
 

 

 

NA PŘÍKOPĚ 28 

115 03 PRAHA 1 
 

Sekce licenčních a sankčních řízení 
 

V Praze dne 30. října 2020 

        Č.j.: 2020 / 133093 / 570   

        Ke sp. zn. Sp / 2020 / 154 / 573 

        Počet stran: 19 
 

START INSURANCE s.r.o.   

IČO: 286 23 151 

Washingtonova 1567/25 

110 00 Praha 1 – Nové Město 

 

 

P Ř Í K A Z 
 

Česká národní banka (dále jen „správní orgán“) jako orgán dohledu nad finančním 

trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o České národní bance“) a orgán příslušný k dohledu podle zákona 

č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o distribuci pojištění a zajištění“) rozhodla podle ustanovení § 90 zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „přestupkový zákon“) ve spojení s ustanovením § 150 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v řízení vedeném 

se společností START INSURANCE s.r.o., IČO: 286 23 151, se sídlem 

Washingtonova 1567/25, 110 00 Praha 1 – Nové Město, na základě protokolu o kontrole 

ze dne 28. 2. 2020, č. j. 2020/032300/CNB/650, takto: 

 

Společnost START INSURANCE s.r.o., IČO: 286 23 151, se sídlem 

Washingtonova 1567/25, 110 00 Praha 1 – Nové Město, se uznává vinnou tím, že  
 

(i) neoznámila České národní bance bez zbytečného odkladu změnu údajů, které jsou 

o ní zapsány v registru vedeném Českou národní bankou, a to údajů o osobách, pro 

které byla oprávněna zprostředkovávat pojištění, a změnu osoby odpovědné nebo 

skutečně řídící zprostředkování pojištění, když 

a) v období od 1. 3. 2019 do 31. 1. 2020 byla oprávněna zprostředkovávat 

pojištění pro společnost Direct pojišťovna, a.s., IČO: 250 73 958, se sídlem 

Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, avšak tuto pojišťovnu v registru 

zapsanou neměla, 

b) v období od 1. 2. 2019 měla v registru zapsanou jako pojišťovnu, pro kterou 

vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví, společnost 

Pojišťovna Patricie a.s., IČO: 618 59 869, se sídlem  Spálená 75/16, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, ačkoli spolupráce s touto pojišťovnou byla ukončena 

k 30. 6. 2019, přičemž ukončení spolupráce oznámila až 30. 1. 2020, 

c) v období od 6. 11. 2019 do 29. 9. 2020 měla v registru jako osobu odpovědnou 

nebo skutečně řídící zprostředkování pojištění zapsaného Jiřího Nedvídka, 

trvale bytem Nerudova 130/9, 703 00 Ostrava, ačkoli touto osobou byl 

jednatel Kanstantsin Papsuyevich, trvale bytem Norská 2494, Kročehlavy, 

272 01 Kladno 
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t e d y 
 

porušila ustanovení § 46 odst. 1 zákona o distribuci pojištění a zajištění ve spojení 

s ustanovením § 42 odst. 1 písm. c) a e) téhož zákona; 

 

(ii) v období od 5. 2. 2019 do 29. 10. 2019 při distribuci rezervotvorného 

a nerezervotvorného pojištění ve 2 případech v záznamu z jednání nezaznamenala 

požadavky, cíle a potřeby zákazníka související s daným pojištěním, ve 2 případech 

obsahoval záznam z jednání požadavek zákazníka, který byl v rozporu s uzavřenou 

pojistnou smlouvou, dále ve 4 případech v záznamu z jednání nezaznamenala 

doporučení pro sjednání daného pojištění, v 19 případech v záznamu z jednání řádně 

nezaznamenala důvody, na kterých zakládala své doporučení pro sjednání daného 

pojištění a v 18 případech v záznamu z jednání neuvedla vysvětlení dopadů sjednání 

pojištění na zákazníka, včetně souvisejících rizik, 
 

t e d y 
 

porušila ustanovení § 79 odst. 1 a 2 zákona o distribuci pojištění a zajištění; 

 

(iii) v období od 8. 5. 2019 do 29. 10. 2019 distribuovala pojištění prostřednictvím osob 

_______________ (IČO: __________), _____________ (IČO: __________), ___________ 

(IČO: __________), ____________ (IČO: __________) a ________________ 

(IČO: __________), které nebyly jejím pracovníkem, vázaným zástupcem ani 

doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem,  
 

t e d y 
 

porušila ustanovení § 47 odst. 3 zákona o distribuci pojištění a zajištění; 

  

(iv) v období od 1. 2. 2019 do 6. 11. 2019 přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své 

činnosti nezavedla, neudržovala a neuplatňovala pravidla kontroly činnosti svých 

pracovníků, když nevymezila dostatečně konkrétně postupy provádění vnitřní kontroly 

dodržování pravidel jednání se zákazníky, přičemž nevymezila personální zabezpečení 

kontrol, velikost prověřovaného vzorku zprostředkovaných pojistných smluv a určení 

dokumentů, které budou v rámci kontroly posuzovány, dále nevymezila postupy 

kontroly řádného provozování činnosti týkající se zabezpečení aktuálnosti údajů 

zapisovaných do registru České národní banky či výkonu zprostředkovatelské činnosti 

prostřednictvím osob, které k tomu jsou oprávněny, a nestanovila způsob zajištění 

rekonstruovatelnosti kontrolní činnosti,  
 

t e d y 
 

porušila ustanovení § 48 odst. 1 písm. a) zákona o distribuci pojištění a zajištění; 
 

č í m ž   s e   d o p u s t i l a 
 

ad (i) přestupku podle ustanovení § 110 odst. 1 písm. b) zákona o distribuci pojištění 

a zajištění,  

ad (ii) přestupku podle ustanovení § 114 odst. 1 písm. m) zákona o distribuci pojištění 

a zajištění,  

ad (iii) přestupku podle ustanovení § 114 odst. 1 písm. a) zákona o distribuci pojištění 
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a zajištění, 

ad (iv) přestupku podle ustanovení § 110 odst. 1 písm. c) zákona o distribuci pojištění 

a zajištění, 
 

z a  c o ž  s e   j í   u k l á d á 
 

podle ustanovení § 114 odst. 2 písm. b) zákona o distribuci pojištění a zajištění pokuta 

ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů 

od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro hlavní město Prahu 

vedený u České národní banky, č. 3754-67724011/0710, konstantní symbol 1148, 

variabilní symbol je identifikační číslo plátce. 

