovacích zprostředkovatelů, 

zavedení neslučitelnosti výkonu agentské a makléřské činnosti v rámci 

jednoho smluvního vztahu, zavedení principu jediné možné zastoupené  

pojišťovny u vázaného zástupce, zahrnutí povinností vybraných 

zaměstnanců pojišťoven do působnosti zákona o pojišťovacích 

zprostředkovatelích, zavedení standardizovaného ukazatele nákladovosti 

rezervotvorného pojištění, povinnost užití standardizovaného formuláře pro 

poskytovaných klíčových informací zákazníkům, regulace odměn  z životního 

pojištění a zavedení působnosti finančního arbitra pro řešení sporů, 

způsobených pojišťovacími zprostředkovateli v rámci životního pojištění.  

Největší reakce na návrh novely zaznamenala oblast regulace provizí. 

Ministerstvo financí tvrdí, že dalo dostatečný prostor k diskuzím v rámci 

veřejných zasedání i speciální expertní skupiny. Z důvodové zprávy vyplývá, 

že Ministerstvo preferuje úpravu menšího zatížení pojistníka formou 

rozložení počátečních nákladů do delšího časového období. V návrhu 

zákona je však uvedena druhá navrhovaná varianta a to zavedení cenové 

regulace stropu provizí, a to přes to, že v ostatních oborech 

zprostředkovatelské činnosti, za jejíž regulaci odpovídá rovněž Ministerstvo 

financí, se obdobná regulace nevyskytuje. 

S předloženými návrhy ministerstva se neztotožnila Legislativní rada vlády, 

která návrh novely jako celek na svém jednání v srpnu 2011 vrátila 

navrhovateli, tedy Ministerstvu financí k zapracování připomínek Legislativní 

rady vlády. Důvodem bylo to, že návrh není plně kompatibilní se směrnicemi 

EU. K datu odevzdání této práce zapracovává Ministerstvo financí 

připomínky Legislativní rady vlády.  
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Abstrakt  

Ve své diplomové práci se zabývám právní úpravou postavení a činnosti 
pojišťovacích zprostředkovatelů. Práce se dělí do třech kapitol. V první se věnuji 
obecně pojišťovnictví a pojišťovacímu právu. Zdůrazňuji význam odvětví a nutnost 
jeho právní regulace. Zmiňuji se o kořenech pojišťovnictví a vývoji právní úpravy od 
roku 1989. Jádrem mé práce je druhá kapitola, v níž popisuji význam pojišťovacích 
zprostředkovatelů, jejich funkce a vztah k ostatním distribučním cestám. Hovořím 
zde o historii obchodní činnosti a její právní regulace, zaměřuji se na vývoj právní 
úpravy činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů od roku 1989. Pohled na dřívější 
úpravu je důležitý z důvodu, že zakotvila instituty a pojmy, které jsou stále součástí 
platného práva. Nejvýznamnější částí mé práce je zhodnocení platné právní úpravy 
zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, zákona o pojišťovnictví a zákona o 
pojistné smlouvě ve vztahu k pojišťovacím zprostředkovatelům. Dále popisuji úpravu 
smluvních typů dle obchodního zákoníku, které jsou použitelné pro spolupráci 
pojišťovacích zprostředkovatelů s ostatními subjekty. Z právní úpravy zákona o 
pojišťovacích zprostředkovatelích jsem se zaměřila na oblast povinností 
pojišťovacích zprostředkovatelů, zejména na ochranu zájmů spotřebitele. Věnuji 
pozornost zájmovým asociacím pojišťovacích zprostředkovatelů, které svou činností 
významně ovlivňují dění na pojistném trhu. Třetí kapitola obsahuje problematiku 
dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů. Popisuji vývoj právní úpravy, 
zabývám se významem dohledu v pojišťovnictví a převážně možná opatření, která 
Česká národní banka, může použít vůči pojišťovacím zprostředkovatelům. V závěru 
práce si kladu otázku o potřebnosti a dostatečnosti současné regulace a zmiňuji se 
o úpravě de lege ferenda.  

Abstract of thesis titled Insurance intermediaries and supervision over their 
activities.  
In my thesis I deal with legislation status and activities of insurance intermediaries. 
The thesis is divided into three chapters. The first one is devoted to general 
insurance and the insurance law. I emphasize the importance of the sector and 
necessity its  legal regulation. I mention the roots and development of insurance 
legislation since 1989. The core of my work is the second chapter, which describes 
the importance of insurance intermediaries, their function and relationship to other 
distribution paths. I am talking about the history of the business and its legal 
regulation and focusing on the development of regulatory activities of insurance 
brokers since 1989. View of the earlier legislation is important because the anchor 
institutions and concepts that are still part of the applicable law. The most important 
part of my theses is a evaluation od the existing legislation, the Act on Insurance 
Intermediaries, Insurance Act and the Insurance Contract Act in relation to 
insurance intermediaries. I describe types of contractual arrangements under the 
Commercial Code that are applicable to insurance intermediaries cooperation with 
other entities. From the legislation of the Act on Insurance Intermediaries, I focused 
on the area of responsibility of insurance intermediaries, especially of consumer 
protection. I pay attention to special interest associations of insurance 
intermediaries, through their activities significantly influence events in the insurance 
market. The third chapter contains problems of supervision of insurance 
intermediaries. Describe the development of legislation concerned with the meaning 
of Insurance Supervisors and mainly possible action by the Czech National Bank 
may apply to insurance intermediaries. In conclusion, I have wondered about the 
necessity and sufficiency of current regulation and mentioning the treatment de lege 
ferenda. 

Klíčová slova = key words: pojišťovací zprostředkovatelé=insurance 

intermediaries, dohled nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů=supervision of 
insurace intermediaries, Česká národní banka=Czech national bank  

Seznam příloh:   Příloha č.1 přehled typů pojišťovacích zprostředkovatelů 
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