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2. Další hodnocení a připomínky k práci:
Cílem diplomové práce bylo zmapovat právní úpravu pojišťovacích zprostředkovatelů v ČR a
EU, dále provést srovnání vybraných dílčích podmínek výkonu činnosti pojišťovacích
zprostředkovatelů ve vybraných státech, konkrétně v Belgii a ve Švédsku.
Diplomantka v prvních dvou kapitolách popisuje současnou právní úpravu pojišťovacích
zprostředkovatelů, především zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a směrnici o
zprostředkování pojištění, včetně nových připravovaných změn. V práci postrádám konkrétní
souhrnné zhodnocení platné úpravy. Diplomantka dále vysvětluje princip jednotného
pojistného trhu, nicméně pouze v popisné rovině (doplnění viz otázka č. 2).
V praktické části rozepisuje a následně porovnává úpravu pojišťovacích zprostředkovatelů
v Belgii a ve Švédsku. Zároveň jsou v práci uváděna statistická data zkoumaných pojistných
trhů. Komparace vybraných podmínek je zpracována poměrně důkladně a systematicky.

Předložená práce splňuje parametry diplomové práce. Ke zpracování tématu bylo nutné
prostudovat řadu českých i zahraničních materiálů, jejichž výběr lze považovat za dostatečný
a vhodný k tématu. Kladně hodnotím i formální stránku a jazykový styl.
3. Otázky k zodpovězení při vlastní obhajobě práce:
1. Jaký je Váš názor na navrhovanou změnu kategorizace pojišťovacích zprostředkovatelů
v připravované novele zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích..?
2. V diplomové práci popisujete jednotný pojistný trh. Jaký je vliv přeshraničního
poskytování pojištění, resp. služeb pojišťovacích zprostředkovatelů ve Vámi popisovaných
státech? Je využíván?
3. Na str. 55 práce uvádíte povinnost pro belgické pojišťovací zprostředkovatele dodržovat
zákon o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu …. Je
obdobná povinnost stanovena i pro české pojišťovací zprostředkovatele?
4. Pro české pojišťovací zprostředkovatele není stanovena povinnost být členem určité
profesní organizace. Jak je tomu v jiných státech EU?
4. Práce je doporučena k obhajobě (ano, ne): ANO
5. Navržený klasifikační stupeň (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):
v ýb orn ě
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