 

O D Ů V O D N Ě N Í    

A. Identifikace účastníka řízení 

 

1. Společnost START INSURANCE s.r.o., IČO: 286 23 151, se sídlem 

Washingtonova 1567/25, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „účastník řízení“) 

je od 20. 4. 2010 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 183315. Předmětem podnikání účastníka řízení zapsaným v obchodním 

rejstříku je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona.
1
 

 

2. Účastník řízení je oprávněn vykonávat činnost pojišťovacího zprostředkovatele, 

a to na základě zápisu do registru České národní banky dne 8. 9. 2010 jako pojišťovací 

agent a jako pojišťovací makléř, od 1. 2. 2019 pak jako samostatný zprostředkovatel 

podle zákona o distribuci pojištění a zajištění, a to s dobou trvání oprávnění 

do 31. 12. 2021.
2
 Osobou odpovědnou nebo skutečně řídící zprostředkování pojištění 

nebo zajištění u účastníka řízení byl dle zápisu v registru České národní banky 

od 1. 2. 2019 do 29.9.2020 Jiří Nedvídek, trvale bytem Nerudova 130/9, 703 00 

Ostrava.
3
 

 

3. Účastník řízení vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví ve vazbě 

na čtyři pojišťovny, a to společnosti ERGO pojišťovna, a.s., IČO: 618 58 714, se sídlem 

Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle (dále jen „ERGO pojišťovna“), 

MAXIMA pojišťovna, a.s., IČO: 613 28 464, se sídlem Italská 1583/24, 120 00 

Praha 2 - Vinohrady (dále jen „MAXIMA pojišťovna“), Pojišťovna VZP, a.s., 

IČO: 271 16 913, se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen 

„Pojišťovna VZP“) a UNIQA pojišťovna, a.s., IČO: 492 40 480, se sídlem Evropská 

136/810, 160 12 Praha 6 (dále jen „UNIQA pojišťovna“).
4
 

 

B. Postup před vydáním příkazu 

 

4. Podle ustanovení § 94 odst. 1 zákona o distribuci pojištění a zajištění vykonává Česká 

národní banka dohled nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem. 

                                                 
1
 Spis č. l. 1. 

2
viz. 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=1809158&p_VER_ID=1007&

p_DATUM=29.10.2020&p_ROL_KOD= 
3
 Spis č. l. 4. 

4
 Spis č. l. 3. 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=1809158&p_VER_ID=1007&p_DATUM=29.10.2020&p_ROL_KOD
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=1809158&p_VER_ID=1007&p_DATUM=29.10.2020&p_ROL_KOD
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5. U účastníka řízení byla provedena kontrola zaměřená na dodržování právních předpisů 

v oblasti (i) zprostředkování pojištění, (ii) prevence legalizace výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, (iii) dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně 

spotřebitele a (iv) dodržování povinností stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pro uzavírání smluv o finančních 

službách distančním způsobem. Kontrola podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“) byla zahájena 

doručením oznámení o zahájení kontroly č. j. 2019/115495/CNB/650 dne 6. 11. 2019. 

Z kontroly provedené u účastníka řízení byl následně vyhotoven protokol o kontrole 

č. j. 2020/032300/CNB/650 ze dne 28. 2. 2020 (dále jen „protokol o kontrole“),
5
 který 

byl účastníkovi řízení doručen dne 28. 2. 2020. 
 

6. Účastník řízení podal proti některým závěrům učiněným správním orgánem na základě 

provedené kontroly v protokolu o kontrole námitky,
6
 o nichž bylo rozhodnuto 

dne 6. 4. 2020 pod č. j. 2020/048678/CNB/650.
7
 Současně s námitkami proti protokolu 

o kontrole podal účastník řízení i další vyjádření, která však nepředstavují námitky. Tato 

vyjádření obsahují sdělení účastníka řízení o přijatých nápravných opatřeních. Kontrola 

byla ukončena dne 8. 4. 2020 doručením rozhodnutí o námitkách účastníkovi řízení.
8
  

 

7. Po důkladném vyhodnocení kontrolních zjištění obsažených v protokolu o kontrole 

se správní orgán rozhodl o těch z nich, která považuje za závažná, vydat podle 

ustanovení § 150 správního řádu tento příkaz. 

 

C. Pravomoc České národní banky 

 

8. Ustanovení § 118 odst. 1 zákona o distribuci pojištění a zajištění stanoví, že přestupky 

podle tohoto zákona projednává Česká národní banka. Správní orgán 

tak je legitimován projednat všechny přestupky uvedené ve výrokové části tohoto 

příkazu. 

 

D. Vyloučení zániku odpovědnosti za přestupky 

 

9. Správní orgán se zabýval skutečností, zda nedošlo k zániku odpovědnosti účastníka 

řízení za přestupek. Podle ustanovení § 30 přestupkového zákona ve spojení 

se speciálním ustanovením § 46e odst. 3 zákona o České národní bance činí ve všech 

uvedených případech promlčecí doba 5 let ode dne následujícího po dni spáchání 

přestupku. Vytýkaná jednání účastníka řízení jsou delikty dokonanými a časově 

ohraničenými v případě přestupku ad (i) dnem 29. 9. 2020, v případě přestupku ad (ii) 

dnem 29. 10. 2019, v případě přestupku ad (iii) dnem 29. 10. 2019 a u přestupku ad (iv) 

dnem 6. 11. 2019. K zániku odpovědnosti za přestupek ve smyslu ustanovení § 29 písm. 

a) přestupkového zákona by tak došlo v případě přestupku ad (i) nejdříve ke dni 

30. 9. 2025, v případě přestupku ad (ii) ke dni 30. 10. 2024, v případě přestupku ad (iii) 

nejdříve ke dni 30. 10. 2024 a u přestupku ad (iv) nejdříve ke dni 7. 11. 2024. K zániku 

odpovědnosti za projednávané přestupky tedy k dnešnímu dni nedošlo. 

                                                 
5
 Spis č. l. 5 (CD – složka: 38 protokol_o_kontrole, soubor: 2020_032300_CNB_650_Protokol 

o kontrole_START INSURANCE_final.pdf). 
6
 Spis č. l. 5 (CD – složka: 40 namitky, soubor: CNB_-_namitky_Start_Insurance.pdf). 

7
 Spis č. l. 5 (CD – složka: 41 rozhodnuti_o_namitkach, soubor: 2020_048678_CNB_650_Rozhodnutí 

o námitkách_START INSURANCE.pdf). 
8
 Spis č. l. 5 (CD – složka: 41 rozhodnuti_o_namitkach, soubor: message771372667_8 4 2020.zfo). 
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E. Skutková zjištění a jejich právní kvalifikace 

 

Činnost pojišťovacího zprostředkovatele 

 

(i) údaje zapisované do registru 
 

Právní úprava 
 

10. Podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o distribuci pojištění a zajištění se do registru 

České národní banky u samostatného zprostředkovatele zapisuje dle písm. c) osoba 

oprávněná distribuovat pojištění nebo zajištění, pro kterou je samostatný 

zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění a dle písm. e) člen 

statutárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou působností nebo prokurista, kteří jsou 

odpovědni za zprostředkování pojištění nebo zajištění nebo zprostředkování pojištění 

nebo zajištění skutečně řídí, a to včetně jejich změn. 
 

