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Impossible trilema of regulation – Trojúhelník 

neslučitelných cílů regulace finančních trhů 

(M. Hampl, 2016) 

 

Jakýkoliv regulační rámec je vždy pokusem, 

často nevědomým pokusem, najít nějaký 

kompromis mezi neslučitelnými cíly   

Regulatorní vývoj v ČR 

Nejprve pár obecných poznámek –  

neslučitelnost cílů (před 6 roky v Almaty) 
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Vše platilo už před „grýndýlem“, „íesdží“, pandemií a válkou. 
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Příklad z bankovnictví: Basle I, vs. Basle II, vs. 

Basle III a stávající evropská pravidla 

(Haldane a Madouros 2012) 

 

Z pojišťovnictví: náklady zavádění GDPR v 

CEE Holdingu – úspory z rozsahu   

Regulatorní vývoj v ČR 

Nejprve pár obecných poznámek –  

narůstající rozměr regulace i supervize 
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Regulatorní vývoj v ČR 
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Regulatorní vývoj v ČR (v návaznosti na EU) 

Zákon o povinném 

ručení 

Ministerstvo Financí dokončuje legislativní práce na návrhu nového zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (ZPOV), do 

něhož bude implementovaná Evropská Motorová směrnice. Nová právní úprava bude akcentovat v digitalizaci datové výměny (online), 

dopravě řízené umělou inteligencí, dále dojde ke zpřesnění definice vozidla. Efektivní bude 1. 1. 2024, ale intenzivní přípravy probíhají 

od loňského roku se zapojením ČAP. 

Zákon o pojišťovnictví (ZPOJ) bude doplněn mimo jiné o zásady odměňování klíčových osob v závislosti na dosahování cílů ESG a 

povinnost pro pojišťovny zveřejňovat uložené sankce. Bude efektivní v závislosti na rychlosti legislativního procesu, ale nejdříve v roce 

2023. 

Zákon o 

pojišťovnictví 

Opožděná lokální transpozice Evropské směrnice o ochraně oznamovatelů, příprava na anonymní vnitřní oznamovací systém. Měl by 

být efektivní v roce 2022, samotná transpozice je již zpožděná. 

 

Whistleblowing 

Chystané legislativní změny Oblast 

Zákon o  

elektronických 

úkonech 

Novelou dochází k významnému rozšíření osob, kterým bude Ministerstvo vnitra automaticky zřizovat datovou schránku. Lze 

očekávat, že se zvýší počet osob, které budou chtít komunikovat touto cestou a bude nutné se technicky a kapacitně připravit. První 

část novely je platná od 1. 1. 2022, další s větším dopadem na pojišťovny je v plánu k 1. 1. 2023. 

Udržitelnost 
V návaznosti na Evropskou legislativu týkající se udržitelnosti byly publikovány RTS schválené Komisí pro předsmluvní informace 

„zelených“ IBIPs, dále v průběhu roku 2022 bude probíhat další integrace ESG do IDD, POG a SII a formalizace nefinančního reportingu 

s dopady do zákona o účetnictví. Efektivita změn je rozprostřena v čase, rok 2022 a dále. 
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AML a Mezinárodní 

sankce 

Regulatorní vývoj v ČR 
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Chystané legislativní změny Oblast 

Původní poslanecký návrh novely zákona o finančním arbitrovi, který měl rozšířit jeho působnost na neživotní pojištění, penzi a 

spotřebitelské úvěry, byl zamítnut. Očekává se přepracování této novely. 
Finanční arbitr 

Původní návrh zákona o hromadném řízení byl vzat zpět. Místo samostatného zákona uvažuje vláda o minimalistickém řešení a 

zaimplementování do existující úpravy soudního řízení. 

 

Hromadné řízení 

Na úrovni Evropské unie se připravuje komplexní revize rámce PRIIPs a Retailové investiční strategie (RIS), kde je snaha nově 

definovat pravidla pro retailové investiční produkty. Část bude efektivní v roce 2022, většina 2023 případně později, v závislosti na 

schvalovacím procesu v EU. 

 

PRIIPs a RIS 

 V oblasti AML/CFT bude předložen návrh novely AML zákona, jehož cílem bude implementace Akčního plánu ke Zprávě z druhého 

 kola národního hodnocení rizik v této oblasti. Dále se připravuje návrh novely zákona o provádění mezinárodních sankcí. 

 Efektivnost očekávaná v roce 2022. 

Regulatorní vývoj v ČR (v návaznosti na EU) 

 Návrh novely zákona o pobytu cizinců na území ČR, jehož cílem je odstranění stávajícího monopolu PVZP (schváleného v loňském 

roce), zavedení registru  zdravotního pojištění cizinců, navýšení limitů pojištění, zavedení povinnosti publikovat vzorové smlouvy na 

webových stránkách či povinnosti učinit stávajícímu klientovi v případě jeho zájmu nabídku na navazující. Bude efektivní v roce 2022. 

 

Pojištění cizinců 

(demonopolizace) 

DORA 

Cílem nařízení Evropské unie Digital Operational Resilience Act (DORA) je vytvořit regulační rámec pro digitální provozní odolnost, v 

němž všechny podniky zajistí, že jsou schopny přestát všechny druhy narušení a hrozeb souvisejících s informačními a komunikačními 

technologiemi (IKT), a předcházet tak kybernetickým hrozbám a tyto hrozby zmírňovat. Směřuje spíše k roku 2023 a dále. 
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Regulatorní vývoj v ČR 
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Regulatorní vývoj v ČR (v návaznosti na EU) 

Zákon o povinném ručení 

Zákon o pojišťovnictví 

Whistleblowing 

Zákon o elektronických úkonech 

Udržitelnost 

2022 

2024 

2023 

Zákon o AML a Mezinárodní sankce 
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Váš vždy usměvavý prorok 
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Miroslav.Singer@generali.com 

+420 281 044 873 

Miroslav Singer 

@Miroslav Singer  


