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Struktura prezentace

• Úvod a regulatorní tsunami

• Hlavní dopadové oblasti (na půdorysu nového ZDP)

• Diskuze
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Nová úprava distribuce pojištění

• Registrace a přeregistrace

• Odbornost a důvěryhodnost

• Doporučení a rada

• Záznamy

• Informační povinnosti



Přeregistrace SZ/VZ

• Přechodné období pro přeregistraci: 

• PA (SZ) = 2 měsíce od účinnosti (automaticky)

• PPZ (VZ) = 4 měsíce od účinnosti (po přereg. SZ)

• Bez platby přeregistračního poplatku (PA i PPZ)



Nákladnost pro koncové VZ 



Odbornost I

• Všeobecné znalosti – SŠ vzdělání s maturitou

• Odborné znalosti – akreditovaná zkouška (celkem 5 skupin odbornosti): ŽP + NŽP 
kumulativní

• Následné vzdělávání – 15 hodin ročně

• Za všechny skupiny odbornosti dohromady

• Pouze akreditované instituce (outsourcing?)



Odbornost II

• Přechodná období

• Všeobecné znalosti = 42 měsíců

• Neplatí pro osoby, které distribuovaly pojištění alespoň 3 roky před účinností (nepřetržitě –
registrace, prac. smlouva)

• Odborné znalosti = 12 → 24 měsíců (ČP, např. na základě zkoušky PPZ)

• Parametry akreditované zkoušky

• Obdobně jako u spotřebitelských úvěrů, investic

• Single-choice otázky, multiple-choice otázky, případové studie:

• ŽP = 39 SCH otázek, 13 MCH, 3 PS (120 min)

• Auta = 30 SCH otázek, 10 MCH, 2 PS (90 min)

• NŽP = 39 SCH otázek, 13 MCH, 3 PS (120 min)

• NŽP + ŽP = 39 + 21 SCH, 13 + 7 MCH, 2 + 2 PS (180 min)



►ČNB posuzuje důvěryhodnost distributorů v souladu s Úředním 
sdělením ČNB z 3.12.2013 a zákony, které obsahují podrobnou úpravu 
důvěryhodnosti (např. z.č. 257/2016 Sb., o spotřeb.úvěru).

►Důvěryhodnost zohledňuje dodržování právních a etických pravidel a 
morální profil i integritu. Důvěryhodnost osoby spočívá jednak v její 
bezúhonnosti a jednak v její profesní, podnikatelské integritě. 
Bezúhonnost tvoří součást důvěryhodnosti.

►ČNB při posuzování důvěryhodnosti zohledňuje zejména zda 
osoba:

 nebyla v minulosti odsouzena pro trestný čin, 

 nebyla pravomocně uložena sankce pro správní delikt nebo 
povinnost k náhradě škody,

 vždy dostála svým závazkům vůči orgánu dohledu nebo státního 
dozoru při výkonu své funkce,

 a dbala zásad poctivého obchodního styku a nenarušovala 
hospodářskou soutěž.

Důvěryhodnost



Doporučení a rada

• Ne-doporučení

• podstatné změny neživotního pojištění, jestliže výše pojistného za pojištění, 
kterého se změna týká, nepřesahuje

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

b) částku odpovídající hodnotě 200 EUR, jestliže pojistná doba takového 
pojištění, včetně jeho prodloužení, nepřesahuje dobu 3 měsíců.

• Doporučení

• pro ne-rezervotvorné pojištění vždy (před sjednáním, podstatnou změnou nebo 
ukončením)

• vyhodnocení informací týkajících se požadavků, cílů a potřeb zákazníka



Doporučení a rada II

• Rada

• pro rezervotvorné pojištění vždy (před sjednáním, podstatnou změnou nebo ukončením)

• na základě

• analýzy

• požadavků, cílů a potřeb získaných od zákazníka,

• rizik, kterým může být zákazník vystaven po dobu trvání pojištění,

• finanční situace zákazníka,

• znalostí a zkušeností zákazníka v oblasti investic,

• rizikové tolerance zákazníka a jeho schopnosti nést ztráty,

• právních vztahů zákazníka týkajících se dalších produktů finančního trhu

• výběru z dostatečného počtu vhodných pojistných produktů, které může pojišťovna nebo 
pojišťovací zprostředkovatel distribuovat (stačí i jeden produkt)