11. Dále pak podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona o distribuci pojištění a zajištění oznámí 

samostatný zprostředkovatel bez zbytečného odkladu České národní bance změnu 

údajů, které jsou o něm zapsány v registru vedeném Českou národní bankou. 
 

Skutková zjištění  
 

12. Výzvou ze dne 5. 11. 2019
9
 vyzval správní orgán účastníka řízení k předložení 

veškerých smluv uzavřených s pojišťovnami, a to včetně jejich součástí, příloh, dodatků 

a plných mocí. Porovnáním obsahu účastníkem řízení předložené dokumentace s údaji 

uvedenými v registru České národní banky bylo zjištěno, že účastník řízení byl na 

základě Smlouvy o zprostředkování pojištění SZ/118/2019 oprávněn vykonávat 

zprostředkovatelskou činnost pro společnost Direct pojišťovna, a.s., IČO: 250 73 958, 

se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno (dále jen „pojišťovna Direct“), 

a to minimálně v období od 1. 3. 2019 do 31. 1. 2020. Předmětná Smlouva 

o zprostředkování pojištění dle článku XII. odstavce 1. nabyla účinnosti 

dne 1. 3. 2019,
10

 přičemž dle vyjádření účastníka řízení ze dne 6. 2. 2020 k tomuto dni 

probíhala s pojišťovnou Direct aktivní jednání o ukončení Smlouvy o zprostředkování 

pojištění ke dni 31. 1. 2020.
11

 V této souvislosti účastník řízení správnímu orgánu 

předložil také návrh Dohody o ukončení Smlouvy o zprostředkování pojištění 

č. SZ/118/2019
12

 podepsaný jednatelem účastníka řízení. Spolupráci s touto pojišťovnou 

však účastník řízení České národní bance nenahlásil.
13

  
 

13. Na základě účastníkem řízení předložených podkladů správní orgán dále zjistil, 

že účastník řízení měl jako samostatný zprostředkovatel v registru České národní banky 

od 1. 2. 2019 zapsanou vazbu na společnost Pojišťovna Patricie a.s., IČO: 618 59 869, 

se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „pojišťovna Patricie“),
14

 

                                                 
9
 Spis č. l. 5 (CD – složka: 3 vyzva_poskytnuti_podkladu, soubor: 2019_115497_CNB_650_Výzva k poskytnutí 

podkladů_START INSURANCE.pdf, bod 16.). 
10

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 9 podklady V, soubor: P_16_Direct_sml.pdf). 
11

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 37 podklady, soubory: CNB_pruvodni_dopis_5.PDF 

a P8_Vysvetleni_k_pozadavku_8.pdf). 
12

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 37 podklady, soubory: P8_DIRECT_1.pdf, P8_DIRECT_2.pdf 

a P8_DIRECT_3.pdf). 
13

 Spis č. l. 6. 
14

 Dříve Generali Pojišťovna a.s. 
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s níž spolupracoval na základě Smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené dne 

25. 4. 2014, ve znění pozdějších dodatků.
15

 Dle předložené Dohody o ukončení smlouvy 

o obchodním zastoupení
16

 byla tato smlouva k 30. 6. 2019 ukončena. Účastník řízení 

přitom oznámil ukončení spolupráce s pojišťovnou Patricie, resp. tuto pojišťovnu 

nenahlásil jako pojišťovnu, pro kterou je činný, České národní bance až 30. 1. 2020.
17

 
 

14. Správní orgán dále zjistil, že účastník řízení měl ke dni zahájení kontroly
18

 v registru 

České národní banky jako osobu odpovědnou nebo skutečně řídící zprostředkování 

pojištění zapsaného pana Jiřího Nedvídka, trvale bytem Nerudova 130/9, 703 00 

Ostrava. V průběhu kontrolního pohovoru dne 9. 12. 2019 však jednatel účastníka 

řízení, pan Kanstantsin Papsuyevich, bytem Norská 2494, Kročehlavy, 272 01 Kladno, 

uvedl, že osobou, která skutečně řídí zprostředkování pojištění, je právě on sám, tedy 

nikoliv pan Jiří Nedvídek, který je v registru uveden historicky. Jednatel Kanstantsin 

Papsuyevich dále uvedl, že tento rozpor vznikl v důsledku restrukturalizace společnosti 

a bude napraven.
19

 K dotazu
20

 správního orgánu týkajícího se této nesrovnalosti účastník 

řízení ve svém vyjádření ze dne 8. 1. 2020
21

 uvedl, že osobou odpovědnou nebo 

skutečně řídící zprostředkování pojištění je dle registru České národní banky pan Jiří 

Nedvídek, přičemž ke změně odpovědné osoby na pana Kanstantsina Papsuyeviche 

dojde v 1. čtvrtletí 2020 po splnění všech podmínek
22

. Následně tedy správní orgán 

vyzval
23

 účastníka řízení k předložení veškerých smluv, na jejichž základě vykonává 

pan Jiří Nedvídek činnost pro účastníka řízení. Z předložených podkladů vyplynulo, 

že účastník řízení uzavřel dne 2. 1. 2019 s panem Jiřím Nedvídkem Dohodu o provedení 

práce
24

 na pozici řidič. Tato pozice byla u Jiřího Nedvídka uvedena také v předloženém 

dokumentu Seznam osob ve smluvním vztahu od 1. 12. 2018.
25

 Žádné další vymezení 

činností, pravomocí či odpovědností Jiřího Nedvídka, které by se vztahovalo k výkonu 

zprostředkovatelské činnosti či jejímu skutečnému řízení není z předložených podkladů 

zřejmé. Z organizačního schématu účastníka řízení
26

 a dále z jeho vyjádření
27

 naopak 

vyplývá, že veškeré vedoucí pozice ve společnosti vykonává jednatel Kanstantsin 

Papsuyevich. Na základě těchto skutečností dospěl správní orgán k závěru, že jednatel 

účastníka řízení, pan Kanstantsin Papsuyevich, tak byl ke dni zahájení kontroly osobou, 

která skutečně řídí zprostředkování pojištění. Do data vydání protokolu o kontrole 

                                                 
15

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 9 podklady V, soubor: P_16_GENERALI_POJISTOVNA.pdf). 
16

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 9 podklady V, soubor: P_16_GENERALI.pdf). 
17

