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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 114 Rozeslána dne 19. září 2016 Cena Kč 30,–

O B S A H :

295. Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojist-
ných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných
událostí), ve znění pozdějších předpisů

296. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro
použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
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ZÁKON

ze dne 24. srpna 2016,

kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb.,
o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí

a o změně živnostenského zákona
(zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí),

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Změna zákona
o pojišťovacích zprostředkovatelích
a likvidátorech pojistných událostí

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zpro-
středkovatelích a samostatných likvidátorech pojist-
ných událostí a o změně živnostenského zákona (zá-
kon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidáto-
rech pojistných událostí), ve znění zákona č. 444/
/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/
/2011 Sb. a zákona č. 261/2014 Sb., se mění takto:

1. Za § 21d se vkládají nové § 21e a 21f, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 21e

Pravidla pro rozložení odměny

(1) Zanikne-li pojištění sjednané podle občan-
ského zákoníku, které spadá do odvětví životního
pojištění podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona o pojišťov-
nictví, do 5 let ode dne svého vzniku z jiného dů-
vodu než v důsledku pojistné události, má pojišťo-
vací zprostředkovatel právo nejvýše na poměrnou
část sjednané odměny za dobu prvních 5 let trvání
tohoto pojištění.

(2) Odměnou se pro účely tohoto zákona
rozumí provize nebo úhrada, jiná platba, včetně fi-
nanční nebo nefinanční výhody, anebo jiná pobídka,
které jsou nabízeny nebo poskytovány ve vztahu
k zprostředkovanému pojištění, a to za celou dobu
trvání pojištění.

(3) Poměrná část podle odstavce 1 se určí jako
podíl skutečné doby trvání pojištění vyjádřené v za-
počatých měsících a doby 60 měsíců. Byla-li sjed-
nána pojistná doba kratší než 5 let, určí se poměrná
část podle odstavce 1 jako podíl skutečné doby
trvání pojištění vyjádřené v započatých měsících
a sjednané pojistné doby vyjádřené v měsících.

(4) Odstavce 1 až 3 se nepoužijí, jestliže

a) je sjednáno jednorázové pojistné, nebo

b) je sjednána odměna pojišťovacího zprostředko-
vatele v rovnoměrné roční výši po celou dobu
trvání pojištění.

(5) Byla-li poskytnuta záloha na odměnu a za-
nikne-li pojištění podle odstavce 1 před koncem
sjednané pojistné doby z jiného důvodu než
v důsledku pojistné události, je pojišťovací zpro-
středkovatel povinen vydat část zálohy přesahující
výši sjednané odměny za dobu do zániku pojištění.

§ 21f

Pravidla pro výpočet odkupného

(1) Při výpočtu odkupného podle § 2842 ob-
čanského zákoníku může pojistitel v prvních 5 letech
ode dne vzniku pojištění odečíst za každý započatý
měsíc trvání tohoto pojištění nejvýše jednu šedesá-
tinu z celkových pořizovacích nákladů pojistitele
souvisejících s tímto pojištěním. Byla-li sjednána po-
jistná doba kratší než 5 let, určí se měsíční odečita-
telná částka podle věty první jako podíl celkových
pořizovacích nákladů pojistitele souvisejících s da-
ným pojištěním a sjednané pojistné doby vyjádřené
v měsících. Nebylo-li právo na odkupné pojistnou
smlouvou vyloučeno, vznikne, i když podmínky
podle § 2842 odst. 1 občanského zákoníku nejsou
splněny.
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(2) Celkovými pořizovacími náklady podle od-
stavce 1 jsou náklady, které pojistitel vynaložil v sou-
vislosti se vznikem pojištění nebo se je zavázal za-
platit třetí osobě, a které jsou spojené

a) se vznikem pojištění, zejména odměna poskyt-
nutá pojistitelem za uzavření pojistné smlouvy,
za změnu pojištění nebo za předkládání návrhů
nebo provádění jiných přípravných prací k tomu
směřujících a jiné náklady spojené se zprostřed-
kováním a nabízením pojištění,

b) s přijetím návrhu na uzavření pojistné smlouvy
včetně lékařské prohlídky,

c) s oceněním převzatého pojistného rizika
a prvotních evidenčních úkonů a

d) s tvorbou a nabídkou pojistného produktu.“.

2. V § 26 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Pojišťovna se dopustí správního deliktu
tím, že jako pojistitel při výpočtu odkupného postu-
puje v rozporu s § 21f.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

3. V § 26 odstavec 4 zní:

„(4) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží
pokuta do 1 000 000 Kč, za správní delikt podle od-
stavce 2 nebo 3 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 21e a 21f zákona č. 38/2004 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se použijí na pojistné smlouvy uzavřené ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
třetího kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. srpna 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby
pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 92f zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona
č. 360/2014 Sb.:

Čl. I

V § 2 nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení
dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití
režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění naří-
zení vlády č. 155/2015 Sb. a nařízení vlády č. 11/2016
Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou
a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) poskytnutí služby elektronických komunikací
podle zákona upravujícího elektronické komu-
nikace prostřednictvím přístupu k sítím elektro-
nických komunikací, propojení sítí elektro-
nických komunikací nebo na základě nákupu
a prodeje těchto služeb.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října
2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

1. místopředseda vlády a ministr financí:

Ing. Babiš v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.:
286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

Strana 4464 Částka 114

8591449 114011

16

ISSN 1211-1244