• pro ne-rezervotvorné pojištění poskytování rady dobrovolné



• Vždy zachycuje minimálně:

• požadavky, cíle a potřeby zákazníka, 

• doporučení a důvody pro sjednání či změnu daného pojištění,

• vysvětlení dopadů případného sjednání nebo podstatné změny 
pojištění na zákazníka, vč. souvisejících rizik, 

• předchozí postup se nepoužije u pojištění velkých rizik nebo u 
podstatné změny neživotního pojištění, jestliže výše ročního 
pojistného je menší než 600 EUR, či menší než 200 EUR při 
pojistné době do 3 měsíců,

• jedná-li se o poskytnutí rady v případě rezervotvorného pojištění, je 
součástí záznamu i analýza (viz. výše) + prohlášení o vhodnosti

Záznam z jednání



►PŘEDSMLUVNÍ  INFORMACE:
 o pojišťovně (§ 83) – sděluje P či PZ
 o pojištění (§ 84) – sděluje P či PZ
 o životním pojištění (§ 85) – sděluje P či PZ
 o rezervotvorném pojištění (§ 86) – sděluje P či PZ
 o pojištění vázaném na koupi zboží nebo služby (§ 87) – sděluje P či PZ
 o pojišťovacím zprostředkovateli (§ 88) – sděluje PZ
 standardizované informace o produktech (KID, IPIK) – sděluje P či PZ

►INFORMACE  BĚHEM  TRVÁNÍ  POJIŠTĚNÍ:

 o pojišťovně, pojištění a o pojišťovacím zprostředkovateli (§ 89) –
sděluje P či PZ

Informační povinnosti



Informační povinnost při sjednání (IŽP)

Stávající stav (ZPZ)
29 bodů + ÚS ČNB

Stav po novele (ZDP)
40 bodů + PRIIPs

Pojistitel je povinen klientovi před uzavřením pojistné smlouvy poskytnout informace o
a) sobě, kterými jsou
1. název pojistitele,
2. název členského státu, kde má pojistitel svoje sídlo, a tam, kde to přichází v úvahu, adresa agentury 
nebo pobočky pojistitele, která uzavírá pojistnou smlouvu,
3. adresa sídla pojistitele, popřípadě agentury nebo pobočky, která uzavírá pojistnou smlouvu, a
4. místo zápisu pojistitele v obchodním nebo obdobném veřejném rejstříku, jeho identifikační číslo nebo 
odpovídající prostředek identifikace v takovém rejstříku a informace o názvu a sídle orgánu odpovědného 
za výkon dohledu nad jeho činností, jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavíranou na dálku,
b) způsobu vyřizování stížností pojistníků, pojištěných, obmyšlených nebo oprávněných osob, včetně 
možnosti obrátit se se stížností na Českou národní banku nebo s návrhem na finančního arbitra, a
c) právu rozhodném pro pojistnou smlouvu tam, kde strany nemají možnost volby práva rozhodného pro 
pojistnou smlouvu, nebo právu, které navrhuje pojistitel v případech, kdy strany mají možnost volby 
rozhodného práva.