 Informační systém pro registrační a licenční činnost REGIS, datum přijetí žádosti 30. 1. 2020 (spis č. l. 16 – 

18). 
18

 Den 6. 11. 2019, kdy došlo k doručení oznámení o zahájení kontroly č. j. 2019/115495/CNB/650.  
19

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 16 zaznam_o_poskytnuti_informaci, soubor: 2019_129941_CNB_650_Záznam 

o poskytnutí informací_ 9 12 2019_org., usp., provizní systém.MP3, čas: 00:05:49 až 00:10:00). 
20

 Výzva k poskytnutí informací ze dne 19. 12. 2019, č. j. 2019/134290/CNB/650 (bod č. 8). Spis č. l. 5 (CD – 

složka: 23 vyzva_poskytnuti_podkladu, soubor: 2019_134290_CNB_650_Výzva k poskytnutí podkladů_START 

INSURANCE.pdf). 
21

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 29 podklady VI, soubor: CNB_pruvodni_dopis_3.pdf; složka: 25 podklady II, 

soubor: P8_Vysvetleni_k_pozadavku_8.pdf). 
22

 K zápisu p. Papsuyeviche do registru jako osoby odpovědné resp. skutečně řídící  účastníka řízení došlo až 

dne 29.9.2020. 
23

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 17 prevzeti_podkladu, soubor: 2019_129198_CNB_650_Potvrzení o převzetí 

zajištěných podkladů_9 12 2019.pdf; složka: 17 prevzeti_podkladu, podsložka: personální složky, soubor: 

PS Nedvídek.pdf). 
24

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 17 prevzeti_podkladu, podsložka: personální složky, soubor: PS Nedvídek.pdf). 
25

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 5 podklady I, soubor: P_3_Seznam_osob.xlsx). 
26

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 5 podklady I, soubor: P_1_Rad_Organizacni_rad.pdf). 
27

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 14 podklady, soubor: P_1_Vysvetleni_k_pozadavku_1.pdf). 
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nebyla změna osoby skutečně řídící zprostředkování pojištění České národní bance 

oznámena.
28

  
 

Právní kvalifikace 
 

15. Registr vedený Českou národní bankou obsahuje podstatné údaje mj. o pojišťovacích 

zprostředkovatelích. Jedná se zejména o informace, zda je pojišťovací zprostředkovatel 

vůbec oprávněn provozovat svou činnost, v jakém rozsahu (tedy jaké typy pojistných 

produktů je pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat) a kdo 

je odpovědný za jeho činnost. V rámci veřejně přístupné databáze lze rovněž ověřit, zda 

byl subjekt řešen v rámci sankčního řízení. Smyslem registru je především zajištění 

možnosti zákazníka získat informace o zprostředkovateli, případně si ověřit informace, 

které mu pojišťovací zprostředkovatel poskytl. 
 

16. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem má tedy správní orgán za zjištěné 

a prokázané, že účastník řízení tím, že neoznámil České národní bance bez zbytečného 

odkladu změnu údajů, které jsou o něm zapsány v registru vedeném Českou národní 

bankou, a to údajů o osobách, pro které byl oprávněn zprostředkovávat pojištění, 

a změnu osoby odpovědné nebo skutečně řídící zprostředkování pojištění, když 

a) v období od 1. 3. 2019 do 31. 1. 2020 byl oprávněn zprostředkovávat pojištění 

pro pojišťovnu Direct, avšak tuto pojišťovnu v registru zapsanou neměl, 

b) v období od 1. 2. 2019 měl v registru zapsanou jako pojišťovnu, pro kterou 

vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví, pojišťovnu Patricie, 

ačkoli spolupráce s touto pojišťovnou byla ukončena k 30. 6. 2019, přičemž 

ukončení spolupráce oznámil až 30. 1. 2020, 

c) v období od 6. 11. 2019 do 29. 9. 2020 měl v registru jako osobu odpovědnou nebo 

skutečně řídící zprostředkování pojištění zapsaného Jiřího Nedvídka, trvale bytem 

Nerudova 130/9, 703 00 Ostrava, ačkoli touto osobou byl jednatel Kanstantsin 

Papsuyevich,  

porušil ustanovení § 46 odst. 1 zákona o distribuci pojištění a zajištění ve spojení 

s ustanovením § 42 odst. 1 písm. c) a e) téhož zákona, a dopustil se tak přestupku 

samostatného zprostředkovatele podle ustanovení § 110 odst. 1 písm. b) zákona 

o distribuci pojištění a zajištění. 
 

(ii) jednání se zákazníkem – záznam z jednání  
 

Právní úprava 
 

17. Podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona o distribuci pojištění a zajištění získá před 

sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění pojišťovací zprostředkovatel od zákazníka 

informace týkající se jeho požadavků, cílů a potřeb. Dále podle odstavce 2 téhož 

ustanovení platí, že na základě získaných informací poskytne pojišťovací 

zprostředkovatel zákazníkovi doporučení, aby se mohl zákazník rozhodnout, zda sjedná 

nebo podstatně změní pojištění. 
 

18. Dále pak ustanovení § 79 odst. 1 zákona o distribuci pojištění a zajištění stanoví 

pojišťovacímu zprostředkovateli povinnost z jednání, které vedlo ke sjednání nebo 

podstatné změně pojištění, zejména na základě informací poskytnutých zákazníkem 

a v závislosti na charakteru pojištění, vyhotovit záznam z jednání obsahující požadavky, 

cíle a potřeby zákazníka související s daným pojištěním, své doporučení a důvody, 

                                                 
28

 Spis č. l. 4. 
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na kterých zakládá své doporučení pro sjednání nebo podstatnou změnu daného 

pojištění. 
 

19. Podle ustanovení § 79 odst. 2 zákona o distribuci pojištění a zajištění je součástí 

záznamu z jednání i vysvětlení dopadů sjednání nebo podstatné změny pojištění 

na zákazníka, včetně souvisejících rizik. 
 

Skutková zjištění 
 

20. Správní orgán, za účelem kontroly dodržování zákonných povinností a požadavků 

týkajících se jednání se zákazníky, z účastníkem řízení předložené evidence vybral 

a prověřil vzorek 29 pojistných smluv,
29

 resp. návrhů či nabídek pojistných smluv (dále 

jen „pojistné smlouvy“ a také „vzorek pojistných smluv“), které byly účastníkem řízení 

zprostředkovány v kontrolovaném období. Správní orgán v této souvislosti požadoval 

předložení pojistných smluv včetně veškeré související dokumentace, která 

se k vybraným obchodním případům váže (dále jen „zákaznická složka“). 
 

