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Třídící znak
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ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 12. února 2007
o změně otázek, které jsou určeny k zajištění odborných zkoušek pro střední a vyšší
kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů
Česká národní banka sděluje, že v souvislosti s přijetím zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách a zákona č. 253/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, se s účinností od 1. 3. 2007 mění otázky č. 314, 315 a 318, které jsou určeny
k zajištění odborných zkoušek pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti
pojišťovacích zprostředkovatelů a současně z důvodu upřesnění mění znění otázky č. 301
takto:
301.

a)
b)

Lze v souladu se zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví ve znění pozdějších
předpisů, udělit pojišťovně povolení k souběžnému provozování pojišťovací činnosti
podle odvětví životního pojištění a neživotního pojištění ?
Ano

c)

Nelze, s výjimkou pojišťovny, která žádá o udělení povolení k provozování
pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví životních pojištění, které lze udělit
povolení k souběžnému provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví č.
1 (úrazové pojištění) a 2 (pojištění nemoci) neživotních pojištění.
Nelze, a to v žádném případě.

314.

Za tzv. veřejného zadavatele se podle zákona o veřejných zakázkách považuje:

a)
b)
c)

Banka.
Státní příspěvková organizace.
Jiná právnická osoba, zadává-li zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce, která je
z více než 50 % financována zahraničním investorem.

315.

Režimu zadávání podle zákona o veřejných zakázkách nepodléhá:

a)
b)

Jakákoliv veřejná zakázka na pojišťovací služby.
Veřejná zakázka malého rozsahu, ovšem s tím, že zadává-li ji veřejný zadavatel je
povinen dodržet tyto zásady: transparentnost, rovné zacházení a zákaz
diskriminace.
Veřejná zakázka na stavební práce, tj. na zhotovení nové stavby, která je jako celek
schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci, s předpokládanou
hodnotou 100 000 000 Kč.

c)
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318.

Ten, kdo spáchal trestný čin pojistného podvodu, může být potrestán:

a)
b)

Jenom odnětím svobody nepodmíněně.
Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo
propadnutím věci či jiné majetkové hodnoty.
Pouze pokutou až do výše 10 000 000 Kč.

c)

Viceguvernér
Ing. Miroslav Singer, Ph.D. v. r.

Sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Miroslav Sýkora, l. 4307
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