Pojišťovna je povinna zákazníkovi sdělit
a) své jméno, a nevyplývá-li to z jejího jména, právní formu a skutečnost, že je pojišťovnou, a jména
pracovníků, kteří se zákazníkem přímo jednají; pojišťovna přitom rozliší, zda jedná v roli pojistitele nebo
pojišťovacího zprostředkovatele,
b) adresu svého sídla a tam, kde to přichází v úvahu, adresu zastoupení nebo pobočky, prostřednictvím
kterých sjednává pojištění,
c) informace o způsobech vyřizování stížností zákazníků, pojištěných nebo jiných oprávněných osob, včetně
možnosti obrátit se na Českou národní banku, a o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím finančního
arbitra a případně i jiným způsobem,
d) odkaz umožňující zákazníkovi přístup ke zprávě o solventnosti a finanční situaci podle zákona o 
pojišťovnictví, vypracovává-li pojišťovna tuto zprávu, 
e) povahu odměny svých pracovníků v souvislosti se sjednávaným pojištěním.
Pojišťovna je povinna zákazníkovi sdělit informace o
a) charakteristice a územním rozsahu pojištění,
b) výčtu pojistných událostí a pojistných nebezpečí, které jsou pojištěním kryty, limitech tohoto krytí a 
informace o výlukách z pojištění,
c) výši, způsobu a době placení pojistného za každé sjednané pojištění,
d) době trvání pojištění, včetně dne začátku a konce pojištění,
e) způsobech zániku pojištění, včetně informace o možnosti odstoupení od smlouvy a postupu při
uplatnění práva na pojistné plnění,
f) způsobu určení výše pojistného plnění,
g) důsledcích, které zákazník ponese v případě porušení povinností vyplývajících z pojištění,
h) právu rozhodném pro pojistnou smlouvu tam, kde strany nemají možnost výběru práva rozhodného pro 
pojistnou smlouvu, nebo právu, které navrhuje pojišťovna v případech, kdy strany mají možnost výběru
rozhodného práva, 
i) veškerých platbách vyplývajících z pojistné smlouvy a hrazených zákazníkem nad rámec pojistného a 
jejich výši, není-li to možné, způsob jejich určení včetně metody výpočtu.



Informační povinnost při sjednání (IŽP)

Stávající stav (ZPZ) Stav po novele (ZDP)

Pojistitel je dále povinen klientovi před uzavřením pojistné smlouvy týkající se pojištění osob poskytnout 
informace o závazku, kterými jsou
a) charakteristika všech pojištění a všech opcí,
b) pojistná doba,
c) způsoby zániku pojištění,
d) způsoby a doba placení pojistného,
e) způsoby výpočtu a rozdělení bonusů, pokud jsou obsahem pojištění,
f) způsob určení výše odkupného,
g) informace o výši pojistného za každé sjednané pojištění včetně doplňkového pojištění, pokud bylo 
požadováno,
h) v případě pojištění vázaného na investiční podíly definice podílů, na které je vázáno pojistné plnění,
i) povaha podkladových aktiv pro pojištění vázané na investiční podíly,
j) podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy, způsob určení možných 
odečítaných částek a informace o adrese, na kterou je možno odstoupení od pojistné smlouvy zaslat, a
k) obecné informace o daňových právních předpisech, které se vztahují k danému pojištění.
V případech týkajících se životního pojištění, ve kterém má být klient nositelem investičního je pojistitel 
povinen informovat klienta o
a) riziku investice s uvedením charakteru rizika nebo o tom, kde je možno tuto informaci získat,
b) neexistenci záruky návratnosti investice,
c) způsobu a rozsahu záruky, je-li dána, a
d) předpokládaných nebo možných výnosech nebo vlastnostech investice, přičemž nesmějí být uváděny 
údaje pouze za vybrané nebo vybraná časová období, ve kterých bylo dosaženo mimořádné výnosnosti, a o 
tom, že minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

Jedná-li se o životní pojištění, je pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit také
a) charakteristiky opcí,
b) způsob výpočtu a rozdělení bonusů,
c) podmínky a lhůty odstoupení od pojistné smlouvy, určení možných odečítaných částek při odstoupení 
od smlouvy a adresu, na kterou je možno odstoupení od pojistné smlouvy zaslat, 
d) obecné informace o daních, poplatcích a jiných obdobných peněžitých plněních souvisejících s 
pojištěním,
e) informaci o povaze a zdroji střetu zájmů, pokud postupy pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů 
podle § 48 nejsou dostatečné k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistily, že pojišťovna, samostatný 
zprostředkovatel, nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, předejde riziku poškození zájmů zákazníka,
f) informaci o tom, že pojišťovně nebo pojišťovacímu zprostředkovateli vzniká povinnost poskytnout radu 
podle § 78, ze kterých produktů kterých pojišťoven vychází výběr podle § 78 odst. 2 písm. b), a zda bude 
posuzovat vhodnost pojištění i po jeho sjednání, a
g) informaci o tom, že pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel nejsou schopni určit, zda je pro 
zákazníka navrhovaný produkt vhodný, neposkytne-li zákazník dostatečné informace uvedené v § 78 odst. 
2 písm. a).
Jedná-li se o rezervotvorné pojištění, je pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit také informace o
a) určení výše odkupného, včetně informace o předpokládaném vývoji odkupného v čase a o podmínkách 
jeho výplaty,
b) podkladovém aktivu a definici podílu, na který je vázáno pojistné plnění, jedná-li se o pojištění, kde 
investiční riziko nese pojistník, a
c) struktuře předepsaného pojistného rezervotvorného pojištění za jednotlivá pojistná období, včetně 
pojistného za připojištění; u rezervotvorného pojištění, kde investiční riziko nese pojistník, se dále uvedou 
veškeré náklady hrazené z  předepsaného pojistného nebo snižující výši kapitálové rezervy pojištění, jejich 
výše, a není-li to možné, metoda výpočtu a dále výše části předepsaného pojistného, která se 
nezhodnocuje a spotřebovává se na krytí rizik (rizikové pojistné).