21. V rámci vzorku pojistných smluv je zahrnuto 8 případů,
30

 kdy se jedná o pojistnou 

smlouvu rezervotvorného pojištění. V ostatních případech se jedná o smlouvy 

neživotního pojištění (konkrétně jde o 12 pojistných smluv zdravotního pojištění 

cizinců, ve 2 případech se jedná o pojištění domácnosti, v 5 případech o pojištění 

vozidla, v 1 případě o pojištění podnikatelů a v 1 případě o pojištění odpovědnosti 

statutárního orgánu).  
 

22. Kontrolou předložených zákaznických složek bylo správním orgánem zjištěno, 

že účastník řízení v případě sjednání produktu zdravotního pojištění cizinců využíval 

pro záznam z jednání a pro plnění informační povinnosti vůči zákazníkům dokumenty 

příslušných pojišťoven (dále jen „dokumenty Formuláře pojišťoven“). Tuto skutečnost 

potvrdil účastník řízení ve svém vyjádření,
31

 kde dále uvedl, že povinnost používat 

dokument účastníka řízení Předsmluvní záznam z jednání pro VZ (dále jen „dokument 

Předsmluvní záznam“), byla stanovena až od 1. 11. 2019. Pojistné smlouvy zdravotního 

pojištění cizinců byly uzavřeny v období od 18. 4. 2019 do 21. 10. 2019, dokument 

Předsmluvní záznam tak nebyl k žádné z těchto smluv předložen. 
 

23. V rámci zprostředkování ostatních vybraných pojistných produktů (tedy jak 

u investičního životního pojištění, tak v ostatních případech pojištění neživotního) 

účastník řízení pro záznam z jednání a pro plnění informační povinnosti vůči 

zákazníkům využíval, kromě dokumentů Formulářů pojišťoven, také vlastní dokument 

Záznam z jednání dle ustanovení § 79 zákona o distribuci pojištění a zajištění (dále jen 

„dokument Záznam z jednání“). V případě sjednání rezervotvorného pojištění byly 

informace týkající se finanční situace zákazníka, jeho znalostí a zkušeností v oblasti 

investic, rizikové tolerance a jeho schopnosti nést ztrátu součástí dokumentu Záznamu 

z jednání a rovněž součástí dokumentu Formuláře pojišťovny. Rada poskytnutá 

                                                 
29

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 17 prevzeti_podkladu, soubor: 2019_129198_CNB_650_Potvrzení o převzetí 

zajištěných podkladů_9 12 2019.pdf – příloha č. 1 a podsložka: smlouvy; složka: 37 podklady, soubory: 

P1__________1.pdf, P1__________2.pdf, P1__________3.pdf a P1__________4.pdf). Pojistné smlouvy 

č. __________ (řádek č. 3 uvedeného Potvrzení), č. __________ (řádek č. 11 uvedeného Potvrzení) 

a č. __________, č. __________, č. __________, č. __________ (řádek č. 25 - 28 uvedeného Potvrzení) nebyly 

zprostředkovány účastníkem řízení, proto byly správním orgánem ze vzorku vyřazeny. 
30

 Pojistné smlouvy č. __________, č. __________, č. __________, č. __________, č. __________, 

č. __________, č. __________ a č. __________. 
31

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 25 podklady II, soubor: P22_Vysvetleni_k_pozadavku_22.pdf). 
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zákazníkovi, včetně posouzení vhodnosti pojistného produktu s investiční složkou, byla 

zaznamenávána do dokumentu Formuláře pojišťovny. 
 

24. Na základě kontroly výše specifikovaných 29 předložených pojistných smluv, 

resp. zákaznických složek správní orgán zjistil, že účastník řízení v případě pojistné 

smlouvy neživotního pojištění č. _______ a č. _______ v záznamu z jednání 

nezaznamenal žádné požadavky, cíle a potřeby zákazníka související s daným 

pojištěním.
32

 
 

25. Správní orgán dále zjistil, že v případě pojistné smlouvy rezervotvorného životního 

pojištění č. __________ a č. __________ obsahoval předložený záznam z jednání 

požadavek zákazníka znějící: „klient nemá zájem využívat daňových výhod pojištění“, 

přičemž dle příslušné pojistné smlouvy zákazník zvolil variantu daňového zvýhodnění 

smlouvy.
33

 Předložené zákaznické složky neobsahovaly žádný dokument, který by daný 

rozpor objasnil. 
 

26. Dále účastník řízení v případě 4 pojistných smluv neživotního pojištění (smlouvy  

č. __________, č. __________, č. __________ a č. __________) nezaznamenal žádné 

doporučení pro sjednání daného pojištění.
34

 
 

27. V 6 případech, a to v případě pojistných smluv neživotního pojištění č. _________,  

č. __________, č. __________, č. _______, č. _______ a č. _______, účastník řízení 

nezaznamenal žádné důvody pro doporučení sjednání daného pojištění.
35

 V dalších 13 

případech, a to v případě pojistných smluv rezervotvorného životního pojištění  

č. __________, č. __________, č. __________, č. __________, č. __________, 

č. __________, č. __________, č. __________ a dále smluv neživotního pojištění  

č. __________, č. __________, č. __________, č. __________ a č. __________,
36

 

účastník řízení zaznamenal důvody pro doporučení sjednání daného pojištění v podobě 

modifikovaných verzí obecného vyjádření „produkt splňuje požadavky klienta“. 

                                                 
32

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 17 prevzeti_podkladu, soubor: 2019_129198_CNB_650_Potvrzení o převzetí 

zajištěných podkladů_9 12 2019.pdf – příloha č. 1 a podsložka: smlouvy, soubory: _______.PDF 

a _______.PDF; složka: 25 podklady II, soubor: P24_SML.________.PDF; složka: 35 podklady, soubor: 

P9_Vysvetleni_k_pozadavku_9.pdf). 
33

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 17 prevzeti_podkladu, soubor: 2019_129198_CNB_650_Potvrzení o převzetí 

zajištěných podkladů_9 12 2019.pdf – příloha č. 1 a podsložka: smlouvy, soubory: __________.PDF 

a smlouva___________.PDF; složka: 25 podklady II, soubory: P24_SML.___________.PDF 

a P32_ZzJ___________.pdf; složka: 27 podklady IV, soubor: P34___________.pdf). 
34

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 17 prevzeti_podkladu, soubor: 2019_129198_CNB_650_Potvrzení o převzetí 

zajištěných podkladů_9 12 2019.pdf – příloha č. 1 a podsložka: smlouvy, soubory: __________.PDF, 

__________.PDF, _________.pdf, _________.pdf a __________.PDF; složka: 35 podklady, soubor: 

P7_Predsmluvni_informace.pdf). 
35

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 17 prevzeti_podkladu, soubor: 2019_129198_CNB_650_Potvrzení o převzetí 

zajištěných podkladů_9 12 2019.pdf – příloha č. 1 a podsložka: smlouvy, soubory: __________.pdf, 

