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Věc: Zprostředkování a poradenství na finančním trhu (konzultační materiál MF) 
 
      Česká asociace pojišťoven (ČAP) oceňuje, že výše uvedený materiál byl předložen 
k veřejné diskusi vzhledem k významu a složitosti případné komplexní regulace 
zprostředkování na finančním trhu s cílem vytvořit rovné podmínky pro všechny sektory a 
zajistit vyšší ochranu spotřebitele. Chápe ho ale jako výchozí návrh a jako dokument, který 
vyžaduje u všech kapitol ještě detailní diskusi a propracování. 
 
      Z hlediska pojišťovnictví je třeba brát v úvahu, že zprostředkování pojištění je již 
regulováno zákonem č. 38/2004 Sb., kterým je implementována příslušná směrnice. 
Aplikace tohoto zákona do praxe si vyžádala značné náklady na straně 
zprostředkovatelů, pojišťoven i státu. To znamená, že daný stav je třeba v další fázi 
úvah a prací na dané problematice respektovat. Nemělo by dojít k žádným dalším 
finančním a jiným dopadům na zprostředkovatele a pojišťovny, tj. k přeregistraci, 
novým odborným zkouškám apod. Tuto tezi považujeme za základní stanovisko ČAP.  
 
     Slabinou návrhu je právě to, že nespecifikuje příslušné realizační náklady a nezahrnuje 
analýzu přínosů a nákladů, i když lze v této fázi prací připustit náročnost takového úkolu. 
Stejně tak se nebere dostatečně v úvahu, že zákon č. 38/2004 Sb. vychází ze směrnice a 
zajišťuje uplatnění evropského pasu. Neadekvátní zásah do systému by mohl vyvolat 
problémy v rámci jednotného evropského pojistného trhu. Předložený záměr ministerstva 
předstihuje úsilí Evropské komise, neboť tzv. White Paper z listopadu 2005 – Politika 
v oblasti finančních služeb do roku 2010 – zahrnuje pouze úkol – pracovat na oblasti 
zprostředkování úvěrů na základě vyhodnocení zprostředkování v oblasti pojištění a cenných 
papírů.  
 
    V této souvislosti je třeba zmínit, že samotný zákon č. 38/2004 Sb. je poměrně přísný. 
Asociace by uvítala, kdyby bylo možné uvažovat o zjednodušení systému. V tomto smyslu již 
předložila ministerstvu financí pozměňovací návrhy k novele předmětného zákona, a to 
v květnu 2006. 
 



   Materiál postrádá variantní řešení, tj. jak se k případnému regulatornímu cíli dopracovat. 
Asociace se domnívá, že lze také postupovat tak, že se dohodne základ pro regulaci u všech 
sektorů finančního trhu (například registrace, odborná způsobilost, pojištění odpovědnosti, 
pravidla dohledu apod.), který se jednotně promítne do zvláštních zákonů. Tvorba režimu pro 
celý finanční trh a příprava jednoho zákona se zdá velmi náročná a je možná vzhledem ke 
specifice jednotlivých sektorů dokonce neproveditelná.  
 
    Odpovědi na většinu jednotlivých otázek naleznete v příloze. Jsou zapracovány do 
dokumentu ministerstva. 
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