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1. PŘEHLED PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EU A STÁVAJÍCÍCH INICIATIV PRO 
OPATŘENÍ

Pojištění Investice

Příslušné 
produkty

Životní pojištění, pojištění motorových vozidel, 
pojištění odpovědnosti, pojištění majetku, 

pojištění nákladu atd. a rovněž pojistné 
produkty s investičním prvkem, jako jsou

životní pojistky s investičními prvky.

Akcie, dluhopisy (včetně strukturovaných 
dluhopisů), investiční fondy, deriváty atd.

Kapitálové 
požadavky

SOLVENTNOST II

Přístup k činnosti a její výkon, dohled, 
reorganizace a likvidace pojišťoven a zajišťoven

Směrnice o kapitálových požadavcích
(CRD IV)

Přístup k činnosti a její výkon, dohled, 
reorganizace a likvidace úvěrových institucí 

a investičních podniků

Distribuce Směrnice o zprostředkování pojištění (IMD)

Pravidla registrace a povolování (včetně 
kvalifikace zaměstnanců), způsoby prodeje 
všech pojistných produktů, přeshraniční 
obchodování, výkon činnosti, dohled atd. Ve 
směrnici o zprostředkování pojištění je upraven 
prodej pojistných produktů s investičním 
prvkem, jako jsou životní pojistky s 
investičními prvky.

Směrnice o trzích finančních nástrojů 
(MiFID II)

Pravidla registrace a povolování, organizační 
požadavky (včetně kvalifikace zaměstnanců), 
způsoby prodeje všech investičních
produktů, přeshraniční obchodování, výkon 
činnosti, dohled atd. Tato směrnice obsahuje
výjimku pro investiční produkty s pojistnou 
ochranou, jako jsou životní pojistky s 
investičními prvky.

Zveřejňování 
informací 
o produktech

SOLVENTNOST II Strukturované retailové investiční produkty SKIPCP

Pojistné produkty Pojistné produkty s investičními prvky Investiční produkty

K zajištění provázanosti mezi odvětvími bude při revizi směrnice o zprostředkování 
pojištění vzata v úvahu probíhající revize směrnice o trzích finančních nástrojů
a rovněž připravovaná iniciativa týkající se strukturovaných retailových investičních 
produktů. To znamená, že pokud jde o způsob prodeje produktů životního pojištění 
s investičním prvkem (strukturovaných retailových investičních produktů), měla by 
směrnice o zprostředkování pojištění splňovat přinejmenším stejné normy ochrany 
spotřebitele jako revidovaná směrnice o trzích finančních nástrojů. Strukturovanými
retailovými investičními produkty jsou retailové investiční produkty strukturované
jako životní pojištění, například životní pojistky s investičními prvky.

2. DEFINICE PROBLÉMU

Dosud nevyřešené záležitosti týkající se stávajícího právního rámce směrnice 
o zprostředkování pojištění, které budou podrobněji projednány v tomto oddíle, lze 
seskupit do dvou kategorií: problémy spojené s prodejem všech pojistných produktů 
(životní a neživotní pojištění) a problémy spojené s prodejem strukturovaných 
retailových investičních produktů.
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2.1. Problémy spojené s prodejem všech pojistných produktů

Oblast působnosti směrnice nezahrnuje přímé pojistitele a některé jiné kanály pro 
prodej pojistných produktů (jako jsou cestovní agentury a půjčovny automobilů). To 
vede k častému problému, že se ochrana spotřebitele liší podle toho, kde 
(prostřednictvím jakého prodejního kanálu) spotřebitel pojistný produkt zakoupí. 
Kromě narušení ochrany spotřebitele vede tato situace rovněž k rozdílným nákladům 
různých prodejních kanálů na dodržování právních předpisů. Z oblasti působnosti 
směrnice o zprostředkování pojištění jsou v současnosti vyloučeni rovněž někteří 
účastníci na poprodejním trhu (správci pojistných produktů a likvidátoři pojistných 
událostí). Tato povolání tvoří součást procesu prodeje pojistných produktů a mohla 
by být vystavena střetu zájmů.

