
V.

Vyznačení navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Pozn.: V kurzívě jsou uvedeny změny navrhované navrhovaným zákonem, kterým se mění 
zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony (ST 869).

§ 3

(1) Živností není:

a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,

b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci 
nebo autory,2)

c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle 
zvláštního právního předpisu,2a)

d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo 
uměleckořemeslnými pracemi,2b)

e) provádění archeologických výzkumů.2c)

(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:

a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů2d), nelékařských zdravotnických pracovníků2e) při 
poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů,

b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární 
asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu 
hospodářských zvířat,3)

c) advokátů,4) notářů5a) a patentových zástupců6) a soudních exekutorů,6a)

d) znalců a tlumočníků,7)

e) auditorů8) a daňových poradců,8a)

f) burzovních dohodců8b),

g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů9) a rozhodců při rozhodování 
majetkových sporů,9a)

h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,10)

i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají 
svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři,10a)

j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání10b),

k) auditorů bezpečnosti pozemních komunikací52),

l) zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci.

(3) Živností dále není:



2

a) činnost bank11), poskytování platebních služeb11a), vydávání elektronických peněz11a), 
provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování11a), směnárenská činnost11d), 
činnost pojišťoven12), zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů 
pojistných událostí činnost samostatných zprostředkovatelů, vázaných zástupců, 
zahraničních zprostředkovatelů nebo akreditovaných osob podle zákona upravujícího 
distribuci pojištění a zajištění, penzijních fondů12a), penzijních společností55), spořitelních a 
úvěrních družstev12b), komoditních burz8b), organizátorů regulovaných trhů13b), obchodníků s 
cennými papíry13b) a jejich vázaných zástupců13b) a činnost osob zabývajících se 
obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního investičního 
fondu a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry13a), činnosti osob 
provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se 
investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem13b) a jejich vázaných 
zástupců13b), činnost ratingových agentur13c), činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, 
činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, 
poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle 
zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, 

b) pořádání loterií a jiných podobných her,14)

c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,15)

d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, 
distribuce plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné 
energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního 
předpisu,16)

e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování 
nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské 
péče,

f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a 
chovatelské činnosti fyzickými osobami,

g) námořní doprava a mořský rybolov,17)

h) provozování dráhy a drážní dopravy,18)

i) vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu,19)

j) výzkum, výroba a distribuce léčiv,20)

k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami 
používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona,21)

l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví,22)

m) zahraniční obchod s vojenským materiálem,22a)

n) výkon inspekce práce22b),

o) provozování rozhlasového a televizního vysílání,23)

p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních 
potřeb,

r) zprostředkování zaměstnání,23a)

s) provozování stanic technické kontroly,23c)

t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do 
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rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských 
studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního 
předpisu,23d)

u) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami,23e)

v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací, poskytování 
leteckých služeb a uskutečňování odborné přípravy v oblasti ochrany civilního letectví před 
protiprávními činy23f),

x) činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů23h) vykonávaná v souladu 
s účelem, pro který byly zřízeny,

y) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem 
sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu,23i)

z) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za 
hranicemi pravomocí států,23j)

aa) provozování pohřebišť,23k)

ab) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu,23l)

ac) nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem,23m)

ad) provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního 
prostředí,23n)

ae) archivnictví,23o)

af) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu23p),

ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti 
vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci podle zvláštního zákona23q),

ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,

ai) poskytování zdravotních služeb55a),

aj) provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního právního předpisu56),

ak) provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního 
právního předpisu57).
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Platné znění zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších 
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

§ 1 

(1) K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je příslušný též 
finanční arbitr (dále jen „arbitr“), jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a 

a) poskytovatelem platebních služeb při poskytování platebních služeb,

b) vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz,

c) věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování 
spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby,  

d) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo 
nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního 
investičního fondu při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního 
investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného 
zahraničního investičního fondu, 

e) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo 
zprostředkování životního pojištění distribuci pojištění podle zákona upravujícího 
distribuci pojištění a zajištění, 
f) osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu, 

g) stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo 
zprostředkování stavebního spoření, 

h) obchodníkem s cennými papíry, vázaným zástupcem, obhospodařovatelem investičního 
fondu nebo zahraničního investičního fondu nebo investičním zprostředkovatelem při 
poskytování investičních služeb nebo při výkonu činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) 
zákona o investičních společnostech a investičních fondech. 