Informační povinnost při sjednání (IŽP)

Stávající stav (ZPZ) Stav po novele (ZDP)

Před uzavřením pojistné smlouvy nebo je pojišťovací zprostředkovatel povinen klientovi nebo pojistníkovi 
sdělit
a) obchodní firmu nebo název, u právnické osoby sídlo, u fyzických osob jméno, popřípadě jména, 
příjmení, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, popřípadě jméno, popřípadě jména, a příjmení 
osoby, která jedná jménem pojišťovacího zprostředkovatele,
b) registr, ve kterém je evidován, a způsob, jakým lze ověřit jeho zápis v registru,
c) jakýkoliv přímý nebo nepřímý podíl pojišťovacího zprostředkovatele na hlasovacích právech a kapitálu 
pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno, převyšující 10 %,
d) zda pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu má přímý 
nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele, jestliže tento podíl 
převyšuje 10 %,
e) údaje o postupech, podle nichž spotřebitel a ostatní dotčené osoby mohou podat stížnost, popřípadě 
žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele.
Pojišťovací zprostředkovatel je povinen klienta informovat, s ohledem na charakter zprostředkovávané 
pojistné smlouvy, o tom, že
a) poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém je povinen poskytovat řádnou analýzu podle 
odstavce 7,
b) má smluvní povinnost vykonávat zprostředkování daného pojištění výhradně pro jednu pojišťovnu 
nebo více pojišťoven a na žádost klienta mu sdělí takové pojišťovny, nebo
c) nevykonává zprostředkovatelskou činnost ani podle písmene a), ani podle písmene b) a na žádost 
klienta mu sdělí pojišťovny, se kterými je oprávněn sjednávat pojištění.

Pojišťovací zprostředkovatel je povinen zákazníkovi sdělit
a) své jméno, adresu svého sídla a skutečnost, že je pojišťovacím zprostředkovatelem a zda provozuje 
činnost zprostředkování pojištění nebo zajištění jako samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, 
doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem 
jiným, než je Česká republika, případně jména pracovníků, kteří se zákazníkem přímo jednají; vázaný 
zástupce pojišťovny rozliší, zda pojišťovna jedná v roli pojistitele nebo pojišťovacího zprostředkovatele,
b) označení registru v němž je zapsán nebo, v případě pojišťovacího zprostředkovatele s domovským 
členským státem jiným, než je Česká republika, označení obdobného veřejného seznamu,
c) informace o způsobech vyřizování stížností zákazníků, pojištěných nebo jiných oprávněných osob, 
včetně možnosti obrátit se na Českou národní banku, a o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím 
finančního arbitra nebo jiným způsobem,
d) jméno zastoupeného,
e) jména pojišťoven, pro které je oprávněn zprostředkovávat pojištění,
f) zda má přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovny, se kterou 
má být pojištění sjednáno, jestliže tento podíl převyšuje 10 %,
g) zda pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu má přímý 
nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele, 
jestliže tento podíl převyšuje 10 %,
h) informace o povaze své odměny poskytnuté mu v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou 
pojištění,
i) zda je v daném pojištění odměňován zákazníkem, pojišťovnou, nebo zároveň zákazníkem a pojišťovnou, 
a
j) výši odměny, která je hrazena přímo zákazníkem; není-li to možné, metodu výpočtu takové odměny.