Druhý významný problém souvisí se střetem zájmů mezi prodejcem pojistných 
produktů a spotřebitelem kvůli strukturám odměňování prodejců. Střety zájmů 
vyplývající ze struktur odměňování mohou vést k poškození spotřebitele dvěma 
mírně odlišnými způsoby: buď jsou zprostředkovatelé zablokováni v téměř 
výhradních ujednáních s jednou pojišťovnou na předcházejícím trhu (kdy 
spotřebitelé, kteří se obrátí na zprostředkovatele, nemají dostatečný výběr, aby mohli 
co nejlépe uspokojit své potřeby); nebo jsou spotřebitelům doporučovány produkty, 
za něž dostává prodejce nejvyšší odměnu, místo produktů, které jsou nejvhodnější 
s ohledem na potřeby spotřebitele (tento posledně uvedený případ je projednán níže 
spolu s ostatními problémy souvisejícími s poradenstvím).

Třetí skupina důležitých otázek souvisí s poradenstvím, kde lze rozlišovat dva různé 
problémy.

 Kvůli výše popsanému střetu zájmů vyplývajícímu z odměňování prodejců 
mohou být spotřebitelům poskytována jednostranná doporučení.

 Nekvalitní poradenství se objevuje v oblastech, v nichž neexistují dostatečné 
požadavky na odbornou kvalifikaci prodejců. V současnosti se pravidla týkající 
se odborných kvalifikací mezi jednotlivými členskými státy a prodejními 
kanály značně liší, což má za následek, že mnoha spotřebitelům je poskytováno
nekvalitní poradenství.

Pro prodejce pojistných produktů je obtížný přístup na přeshraniční trhy
a v současnosti je vstup na evropské trhy velmi omezený. V textu IMD 1 není 
zmíněno vzájemné uznávání odborných kvalifikací, volný pohyb služeb a svoboda 
usazování. Neexistuje jeden registr, kde by spotřebitelé mohli nalézt informace 
o prodejcích pojistných produktů v jednotlivých členských státech EU.

Co se týká problému nedostatečné harmonizace sankcí, tento problém byl zjištěn 
téměř při všech stávajících revizích právních předpisů o finančních službách. 
Důvodem je nedostatečný odrazující účinek sankcí v některých členských státech 
a velké rozdíly mezi sankčními pravomocemi příslušných orgánů.
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2.2. Problémy spojené s prodejem strukturovaných retailových investičních 
produktů

Normy ochrany spotřebitele při prodeji strukturovaných retailových investičních 
produktů nejsou na úrovni EU dostatečné, jelikož IMD 1 neobsahuje zvláštní 
pravidla pro prodej složitých produktů životního pojištění s investičním prvkem. 
V současnosti jsou tyto produkty prodávány podle obecných pravidel pro prodej 
pojistných produktů, ačkoliv se povaha těchto produktů velmi liší a tyto produkty 
jsou pro neprofesionální kupující rizikovější. V mnoha členských státech existují na 
trhu důkazy o velmi vysokém počtu stížností týkajících se prodeje pojistných 
produktů s investičními prvky. Existují rovněž důkazy o existující regulatorní 
arbitráži kvůli rozdílům v regulaci prodeje strukturovaných retailových investičních 
produktů prostřednictvím různých prodejních kanálů. Možné poškození spotřebitelů 
vyplývající z prodeje nevhodných pojistných produktů s investičními prvky lze pro 
EU-27 odhadnout na maximálně 1,1 bilionu EUR. Co je důležité, na trhu s 
pojištěním může nevhodné poradenství vést kvůli nákladům na ukončení účasti a 
vyšším nákladům produktů k tomu, že investoři zaplatí více na poplatcích a zůstanou
jim produkty se sankcemi za jejich zrušení, kterým investor při uskutečnění investice 
dobře nerozuměl. Na skutečnou újmu spotřebitelů má samozřejmě dopad mnoho 
činitelů a prodejní poradenství je pouze jedním z nich. Z důkazů však vyplývá, že 
poradenství má na retailových trzích finančních produktů zásadní význam. Zdá se 
proto, že poradenství je klíčovým prvkem. Vzhledem k velikosti tohoto trhu by 
případy nevhodného prodeje mohly mít značný potenciální dopad na prospěch 
spotřebitele. Při neexistenci pravidel EU reagují regulační orgány tak, že vyžadují
větší transparentnost nákladů nebo v případě, že se jejich opatření obecně týkají 
složitých produktů, poskytují pokyny ohledně zveřejňování informací před 
uzavřením smluv nebo na prodej takových produktů požadují moratorium.

