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Česká společnost aktuárů 

Sokolovská 83,  186 75  Praha 8 
 

Vaše č.j.: MF-86592/2012/35-354 

Příloha 1: 
Připomínky k materiálu ,,Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony". 
 

Obecné zásadní připomínky 
Česká společnost aktuárů nemá k dispozici návrhy textů žádného ze zmíněných či nutných prováděcích  
předpisů jako jsou vyhlášky nebo úřední sdělení dohledového orgánu. 
Z tohoto důvodu jako nejzásadnější vnímáme 2 body, a to jsou: 

- zrušení paragrafů definujících pozici odpovědného pojistného matematika (dále v dokumentu 
„OdPM“) 

- neexistence ukotvení metod pro „technické rezervy“ (dále v dokumentu „TR“) pro účely účetnictví a 
daní dle aktuálně platné verze zákona 

 
Pojistněmatematická funkce je z důvodu neexistence OdPM rozšířena oproti směrnici EU o některé body, ale 
chybí zde jednoznačně vymezené minimální požadavky na „fit&proper“.  
 
Toto je zásadní připomínka 
Navrhujeme přidat do zákona §7f odst (3), (4) a (5) 
(3) osoba podle odst (2) prokáže pro splnění podmínek doložením 

a) dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání v oboru matematiky a nejméně tříleté praxi 
v oboru pojistné matematiky, jež je přiměřená povaze, rozsahu a komplexnosti rizik spojených s činností 
pojišťovny nebo zajišťovny  a 

b) osvědčením o způsobilosti k výkonu funkce odpovědného pojistného matematika vydané 
organizací pojistných matematiků akreditovanou u Mezinárodní aktuárské asociace se sídlem v Kanadě, nebo 
fyzickou osobu, která je občanem jiného členského státu a která se prokáže oprávněním k výkonu činnosti 
odpovědného pojistného matematika vydaným příslušným orgánem jiného členského státu. 
 
(4) Zahraniční fyzická osoba, s výjimkou fyzické osoby, která je občanem členského státu, doloží též povolení k 
trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky na základě dlouhodobého víza. 
 
(5) V případě pochybností o rozsahu osvědčení vydaného zahraniční organizací pojistných matematiků 
rozhodne Česká národní banka o možnosti vykonávat pojistněmatematickou funkci po konzultaci s organizací 
pojistných matematiků se sídlem v České republice akreditovanou u Mezinárodní aktuárské asociace se sídlem 
v Kanadě. 
 
Toto je zasadní připomínka 
Navrhujeme přidat do zákona §7f odst. (2) písm k) 
 k) odpovídá za správnost výpočtu a výše TR (technických rezerv pro účely účetnictví a daní) 
 
Ze zákona vypadla možnost nezávislého vnitřního pohledu na hospodaření společnosti, zrušením role OdPM 
zanikla jakákoli oznamovací povinnost, a tedy zákon v tuto chvíli plně důvěřuje správnému, plnému a 
funkčnímu nastavení ŘKS a plné a správné dohledové činnosti ČNB, která je dnes relativně omezená. 
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Další připomínky k textu zákona: 
 
§7c Odst 3 – „V případě podle odstavce 1 písm. c), pokud tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna 
používá interní model, se provede posouzení spolu s opětovnou kalibrací, která přizpůsobí výsledky interního 
modelu mírám rizika a kalibraci solventnostního kapitálového požadavku.“  
 
Navrhujeme změnu slova „kalibraci na výpočtu 
 
§7c Odst 5 v zákoně chybí definice významné změny. Tedy pokud bude tato definice dána jiným předpisem, 
potom v tuto chvíli není jasný rozsah potenciální práce na straně pojišťovny ani dohledového orgánu. 
 
Tato definice „významné změny“ není ani jinde v zákoně, kde jsou povinnosti pojišťovny (tedy pojišťovna musí 
cosi provést) definovány právě podmínkou výskytu „významné změny“. 
 
 
§59 odstavec (2) explicitně vyjmenovává zdravotní stav a věk pro stanovení sazby (zakazuje pohlaví), ale již se 

nezabývá dalšími segmentačními kriterii jako bydliště, sociální statut, rizikové chování, povolání …. 

Navrhujeme napsat paragraf: 

 

(2) Při určení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění je zakázáno použít hledisko odporující zásadě 

rovného zacházení podle zákona upravujícího rovné zacházení a právní prostředky ochrany před diskriminací. 

Tím není dotčeno použití pojistněmatematických metod zohledňujících hledisko pohlaví pro hodnocení 

pojistného rizika, jejichž účelem je zabezpečení splnitelnosti závazků z provozovaného pojištění nebo zajištění, 
pokud to nevede k rozlišování výše pojistného a pojistného plnění podle pohlaví na individuální úrovni. Stejně 

tak není dotčeno použití věku nebo zdravotního stavu či dalších segmentačních kriterií neodporujících první větě 

tohoto odstavce jako určujícího faktoru při stanovení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění u pojištění 

těch pojistných nebezpečí, u kterých je hodnocení pojistného rizika založeno na příslušných a přesných pojistně 

matematických a statistických údajích a je-li rozdíl ve výši pojistného či pojistného plnění přiměřený. 
 
Toto je zásadní připomínka 
§ 74 (4) ve výčtu rizik chybí  riziko rezerv. Jako upisovaci riziko (písm a)) vnímáme riziko výše pojistného.Tedy 
navrhujeme přidat písmeno  
e) rezerv,  
nebo 
a) upisovací a rezerv 
 
 

Toto je zásadní připomínka 
Ze zákona byly vyškrtnuty bez náhrady §§52-69 o technických rezervách bez náhrady kdekoliv jinde. Protože 
se tímto velmi zvyšuje nejistota sektoru, nelze než neexistenci označit jako zásadní operační riziko pro 
pojišťovny a bez detailního návrhu změn v jiných příslušných zákonech nelze tuto novelu podpořit.  