(2) Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc arbitra. 

(3) Arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu. 

§ 3 

(1) Institucí se pro účely tohoto zákona rozumí

a) poskytovatel platebních služeb,

b) vydavatel elektronických peněz,

c) věřitel nebo zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování 
spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby,

d) osoba obhospodařující fond kolektivního investování, provádějící administraci fondu 
kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo 
srovnatelného zahraničního investičního fondu,

e) pojistitel nebo pojišťovací zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování 
životního pojištění distribuci pojištění podle zákona upravujícího distribuci pojištění a 
zajištění,
f) osoba provozující směnárenskou činnost,

aspi://module='ASPI'&link='229/2002 Sb.%252311'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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g) stavební spořitelna a zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování 
stavebního spoření, 

h) obchodník s cennými papíry, vázaný zástupce, obhospodařovatel investičního fondu nebo 
zahraničního investičního fondu nebo investiční zprostředkovatel při poskytování investičních 
služeb nebo při výkonu činností dle § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona o investičních 
společnostech a investičních fondech,

i) osoba, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu,

j) příjemce jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu.

(2) Navrhovatelem pro účely tohoto zákona může být pouze spotřebitel.

(3) Trvalým nosičem dat se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoli nástroj, který umožňuje 
uživateli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu 
přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací 
v nezměněné podobě.

aspi://module='ASPI'&link='229/2002 Sb.%252311'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Platné znění zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Položka 65

1. Přijetí žádosti o udělení

a) bankovní licence bance se sídlem na území České republiky Kč 200 000

b) bankovní licence zahraniční bance, se sídlem v jiném než 
členském státě Evropské unie, která hodlá zřídit pobočku na 
území České republiky

Kč 200 000

c) povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou 
pojišťovnou nebo zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou

Kč 200 000

d) povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího 
státu na území České republiky na základě práva zřizovat své 
pobočky

Kč 200 000

e) povolení k provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího 
státu na území České republiky na základě práva zřizovat své 
pobočky

Kč 200 000

2. Přijetí žádosti o povolení

a) k činnosti centrálního depozitáře Kč 200 000

b) k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 1 zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu

Kč 100 000

c) k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 2 zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu Kč 50 000

d) k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 3 zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu Kč 20 000

e) k poskytování investičních služeb v České republice 
prostřednictvím pobočky zahraniční osoby, která má sídlo ve 
státě, který není členským státem Evropské unie

Kč 100 000

f) k činnosti organizátora regulovaného trhu Kč 100 000

g) k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání

Kč 100 000

h) k činnosti investiční společnosti podle § 479 zákona o investičních 
společnostech a investičních fondech

Kč 100 000
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i) k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních 
společnostech a investičních fondech

Kč 100 000

j) k činnosti samosprávného investičního fondu podle § 480 zákona 
o investičních společnostech a investičních fondech, má-li se stát 
speciálním fondem nebo standardním fondem

Kč 100 000

k) k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování Kč 100 000

l) ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva Kč 100 000

m) k činnosti penzijní společnosti Kč 100 000

n) k vytvoření důchodového fondu státních dluhopisů, 
konzervativního důchodového fondu, vyváženého důchodového 
fondu a dynamického důchodového fondu

Kč 100 000

o) k činnosti platební instituce Kč 50 000

p) k činnosti správce informací o platebním účtu Kč 25 000

q) k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu Kč 10 000

r) k činnosti instituce elektronických peněz Kč 50 000

s) k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu Kč 10 000

t) k činnosti investiční společnosti podle § 479 zákona o investičních 
společnostech a investičních fondech, hodlá-li obhospodařovat 
pouze fondy kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční 
fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů a nehodlá-
li poskytovat investiční služby