3. ANALÝZA SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY

Členské státy jednající samostatně by kvůli rozdílným režimům pro přímé pojistitele 
a zprostředkovatele v EU, neharmonizovaným standardům poradenství a normám
ochrany spotřebitele a rozdílům v požadavcích na kvalifikace nebyly schopny 
odstranit na vnitrostátní úrovni problémy související s neefektivností. Cílem revize 
stávající směrnice je mimoto zlepšit mobilitu spotřebitelů, usnadnit přeshraniční 
obchodování a zajistit rovné podmínky pro všechny účastníky na trhu sladěním 
regulačních norem v jednotlivých odvětvích finančních služeb (tj. sladění směrnice 
o zprostředkování pojištění s pravidly pro prodej pojistek s investičními prvky
obsaženými ve směrnici o trzích finančních nástrojů).

Přibližně 95 % registrovaných zprostředkovatelů pojištění v EU představují 
mikropodniky a malé a střední podniky (jak jsou definovány v jiných směrnicích 
EU). Při slaďování směrnice o zprostředkování pojištění se směrnicí o trzích 
finančních nástrojů je proto nutno zajistit přístup založený na proporcionalitě.

1. Prodejci jednoduchých pojistných produktů, kteří prodávají pojistné produkty jako 
doplňkové služby (např. půjčovny automobilů, cestovní agentury), a poskytovatelé 
poprodejních služeb (např. likvidátoři pojistných událostí a správci pojistných 
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produktů) budou místo registrace u příslušných orgánů podléhat zjednodušenému 
oznamovacímu postupu.

2. Bude existovat obecné pravidlo úměrnosti vztahující se na všechna ustanovení, 
které stanoví, že jelikož směrnice představuje nástroj minimální harmonizace, měly 
by členské státy uložit požadavky přiměřeným způsobem s prohlédnutím ke 
složitosti prodávaných produktů. To bude platit rovněž pro Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) při vypracovávání
opatření na druhé úrovni, která se týkají požadavků na odborné kvalifikace.

3. Do IMD 2 budou převzata pravidla obsažená ve směrnici o trzích finančních 
nástrojů, která se týkají ochrany investorů (např. zákaz provizí za nezávislé 
poradenství, omezení střetu zájmů, posouzení vhodnosti a způsobilosti), v zájmu 
zajištění rovných podmínek mezi způsoby prodeje všech strukturovaných retailových 
investičních produktů v oblasti investic a pojištění. IMD 2 a Solventnost II budou 
obsahovat organizační pravidla (registrace, oznamování, pravidla týkající se 
interního auditu, řízení rizik atd., která jsou podobná pravidlům obsaženým ve 
směrnici o trzích finančních nástrojů) vztahující se na zprostředkovatele pojištění 
a přímé pojistitele, která v tomto ohledu zajistí stejně vysoké standardy (někdy 
dokonce vyšší) jako směrnice o trzích finančních nástrojů. Jelikož tato pravidla berou 
v úvahu organizační charakteristiky zprostředkování pojištění a pojištění, je 
administrativní zátěž podstatně nižší než při plném uplatňování pravidel obsažených 
ve směrnici o trzích finančních nástrojů, která jsou stanovena pro oblast investic. 
Země, které v plném rozsahu používají pravidla stanovená ve směrnici o trzích 
finančních nástrojů (NL, IT, UK), uplatňují přístup založený na proporcionalitě
s cílem zajistit, aby byla tato pravidla užitečná a vhodná pro zprostředkovatele 
pojištění.

4. SROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ OPATŘENÍ

Oblast působnosti: Upřednostňovanou možností opatření je přesnější vymezení 
činností, které spadají do oblasti působnosti směrnice o zprostředkování pojištění. To 
znamená zachování flexibility, aby členské státy mohly stanovit co nejširší oblast 
působnosti, přičemž jsou povoleny určité výjimky v zájmu zajištění přiměřeného 
zacházení (vynětí prodeje doplňkového pojištění při dodávce zboží a osvobození 
vysoce rizikového pojištění a profesionálních kupujících od pravidel týkajících se 
výkonu činnosti). To zahrnuje rovněž zavedení zjednodušených požadavků na 
prohlášení, jež se vztahují na subjekty v hodnotovém řetězci v oblasti pojištění 
(prodejci pojistných produktů jako doplňkových služeb, jako jsou cestovní agentury 
a půjčovny automobilů, a subjekty poskytující poprodejní služby, například 
likvidátoři pojistných událostí a správci pojistných produktů). To má kladný dopad 
na spotřebitele, zatímco dopad na účastníky na trhu, kteří prodávají pojištění jako 
doplňkové služby, bude jen malý, co se týká nákladů. Tato možnost významně 
snižuje negativní dopad na přímé prodejce a zprostředkovatele, pokud jde o 
konkurenci, přičemž je zároveň účinná při dosahování sledovaných cílů.

Střet zájmů: Existují dvě upřednostňované možnosti: zavedení standardního
formátu evropské vizitky pro všechny prodejce pojistných produktů a současně 
zavedení režimu podobného směrnici o trzích finančních nástrojů (pravidla týkající 
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se výkonu činnosti obsažená v článcích 23–25 MiFID II) pro prodejce produktů 
životního pojištění s investičním prvkem. Tyto možnosti vedou k lepší ochraně 
spotřebitele v důsledku prevence (evropská vizitka a zveřejňování odměn) 
a možného řízení a omezení střetu zájmů (řešení podobná směrnici o trzích 
finančních nástrojů). Tyto možnosti jsou zároveň nákladově efektivní, jelikož 
umožňují přiměřený přístup podle složitosti a nákladů prodávaných produktů.

Poradenství: V souvislosti s poradenstvím existují dvě upřednostňované možnosti: 
zavedení definice poradenství do směrnice by nebylo nákladné. Tato možnost 
spotřebiteli umožní, aby zjistil, zda se mu při pořizování produktu dostává 
personalizovaného poradenství, či nikoli. Druhou upřednostňovanou možností je 
zavedení ověřování vhodnosti, které je podobné jako v případě směrnice o trzích 
finančních nástrojů, a zákazu provizí za nezávislé poradenství při prodeji 
nejsložitějších produktů. To zamezí poškození spotřebitele, k němuž by mohlo dojít 
v případě nevhodného prodeje těchto produktů.

Pokud jde o problém nekvalitního poradenství, upřednostňovanou možností je 
zajistit, aby byly odborné kvalifikace prodejce pojistných produktů úměrné složitosti 
produktů, které nabízí; prodejci složitých produktů životního pojištění by měli 
například absolvovat zvláštní školení ohledně charakteristik produktů, které nabízejí. 
Kvůli tržním strukturám a pravomocem členských států souvisejícím s požadavky na 
odborné kvalifikace by toto mělo být spojeno s přístupem založeným na „právně 
nevynutitelných předpisech“.