__________.PDF,__________.pdf, _______.pdf, _______.pdf  a _______.pdf; složka: 25 podklady II, soubory: 

P27_sml.__________.pdf, P30_Vysvetleni_k_pozadavku_30.pdf a P24_SML.________.PDF). 
36

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 17 prevzeti_podkladu, soubor: 2019_129198_CNB_650_Potvrzení o převzetí 

zajištěných podkladů_9 12 2019.pdf – příloha č. 1 a podsložka: smlouvy, soubory: smlouva___________.pdf, 

__________.pdf, __________.pdf, __________.pdf, __________.pdf, smlouva___________.pdf, 

smlouva___________.pdf,__________.pdf,__________.pdf, __________.pdf, __________.pdf,__________.pdf, 

_________.pdf a __________.pdf; složka: 25 podklady II, soubory: P32_ZzJ___________.pdf, 

P30_Vysvetleni_k_pozadavku_30.pdf, P24_SML.___________.PDF, P32_ZzJ___________.pdf, 

P32_ZzJ___________.pdf, P32_ZzJ___________.pdf, P32_Zzj___________.pdf, P32_ZzJ___________.pdf, 

P32_ZzJ___________.pdf a P29_Vysvetleni_k_pozadavku_29.pdf; složka: 27 podklady IV, soubory: 

P34___________.pdf, P34___________.pdf, P34___________.pdf a P34___________.pdf; složka: 35 

podklady, soubor: P7_Predsmluvni_informace.pdf). 
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Skutečnost, že sjednaný pojistný produkt odpovídá požadavkům a potřebám zákazníků, 

je však očekávaným předpokladem pro výkon zprostředkovatelské činnosti s odbornou 

péčí, proto pouze individualizovaný a konkrétní důvod doporučení pro sjednání nebo 

podstatnou změnu pojištění umožňuje zákazníkovi učinit rozhodnutí, zda dané pojištění 

sjedná, resp. změní, a jeho řádné zaznamenání je pak nutnou podmínkou pro možnost 

rekonstruovat rozhodovací proces účastníka řízení. 
 

28. Nakonec správní orgán zjistil, že v 18 případech (pojistné smlouvy rezervotvorného 

životního pojištění č. __________, č. __________, č. __________, č. __________,  

č. __________, a smlouvy neživotního pojištění č. ________, č. ________,  

č. __________, č. _________, č. __________, č. __________, č. __________,  

č. __________, č. __________, č. __________, č. __________, č. __________  

a č. __________) účastník řízení v záznamu z jednání nezaznamenal vysvětlení dopadů 

sjednání daného pojištění na zákazníka.
37

 
 

Právní kvalifikace 
 

29. Z výše uvedeného vyplývá, že účastník řízení nevyhotovil záznamy z jednání v souladu 

s požadavky ustanovení § 79 zákona o pojištění a zajištění. Písemné zaznamenání 

požadavků, cílů a potřeb zákazníka a doporučení a důvodů doporučení, jakož 

i vysvětlení dopadů na zákazníka, je relevantní zejména pro krytí rizik účastníka 

smlouvy a ve vztahu k případné rekonstrukci výkonu činnosti účastníka řízení. Správné 

zaznamenání všech zákonem požadovaných údajů zvyšuje důvěryhodnost distributora 

a rovněž podporuje transparentnost jeho jednání se zákazníkem. Povinnost pro 

pořizování záznamu z jednání je distributorovi zákonem uložena rovněž z toho důvodu, 

že v případě porušení povinnosti z jeho strany může být záznam z jednání důležitým 

důkazem. Tedy ačkoli se jedná o administrativní pochybení, význam zákonné 

povinnosti není zanedbatelný, proto na ni z uvedených důvodů nelze rezignovat 

a ze strany správního orgánu je nezbytné vyžadovat její řádné plnění. 
 

30. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem tak má správní orgán za zjištěné 

a prokázané, že účastník řízení tím, že v období od 1. 12. 2018 do 6. 11. 2019 

při distribuci rezervotvorného a nerezervotvorného pojištění ve 2 případech v záznamu 

z jednání nezaznamenal požadavky, cíle a potřeby zákazníka související s daným 

pojištěním, ve 2 případech obsahoval záznam z jednání požadavek zákazníka, který byl 

v rozporu s uzavřenou pojistnou smlouvou, dále ve 4 případech v záznamu z jednání 

nezaznamenal doporučení pro sjednání daného pojištění, v 19 případech v záznamu 

z jednání řádně nezaznamenal důvody, na kterých zakládal své doporučení pro sjednání 

daného pojištění a v 18 případech v záznamu z jednání neuvedl vysvětlení dopadů 

sjednání pojištění na zákazníka, včetně souvisejících rizik, porušil ustanovení 

                                                 
37

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 17 prevzeti_podkladu, soubor: 2019_129198_CNB_650_Potvrzení o převzetí 

zajištěných podkladů_9 12 2019.pdf – příloha č. 1 a podsložka: smlouvy, soubory: __________.pdf, 

__________.pdf, __________.pdf, smlouva___________.pdf, __________.pdf, PS _________.pdf, 

__________.pdf, __________.pdf, __________.pdf, __________.pdf, __________.pdf, __________.pdf, 

__________.pdf, __________.pdf, __________.pdf, _____________.PDF, _____________.PDF, 

_____________.PDF, _____________.PDF a _____________.PDF; složka: 25 podklady II, soubory: 

P30_Vysvetleni_k_pozadavku_30.pdf, P32_ZzJ___________.pdf, P32_ZzJ___________.pdf, 

P32_ZzJ___________.pdf, P32_Zzj___________.pdf, P32_ZzJ___________.pdf, P27_sml._________.pdf, 

P27_sml.__________.pdf; složka: 27 podklady IV, soubory: P34___________.pdf, P34___________.pdf 

a P34___________.pdf; složka: 35 podklady, soubory: P1_Zaznam_k_PS___________.pdf, 

P1_Vysvetleni_k_pozadavku_1.pdf, P1_PS__________.pdf, P1_Zaznam_kPS___________.pdf, 

P11_zaznam___________.pdf, P11_zaznam___________.pdf a P11_zaznam___________.pdf; složka: 37 

podklady, soubory: P1__________1.pdf, P1__________2.pdf, P1__________3.pdf a P1__________4.pdf). 
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§ 79 odst. 1 a 2 zákona o distribuci pojištění a zajištění, a dopustil se tak přestupku 

osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění podle ustanovení 

§ 114 odst. 1 písm. m) zákona o distribuci pojištění a zajištění. 
 