Kč 50 000

u) k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních 
společnostech a investičních fondech, hodlá-li obhospodařovat 
pouze fondy kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční 
fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů a nehodlá-
li poskytovat investiční služby

Kč 50 000

v) k činnosti samosprávného investičního fondu podle § 480 zákona 
o investičních společnostech a investičních fondech, má-li se stát 
fondem kvalifikovaných investorů

Kč 50 000

w) k činnosti hlavního administrátora Kč 20 000
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x) k činnosti investičního zprostředkovatele Kč 10 000
y) k činnosti administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. a) nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/101184)
Kč 100 000

3. Přijetí žádosti o registraci

a) směnárenské činnosti Kč 10 000

b) administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. b) a c) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/101184)

Kč 50 000

4. Přijetí žádosti o povolení k činnosti zpracovatele tuzemských 
bankovek a mincí

Kč 10 000

5. Přijetí žádosti o změnu

a) bankovní licence banky se sídlem na území České republiky Kč 70 000

b) bankovní licence pobočky zahraniční banky se sídlem v jiném 
než členském státě

Kč 70 000

c) v rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny Kč 70 000

d) v rozsahu povolené činnosti pobočky pojišťovny nebo zajišťovny 
z třetího státu

Kč 70 000

e) povolení k činnosti centrálního depozitáře Kč 70 000

f) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající 
v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 3 nebo 4 
zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem 
s cennými papíry podle § 8a odst. 2 zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu

Kč 30 000

g) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající 
v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 3 nebo 4 
zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem 
s cennými papíry podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu

Kč 70 000

h) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v 
tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 2 zákona o 
podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými 
papíry podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Kč 50 000

i) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající 
v jiné změně

Kč 35 000
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j) povolení k poskytování investičních služeb v České republice 
prostřednictvím pobočky zahraniční osoby, která má sídlo ve 
státě,  který není členským státem Evropské unie

Kč 35 000

k) povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu Kč 35 000

6. Přijetí žádosti o schválení změny pravidel vypořádacího systému Kč 35 000

7. Přijetí žádosti o změnu

a) povolení k činnosti investiční společnosti Kč 35 000

b) povolení k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona 
o investičních společnostech a investičních fondech

Kč 35 000

c) povolení k činnosti samosprávného investičního fondu Kč 35 000

d) povolení k činnosti hlavního administrátora Kč 35 000

e) pravidel platebního systému s neodvolatelností zúčtování Kč 35 000

f) povolení k činnosti spořitelního a úvěrního družstva Kč 35 000

g) povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého 
rozsahu

Kč 5 000

h) povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého 
rozsahu

Kč 5 000

i) povolení k činnosti platební instituce Kč 20 000

j) povolení k činnosti instituce elektronických peněz Kč 20 000

8. Přijetí žádosti o

a) schválení převodu pojistného kmene nebo jeho částí Kč 20 000

b) schválení převodu kmene zajišťovacích smluv nebo jeho částí Kč 20 000

c) udělení souhlasu s nakládáním aktiv pobočky zajišťovny z třetího 
státu jako jistiny složené na účet zvlášť k tomu zřízený

Kč 20 000

9. Přijetí žádosti o

a) registraci činnosti investičního zprostředkovatele nebo 
obchodníka s cennými papíry v oblasti zprostředkování 
doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího 
doplňkové penzijní spoření

Kč 10 000
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b) zápis činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele 
nebo obchodníka s cennými papíry v oblasti zprostředkování 
doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího 
doplňkové penzijní spoření

Kč 2 000

c) zápis vázaného zástupce penzijní společnosti podle zákona 
upravujícího doplňkové penzijní spoření

Kč 2 000

d) akreditaci podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření Kč 10 000

e) prodloužení akreditace podle zákona upravujícího doplňkové 
penzijní spoření

Kč 5 000

f) povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového 
penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní 
spoření obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou

Kč 10 000

g) zápis investičního fondu s právní osobností, který není 
samosprávným fondem, podle zákona upravujícího investiční 
společnosti a investiční fondy

Kč 2 000

h) zápis standardního fondu nebo údajů o podfondu standardního 
fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a 
investiční fondy

Kč 20 000

i) zápis depozitáře investičního fondu podle zákona upravujícího 
investiční společnosti a investiční fondy

Kč 2 000

j) zápis likvidátora nebo nuceného správce podle zákona 
upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

Kč 2 000

k) dodatečné povolení k výkonu činností odpovídajícím investičním 
službám investiční společnosti nebo zahraniční osobě podle § 481 
zákona o investičních společnostech a investičních fondech, která 
není srovnatelná se samosprávným investičním fondem

Kč 35 000

l) povolení pro účely označení podílového a svěřenského fondu Kč 10 000

m) určení, zda je Česká republika jediným referenčním státem 
zahraniční osoby podle zákona upravujícího investiční společnosti 
a investiční fondy

Kč 20 000

n) udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele 
spotřebitelského úvěru

Kč 50 000

o) udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele 
podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr

Kč 10 000
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p) akreditaci podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr Kč 50 000

q) prodloužení akreditace podle zákona upravujícího spotřebitelský 
úvěr 

Kč 25 000

r) zápis vázaného zástupce podle zákona upravujícího podnikání na 
kapitálovém trhu 

Kč 2 000

s) akreditaci podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém 
trhu 

Kč 50 000

t) udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele 
podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění

Kč 10 000

u) akreditaci podle zákona upravujícího distribuci pojištění a 
zajištění

Kč 50 000

v) prodloužení akreditace podle zákona upravujícího distribuci 
pojištění a zajištění

Kč 25 000

10. Obnova

a) zápisu činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele 
nebo obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího 
doplňkové penzijní spoření

Kč 1 000

b) zápisu vázaného zástupce penzijní společnosti podle zákona 
upravujícího doplňkové penzijní spoření

Kč 1 000

c) registrace činnosti investičního zprostředkovatele nebo obchodníka 
s cennými papíry podle zákona upravujícího doplňkové penzijní 
spoření

Kč 5 000

d) povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového 
penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní 
spoření obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou

Kč 5 000

11. Zápis

a) oprávnění k činnosti vázaného zástupce do registru podle zákona 
upravujícího spotřebitelský úvěr

Kč 2 000

b) oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského 
úvěru pro daného zastoupeného

Kč 2 000

c) oprávnění k činnosti vázaného zástupce do registru podle zákona 
upravujícího distribuci pojištění a zajištění

Kč 2 000

12. Prodloužení
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a) oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele 
spotřebitelského úvěru 

Kč 25 000

b) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle 
zákona upravujícího spotřebitelský úvěr 

Kč 5 000

c) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona 
upravujícího spotřebitelský úvěr 

Kč 1 000

d) oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského 
úvěru pro daného zastoupeného 

Kč 1 000

e) akreditace podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém 
trhu 

Kč 25 000

f) povolení k činnosti investičního zprostředkovatele podle zákona 
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 

Kč 5 000

g) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona 
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 

Kč 1 000

h) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle 
zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění

Kč 5 000

i) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona 
upravujícího distribuci pojištění a zajištění

Kč 1 000

Poznámka

Poplatníkem poplatku za prodloužení oprávnění podle bodu 12 písm. a), b) nebo h) této 
položky je nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru nebo samostatný 
zprostředkovatel. Poplatníkem poplatku za prodloužení oprávnění podle bodu 12 písm. 
c), d), g) nebo i) je zastoupený. Poplatek za prodloužení akreditace, povolení nebo 
oprávnění je splatný vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení akreditace, 
povolení nebo oprávnění a nejpozději ve lhůtě 30 dnů přede dnem skončení akreditace, 
povolení nebo oprávnění. 
_________________

84) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 
o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a 
finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 
2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014.
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Platné znění zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
s vyznačením navrhovaných změn

§ 6 

Další požadavky na provozování činností v pojišťovnictví

(1) Pojišťovna nebo zajišťovna je oprávněna provozovat pouze pojišťovací nebo 
zajišťovací činnost v rozsahu povolení uděleném jí orgánem dohledu, je povinna jednat 
s odbornou péčí a postupovat obezřetně, zejména neprovádět tyto činnosti způsobem, který 
poškozuje majetek jí svěřený třetími osobami nebo ohrožuje její bezpečnost a stabilitu nebo 
bezpečnost a stabilitu osob s ní propojených. Za tímto účelem je tuzemská pojišťovna, 
pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna a zajišťovna z třetího státu povinna vytvořit a 
po celou dobu své činnosti udržovat funkční a efektivní řídicí a kontrolní systém, pravidelně 
z něj vyhodnocovat informace a včas přijímat odpovídající opatření.

(2) Tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna nesmí být neomezeně ručícím 
společníkem obchodní korporace, včetně korporace se sídlem na území jiného státu, než je 
Česká republika.
 

(3) Pokud pojišťovna nebo zajišťovna ve své činnosti na území České republiky 
využívá služeb pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných 
událostí, může při zprostředkování pojištění nebo zajištění a při likvidaci pojistných událostí 
využívat pouze osobu, která svoji činnost vykonává v souladu se zákonem upravujícím 
činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.

(4) (3) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna založená jako akciová 
společnost vydává akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, pouze v zaknihované podobě.

(5) (4) Pojišťovna a zajišťovna postupuje ve své činnosti tak, aby nedocházelo ke 
ztížení nebo znemožnění výkonu dohledu podle tohoto zákona.

(6) (5) Pojišťovna a zajišťovna při provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti 
zpracovává osobní údaje včetně rodných čísel; takové zpracování osobních údajů se považuje 
za zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce podle zákona upravujícího 
ochranu osobních údajů11).

____________________
11) § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění zákona č. 439/2004 Sb.

§ 7 

Základní ustanovení o řídicím a kontrolním systému 

(1) Tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna zavede, udržuje a uplatňuje účinný 
řídicí a kontrolní systém, který zajišťuje řádné a obezřetné řízení její činnosti a dodržování 
požadavků podle § 7 až 7i; tento systém zahrnuje nejméně 
a) přiměřenou a jasně vymezenou organizační strukturu s jasným určením a vhodným 
oddělením povinností,
b) účinný způsob předávání informací a,

aspi://module='ASPI'&link='101/2000 Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='439/2004 Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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c) řízení rizik, kontrolu zajišťování shody s předpisy, vnitřní audit a pojistněmatematické 
činnosti. a
d) postupy pro schvalování každého pojistného produktu a jeho významných změn před 
jeho distribucí zákazníkům podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění.

(2) Řídicí a kontrolní systém je přiměřený povaze, rozsahu a složitosti činností 
tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a je předmětem pravidelného vnitřního 
přezkumu.

(3) Tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna musí mít svým statutárním orgánem 
schválenou písemnou koncepci, pokud jde alespoň o řízení rizik, vnitřní kontrolu, vnitřní 
audit, případně též, pokud jde o externí zajištění činností, a zajistí, aby byla tato koncepce 
naplňována; jde-li o monistický systém vnitřní struktury pojišťovny nebo zajišťovny, rozumí 
se pro účely tohoto zákona statutárním orgánem správní rada. Pravidelně, nejméně však 
jednou ročně, přezkoumává její funkčnost. Její úpravu je povinna provést v souvislosti 
s jakoukoli významnou změnou ve svém řídicím a kontrolním systému nebo v některé oblasti 
své činnosti.

(4) K zajištění kontinuity a řádného a obezřetného výkonu svých činností tuzemská 
pojišťovna a tuzemská zajišťovna přijme vhodná opatření, včetně vypracování pohotovostních 
plánů. K tomuto účelu používá vhodné a přiměřené systémy, zdroje a postupy.


