
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 ID datové schránky: xzeaauv 
 e-mail: podatelna@mfcr.cz 

 Telefon: +420 257 041 111 
 Fax: +420 257 042 788 

MINISTERSTVO FINANCÍ  
  
 
 

PID: MFCR8XUNLQ 
Č. j.: MF-22872/2018/10-4/960 IK 
 
 
 
 

 
Praha 24. 9. 2018   

 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí bylo dne 17. září 2018 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto 
znění: 

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto 
žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a 
Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících 
evropských předpisů: 
1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o 
distribuci pojištění (přepracované znění) 
2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/411 ze dne 14. března 2018, 
kterou se mění směrnice (EU) 2016/97, pokud jde o lhůtu použitelnosti prováděcích 
opatření členských států 
3. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359 ze dne 21. září 2017, 
kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud 
jde o požadavky na informace a pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci 
pojistných produktů s investiční složkou 
4. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 ze dne 21. září 2017, 
kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud 
jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny  
a distributory pojištění." 
 
 
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace.  
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Ad 1. 

Srovnávací tabulku získanou z databáze ISAP Vám Ministerstvo financí zasílá  
v příloze dopisu.  

Ad 2. 

Tato směrnice pouze posouvá účinnost směrnice uvedené v bodu 1. a je tedy 
promítnuta ve stejné srovnávací tabulce. 

Ad 3. a 4. 

V obou případech se jedná o nařízení komise v přenesené pravomoci, a tudíž  
se k nim srovnávací tabulky nevytváří. 

Závěrem si dovoluji Vám opakovaně sdělit následující informace. Jelikož Ministerstvo 
financí zasílá návrh transpoziční tabulky Úřadu vlády ČR, kde je tento návrh nejdříve 
zkontrolován, případně jsou provedeny další kroky, které Ministerstvu financí nejsou 
známy a konečná podoba transpoziční tabulky je následně vložena do databáze 
ISAP, kam zaměstnanec Ministerstva financí nemá přístup, doporučujeme Vám  
s požadavky na poskytnutí transpozičních tabulek obracet se přímo na Úřad vlády 
ČR, který je správcem dané databáze 
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