Informační povinnost při sjednání (IŽP)

Stávající stav (ZPZ) Stav po novele (ZDP)
Souhrnné vyjádření informací k rezervotvornému pojištění
1) Za pojištění celkem za [sjednaná pojistná doba] let na pojistném zaplatíte

z čehož bude strženo na krytí rizik (zejména smrt, úraz, nemoc)
z čehož bude strženo na úhradu nákladů na sjednání pojištění (na odměnu prodávajícímu a úhradu 

dalších nákladů na sjednání pojištění)        
z čehož bude strženo na úhradu ostatních nákladů pojišťovny
z čehož bude použito na investování

2) Při předpokládaném nulovém zhodnocení tak bude po [sjednaná pojistná doba] letech vyplaceno



Informační povinnost v průběhu (IŽP)

Stávající stav (ZPZ)
5 bodů + ÚS ČNB

Stav po novele (ZDP)
11 bodů + PRIIPs

Pojistitel je povinen během trvání pojištění poskytnout pojistníkovi informace
a) o jakékoliv změně názvu pojistitele nebo adresy jeho sídla a tam, kde to přichází v úvahu, i o změně 
adresy agentury nebo pobočky, která uzavřela pojistnou smlouvu,
b) uvedené v § 21a odst. 2 písm. a) až i) při jakékoliv změně pojistných podmínek nebo při změně právního 
předpisu, kterým se řídí vztahy vzniklé z pojistné smlouvy,
c) o každoročním stavu bonusů,
d) o aktuální hodnotě podílů, na které je vázáno pojistné plnění, a to nejméně jednou za čtvrtletí, a
e) o struktuře podkladových aktiv pro pojištění vázané na investiční podíly, a to nejméně jednou za rok.

Během trvání pojištění je pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit informace o
a) změně svého jména a právní formy,
b) změně adresy svého sídla a tam, kde to přichází v úvahu, změně adresy zastoupení nebo pobočky, 
prostřednictvím kterých sjednala pojištění,
c) změně informací uvedených v § 84 písm. c), § 85 písm. b) a c) a § 86 písm. a) a b) v případě změny v 
pojistných podmínkách nebo změny právních předpisů, kterými se řídí pojištění,
d) změně pojistných podmínek,
e) stavu bonusů,
f) stavu hodnoty podílů, na které je vázáno pojistné plnění, struktuře podkladových aktiv a výši odkupného, 
včetně informace o výši nákladů, které byly z předepsaného pojistného pojišťovnou na zákazníkovi 
uplatněny za dané pojistné období, jde-li o rezervotvorné pojištění,
g) výši nároků, v nichž je zahrnut podíl na zisku, jde-li o pojištění s podílem na zisku,
h) rozdílech mezi skutečným vývojem a počátečními údaji, jestliže se jedná o pojištění s podílem na zisku a 
zákazníkovi byly před uzavřením pojistné smlouvy sděleny číselné údaje o možném budoucím vývoji podílu 
na zisku,
i) nákladech spojených se službami prováděnými jménem zákazníka, jedná-li se o rezervotvorné pojištění, 
kde investiční riziko nese pojistník, a
j) výši odkupného a možnosti zpětvzetí výpovědi rezervotvorného pojištění.



Shrnutí

• Jak na koncové poradce dopadne nová sjednocená regulace?

• Tlak na profesionalizaci (obnovovací poplatky, odbornost)

• Tlak na profesionální integritu (důvěryhodnost)

• Konec vícečetných vazeb (bye bye PPZ)

• Více papírů pro klienty a od klientů (infopovinnosti, analýzy)

• Přísná pravidla pro služby zákazníkům (investiční poradenství, rada)

• Tlak na přidanou hodnotu poradce (pobídky, povinné náležitosti služeb zákazníkům) 

• Možné reakce poradců?

• Šedá zóna – tipařina (krátkodobě, resp. okrajově)

• Digitalizace (obchodního procesu)

• Profesionalita týmu a skutečné manažerské řízení



Použité zdroje

▪ Vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění & změnový zákon

▪ Důvodová zpráva k návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění 

▪ Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) – ZDP

▪ ČNB – Databáze časových řad ARAD



Děkuji za pozornost!
jiri.sindelar@casfpz.cz