(iii) zprostředkování pojištění osobami bez oprávnění 
 

Právní úprava 
 

31. Podle ustanovení § 47 odst. 3 zákona o distribuci pojištění a zajištění platí, 

že samostatný zprostředkovatel může být při zprostředkování pojištění nebo zajištění 

zastoupen pouze pracovníkem, vázaným zástupcem nebo doplňkovým pojišťovacím 

zprostředkovatelem. 
 

32. Dále podle ustanovení § 120 odst. 1 zákona o distribuci pojištění a zajištění může ten, 

kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
38

 oprávněn provozovat 

zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví podle zákona č. 38/2004 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
39

 provozovat tuto činnost 

na základě svého dosavadního oprávnění do doby, než mu vznikne oprávnění 

zprostředkovat pojištění nebo zajištění podle tohoto zákona, nejdéle však do 4 měsíců 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebo v případě osoby, která byla do 4 měsíců 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámena zastoupeným jako vázaný zástupce 

nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel, nejdéle do doby, než Česká národní 

banka provede její zápis do registru nebo zastoupeného informuje o neprovedení zápisu. 
 

Skutková zjištění 
 

33. Výzvou ze dne 5. 11. 2019
40

 správní orgán účastníka řízení vyzval k předložení 

seznamu osob, které s ním byly v období ode dne 1. 12. 2018 do data zahájení kontroly 

ve smluvním vztahu, a to na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, 

dohody o pracovní činnosti, smlouvy mandátní, smlouvy o obchodním zastoupení, 

popř. jiné, a které se v daném období podílely na zprostředkování pojištění, případně 

vykonávaly jakékoliv jiné související úkony (oslovování zájemců o zprostředkování 

smluv, administrativní práce apod.). 
 

34. Účastník řízení v návaznosti na tuto výzvu zaslal správnímu orgánu přehled osob, které 

s ním v rozhodném období byly ve smluvním vztahu (dále jen „dokument seznam 

osob“). Konkrétně se jednalo o 16 vázaných zástupců a o 23 pracovníků s uvedením 

jejich pracovního zařazení a označením jejich funkcí.
41

 
 

35. Na základě analýzy předložených zákaznických složek
42

 správní orgán zjistil, že: 

                                                 
38

 Zákon o distribuci pojištění a zajištění nabyl účinnosti dne 1. 12. 2018. 
39

 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) byl zrušen zákonem o distribuci pojištění a zajištění.  
40

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 3 vyzva_poskytnuti_podkladu, soubor: 2019_115497_CNB_650_Výzva k poskytnutí 

podkladů_START INSURANCE.pdf – bod 3.). 
41

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 5 podklady I, soubor: P_3_Seznam_osob.xlsx). 
42

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 17 prevzeti_podkladu, soubor: 2019_129198_CNB_650_Potvrzení o převzetí 

zajištěných podkladů_9 12 2019.pdf – příloha č. 1 a podsložka: smlouvy; složka: 37 podklady, soubory: 

P1__________1.pdf, P1__________2.pdf, P1__________3.pdf a P1__________4.pdf). Pojistné smlouvy 

č. __________ (řádek č. 3 uvedeného Potvrzení), č. __________ (řádek č. 11 uvedeného Potvrzení) 

a č. __________, č. __________, č. __________, č. __________ (řádek č. 25 - 28 uvedeného Potvrzení) nebyly 

zprostředkovány účastníkem řízení, proto byly správním orgánem ze vzorku vyřazeny. 
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- pojistná smlouva Investiční životní pojištění EVOLUCE PLUS č. __________ 

byla sjednaná dne 15. 5. 2019 __________________ (IČO: __________), 

- pojistná smlouva Investiční životní pojištění EVOLUCE PLUS č. __________ 

byla sjednaná dne 14. 5. 2019 __________________ (IČO: __________),  

- pojistná smlouva Investiční životní pojištění EVOLUCE PLUS č. __________ 

byla sjednaná dne 8. 5. 2019 __________________ (IČO: __________),  

- pojistná smlouva pro pojištění podnikatelů KOMPLEX III č. __________ byla 

sjednaná dne 23. 5. 2019 ________________ (IČO: __________), 

- pojistná smlouva Náš domov č. ________ byla sjednaná dne 16. 5. 2019 _______ 

_____ (IČO: __________), 

- pojistná smlouva č. __________ byla sjednaná dne 14. 6. 2019 __________ 

______ (IČO: __________),  

- pojistná smlouva č. _________ byla sjednaná dne 29. 10. 2019 _______________ 

(IČO: __________) a  

- pojistná smlouva č. __________ byla sjednána dne 8. 8. 2019 ______________ 

(IČO: __________). 
 

36. Správní orgán zjistil, že osoby sjednávající výše uvedené pojistné smlouvy ovšem 

nebyly uvedeny v dokumentu seznam osob, předloženém účastníkem řízení. Účastník 

řízení v návaznosti na doplňující výzvy ze strany správního orgánu předložil: 

- mandátní smlouvu pro podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele uzavřenou 

mezi účastníkem řízení a _______________ dne 21. 3. 2012,  

- mandátní smlouvu pro podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele uzavřenou 

mezi účastníkem řízení a ________________ dne 2. 4. 2012,  

- mandátní smlouvu pro podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele uzavřenou 

mezi účastníkem řízení a _____________ dne 1. 4. 2015,  

- mandátní smlouvu pro podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele uzavřenou 

mezi účastníkem řízení a __________________ dne 8. 1. 2013 a  

- mandátní smlouvu pro podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele uzavřenou 

mezi účastníkem řízení a ______________ dne 18. 10. 2011.
43 

 

Mandátní smlouvy byly uzavřeny na dobu neurčitou, přičemž platnosti a účinnosti 

nabyly dnem jejich podpisu.  
 

37. Podle registru České národní banky jsou _____________, _________, ____________ 

a ________________ od 16. 10. 2019 zapsáni jako vázaní zástupci samostatného 

zprostředkovatele společnosti ____________________________, IČO: __________ 

(dále jen „_____________________“).
44

 Ke dni sjednání výše specifikovaných 

pojistných smluv byli _____________, _________, ____________ a _______________ 

registrováni jako doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé společnosti _____ 

_________________
45

 ______________ byl ke dni sjednání pojistné smlouvy 

registrován jako vázaný zástupce společnosti _____________________.
46

 
 

38. Z uvedeného vyplývá, že výše specifikované osoby v minulosti spolupracovaly 

s účastníkem řízení v postavení podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele podle 

zákona č. 38/2004 Sb., ovšem v okamžiku sjednání uvedených pojistných smluv nebyly 

                                                 
43

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 37 podklady, soubory: P6_MS_________.pdf, P7_MS______.pdf, P7_MS____.pdf, 

P7_MS_______.pdf, P7_MS___________.pdf). 
44

 Spis č. l. 7. 
45

 Spis č. l. 8 – 14. 
46

 Spis č. l. 15. 
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ani pracovníkem, vázaným zástupcem ani doplňkovým pojišťovacím 

zprostředkovatelem účastníka řízení.  
 

