Zpráva odpovědného pojistného matematika - Česká kancelář pojistitelů
Předpis





zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPoj)
zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla (ZPOPV)
vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o pojišťovnictví (prováděcí vyhláška)

Ustanovení





Otázka

Vztahuje se povinnost zpracovat zprávu odpovědného pojistného matematika
podle § 81 odst. 6 ZPoj také na Českou kancelář pojistitelů a pokud ano, musí být
v této zprávě obsažena i vyjádření podle § 27 odst. 2 písm. c) bod 5 (rozdělení
podílů na ziscích v životním pojištění), 6 (výpočet disponibilní a požadované míry
solventnosti) a 10 (ověření spolehlivosti generátorů ekonomických scénářů)
prováděcí vyhlášky?

Odpověď

Podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (§ 18 odst. 1) se Česká
kancelář pojistitelů považuje za tuzemskou pojišťovnu, která je povinna postupovat
v souladu se zákonem o pojišťovnictví. Z uvedeného plyne, že je Česká kancelář
pojistitelů povinna ustanovit a po celou dobu své činnosti mít odpovědného
pojistného matematika, který podle § 81 odst. 6 ZPoj každoročně předkládá zprávu
o své činnosti. Obsah zprávy je upraven v prováděcí vyhlášce k zákonu o
pojišťovnictví obecně s tím, že se předpokládá, že zpráva bude koncipována
v souladu s provozovanou činností pojišťovny, resp. České kanceláře pojistitelů,
(životní pojištění, neživotní pojištění, zajištění).

§ 81 odst. 6 ZPoj
§ 18 odst. 1 ZPOPV
§ 27 prováděcí vyhlášky

V § 27 odst. 2 prováděcí vyhlášky je výčet skutečností, které mají být uvedeny ve
zprávě odpovědného pojistného matematika. Vyjádření odpovědného pojistného
matematika podle písmene c) a d) se ve zprávě uvede, pokud je to pro danou
pojišťovnu, resp. Českou kancelář pojistitelů, relevantní (např. odpovědný
pojistný matematik životní pojišťovny se nebude vyjadřovat k vyrovnávací rezervě
podle § 27 odst. 2 písm. c) bod 2 prováděcí vyhlášky). Odpovědný pojistný
matematik také podle § 81 odst. 6 zákona o pojišťovnictví vypracovává zprávu o
své činnosti pro pojišťovnu. Pokud relevantní činnost pro pojišťovnu v předchozím
roce nevykonal, uvede se v jeho zprávě i tato skutečnost.
Kontaktní osoba:
Datum:

Monika Šťástková, monika.stastkova@cnb.cz
3. 2. 2010