Přeshraniční obchodování: Upřednostňovanou možností je zavedení definic 
volného pohybu služeb a svobody usazování a systému vzájemného uznávání 
a rovněž jednoduššího oznamovacího postupu pro zprostředkovatele pojištění, kteří 
chtějí prodávat produkty na přeshraničním základě, jakož i vytvoření centrálního 
registračního systému, v němž mohou spotřebitele nalézt informace o všech 
prodejcích pojistných produktů v členských státech. Tyto možnosti jsou poměrně 
nákladově efektivní a vedly by k významným přínosům pro spotřebitele spojeným 
s větším množstvím informací a větším výběrem (vyšší konkurencí).

Sankce: Upřednostňovanou možností je zavedení obecného rámce pro sankce 
stanovením harmonizovaných minimálních pravidel, která jsou dostatečně odrazující, 
aby významně snížila počet porušení předpisů. Tato možnost byla určena jako 
nákladově nejefektivnější v několika posouzeních dopadů podobných legislativních 
iniciativ, jako je směrnice o trzích finančních nástrojů a iniciativa týkající se 
strukturovaných retailových produktů. Tento přístup podporuje do značné míry 
rovněž EIOPA. Je třeba taktéž zmínit, že velký počet potenciálních pachatelů mohou 
představovat přeshraniční hospodářské subjekty s velmi významným obratem, pro 
něž nebude mít sankce ve výši 6 000 EUR v případě neregistrovaného 
zprostředkovatele pojištění (např. ve Španělsku) odrazující účinek.

5. CÍLE INICIATIVY EU

Cílem revize IMD 1 je účinně zlepšit regulaci na trhu s retailovým pojištěním.
Revize usiluje o zajištění rovných podmínek pro všechny účastníky podílející se na 
prodeji pojistných produktů a o posílení ochrany pojistníků.
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6. POSOUZENÍ DOPADŮ A NÁKLADŮ

Všechny analyzované možnosti opatření budou mít za následek to, že členským 
státům vzniknou náklady na plnění požadavků kvůli vypracování a/nebo začlenění 
pravidel do vnitrostátních právních předpisů. Podle nedávné studie jsou náklady na 
vypracování a/nebo začlenění pravidel do vnitrostátních právních předpisů nízké až
středně vysoké. Co se týká administrativních nákladů, jelikož tato iniciativa 
z podstaty věci usiluje o uplatňování nových pravidel týkajících se prodeje 
a v některých členských státech o poskytování nových informací retailovým 
zákazníkům, bude to u všech distributorů a výrobců znamenat jednorázové náklady. 
Pravděpodobně vzniknou rovněž průběžné náklady. Rozšíření oblasti působnosti by
na přímé pojistitele a ostatní účastníky na trhu mělo jen minimální dopad, či nemělo 
vůbec žádný dopad. Pokud jde o distribuci strukturovaných retailových investičních 
produktů, je třeba uvést, že odhad dopadů na první úrovni je u iniciativy, jako je tato,
nutně spíše přibližný; přesnější odhady budou možné až po provedení analýzy 
možných opatření na druhé úrovni. Odhad administrativní zátěže na základě studie 
společnosti PWC a statistik odvětví po úpravě útvary Komise činí přibližně
617 000 000 EUR v prvním roce uplatňování IMD 2, což představuje 0,06 % 
celkového hrubého předepsaného pojistného pro rok 2009, a vzhledem k velkému 
počtu dotčených podniků (přibližně 1 milion) povede k relativně mírným nákladům
v průměrné výši přibližně 730 EUR na podnik. Tyto náklady nebudou mezi 
podniky rozděleny stejně – podniky, které prodávají strukturované retailové 
investiční produkty budou dotčeny více než společnosti prodávající pouze běžné
pojistné produkty.

7. ODHAD PŘÍNOSŮ

7.1. Pro spotřebitele a společnost

Zavedení lepších a harmonizovaných standardů poradenství přinese spotřebitelům
prospěch v důsledku lepší srovnatelnosti nabídek, včetně mezi různými distribučními 
kanály. To velmi pravděpodobně povede k lepšímu pochopení nabízených služeb 
a produktů ze strany spotřebitelů. V důsledku toho budou spotřebitelé srovnávat 
nabídky a hledat produkty a transakce, které nejlépe vyhovují jejich potřebám. To 
sníží náklady/cenu hrazenou spotřebitelem.

Spotřebitel potřebuje uzavřít pojištění, které vyhovuje jeho potřebám a finanční 
situaci. V opačném případě existuje vysoké riziko předčasného zrušení nevhodné 
pojistky a nespokojenosti spotřebitele. To znamená, že pokud spotřebitel předčasně 
zruší svou pojistnou smlouvu, přijde o veškeré získané výhody a zaplatí poplatek za 
zrušení ve výši přibližně 8 %. Zrušení životního pojištění může pro spotřebitele 
rovněž mít určité nepříznivé daňové důsledky (např. když musí zaplatit daň 
z případné částky odbytného). V případě trhu s produkty životního pojištění jednoho 
typu ze statistik variabilních anuit například vyplývá, že ve zhruba 25 % případů ruší 
spotřebitelé smlouvy před jejich skončením (míra „neplnění závazků“). To může 
souviset s různými faktory, mimo jiné nevhodným poradenstvím při výběru 
produktu. Přínosy pro spotřebitele a celou společnost plynoucí ze zavedení vysokých 
a harmonizovaných standardů poradenství se objevují v důsledku omezení 
předčasného rušení smluv (snížení počtu případů neplnění závazků).
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7.2. Pro prodejce pojistných produktů

Hlavní přínosy pro zprostředkovatele pojištění a pojišťovny budou spočívat ve 
větších obchodních příležitostech. Ty budou vyplývat z nižších nákladů na 
přeshraniční činnost a vyšší důvěry spotřebitelů, a tudíž poptávky. To by mělo zvýšit 
konkurenci mezi prodejci. Obdobné dopady lze očekávat u možností opatření, které
podporují přeshraniční činnost zprostředkovatelů pojištění.

Co se týká dopadu lepších standardů poradenství, účastníci na trhu ušetří některé 
dodatečné náklady spojené s neplněním závazků. To zahrnuje náklady spojené 
s přepočty a nastavením parametrů opatření k řízení rizik ze strany pojistitelů, kteří 
musí v rámci dlouhodobého investičního horizontu řídit širokou škálu rizik. 
Účastníci na trhu by měli mít prospěch rovněž z větší stability finančního trhu.

7.3. Pro členské státy

Pojištění hraje důležitou sociální úlohu, jelikož kryje rizika, s nimiž se občané za 
běžných okolností vyrovnávají jen obtížně či která nemohou zvládnout sami. Pro 
členské státy to může znamenat nižší náklady, a tudíž přínosy, jelikož omezený
prodej nevhodných pojistných produktů vedoucí k předčasnému zrušení pojistky 
znamená nižší náklady na poskytování pomoci spotřebitelům, kteří nejsou schopni 
absorbovat ztráty majetku a vyšší výdaje vzniklé v důsledku nevhodného prodeje 
pojistek (např. životní pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti, pojištění 
domácnosti, zdravotní pojištění).

8. SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ

K posouzení, zda upřednostňované možnosti opatření dosáhly svých cílů, hodlají 
útvary Komise úzce spolupracovat s EIOPA, skupinami spotřebitelů (např. skupinou
uživatelů finančních služeb), hlavními zúčastněnými stranami a členskými státy. Po 
pěti letech od přijetí revidované směrnice bude provedeno hodnocení ex post.