39. Uvedený závěr potvrdil účastník řízení, když ve svém vyjádření ze dne 8. 1. 2020
47

 

uvedl, že k situaci, kdy pojistné smlouvy č. ________, č. _________, č. __________, 

č. ________, č. __________, č. __________ a č. __________ zprostředkovaly jménem 

účastníka řízení osoby, které k tomu nebyly oprávněny, došlo v důsledku přeregistrace 

v rámci změn ve strukturách účastníka řízení a společnosti _________________ 

______, přičemž osoby, které výše uvedené pojistné smlouvy sjednaly, byly v této době 

doplňkovými pojišťovacími zprostředkovateli společnosti ___________________ 

______. K dotazu správního orgánu pak účastník řízení v této souvislosti uvedl, 

že ve výše uvedených případech obdržel za zprostředkování pojistných smluv provizi.
48

  
 

Právní kvalifikace 
 

40. Správní orgán uzavírá, že výše specifikované pojistné smlouvy byly zprostředkovány 

v období od 8. 5. 2019 do 29. 10. 2019, tedy po uplynutí přechodného období 4 měsíců 

ode dne nabytí účinnosti zákona o distribuci pojištění a zajištění, v jehož průběhu bylo 

přípustné zprostředkovat pojištění pro účastníka řízení na základě oprávnění podle 

zákona č. 38/2004 Sb. Uvedené pojistné smlouvy byly sjednány prostřednictvím osob, 

které s účastníkem řízení v minulosti spolupracovaly v postavení podřízených 

pojišťovacích zprostředkovatelů dle zákona č. 38/2004 Sb., nicméně v okamžiku 

uzavření předmětných pojistných smluv nebyly tyto osoby v registru České národní 

banky zapsané jako vázaní zástupci či doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé 

účastníka řízení podle zákona o distribuci pojištění a zajištění a nebyly ani jeho 

pracovníky.  
 

41. S ohledem na shora uvedené skutečnosti má správní orgán za zjištěné 

a prokázané, že účastník řízení tím, že v období v období od 8. 5. 2019 do 29. 10. 2019 

distribuoval pojištění prostřednictvím osob ________________ (IČO: __________), 

_____________ (IČO: __________), ___________ (IČO: __________), ____________ 

(IČO: __________) a ________________ (IČO: __________), které nebyly jejím 

pracovníkem, vázaným zástupcem ani doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem, 

porušil ustanovení § 47 odst. 3 zákona o distribuci pojištění a zajištění, a dopustil 

se tak přestupku osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění podle 

ustanovení § 114 odst. 1 písm. a) zákona o distribuci pojištění a zajištění. 
 

(iv) zajištění řádného provozování činnosti  
 

Právní úprava 
 

42. Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. a) zákona o distribuci pojištění a zajištění platí, 

že samostatný zprostředkovatel přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti 

zavede, udržuje a uplatňuje pravidla kontroly činnosti svých pracovníků a vázaných 

zástupců a jejich pracovníků, zejména se zaměřením na kontrolu řádného dodržování 

pravidel jednání stanovených tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, 

v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy 

Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, a kontrolu řádného provozování činnosti. 
 

                                                 
47

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 29 podklady VI, soubor: CNB_pruvodni_dopis_3.pdf; složka: 25 podklady II, 

soubor: P30_Vysvetleni_k_pozadavku_30.pdf). 
48

 Spis č. l. 5 (CD složka: 25 podklady II, soubor: P31_Vysvetleni_k_pozadavku_31.pdf). 



 

 14 

Skutková zjištění 
 

43. Správní orgán posuzoval plnění zákonných povinností podle ustanovení 

§ 48 odst. 1 písm. a) zákona o distribuci pojištění a zajištění v období od 1. 2. 2019 

do data zahájení kontroly, tedy do 6. 11. 2019.
49

 
 

44. V rámci kontroly správní orgán zjistil, že účastník řízení upravil pravidla kontroly 

činnosti svých pracovníků a vázaných zástupců a jejich pracovníků ve vnitřní směrnici 

Ř-01/2019 Systém vnitřní kontroly
50

 (dále jen „dokument Systém vnitřní kontroly“), 

účinné od 1. 1. 2019. V dokumentu Systém vnitřní kontroly je uvedeno, že vnitřní 

kontrolní systém je definován jako systém mechanismů a nástrojů zaměřených 

mj. na prověřování souladu činnosti účastníka řízení s právními předpisy. Systém vnitřní 

kontroly je tvořen zejména prvky kontrolní činnosti, vnitřního auditu a compliance. 

Kontrola po linii řízení je zajišťována na úrovni jednotlivých vedoucích úseků. 
 

45. Účastník řízení dále při kontrole správnímu orgánu předložil vnitřní předpis PR-07/2018 

Pravidla kontrolní činnosti v distribuci
51

 (dále jen „dokument Pravidla kontrolní 

činnosti“), účinný od 1. 12. 2018, ve kterém je uvedeno, že kontrolní činnost v oblasti 

kvality poskytované péče při zprostředkování pojištění je nedílnou součástí kontrolního 

systému společnosti. Dokumentem Pravidla kontrolní činnosti je stanovena povinnost 

provádět mj. kontrolu odborné péče při zprostředkování, která je zaměřena na kontrolu 

obchodního jednání při sjednávání pojistných smluv, a kontrolu administrativy 

v souvislosti se zprostředkováním pojištění, která je cílena na kontrolu administrativy 

spojenou s obchodním jednáním a dodržováním pravidel stanovených zákonem 

o distribuci pojištění a zajištění zaměstnanci a vázanými zástupci účastníka řízení. 

Na začátku každého kalendářního roku má být prostřednictvím interního sdělení 

stanoven plán kontrol. Účastník řízení dne 1. 1. 2019 interním sdělením 1/2019 Plán 

kontrol pro distribuci na rok 2019
52

 stanovil provedení kontrol odborné péče 

při zprostředkování a administrativy v souvislosti se zprostředkováním pojištění, 

a to vždy nejméně u tří vázaných zástupců nebo zaměstnanců účastníka řízení 

podílejících se na distribuci pojištění, v termínu nejpozději do 31. 12. 2019. 
 

46. Účastník řízení dále předložil Zápis z kontroly odborné péče při zprostředkování
53

 

uskutečněné u celkem pěti vázaných zástupců účastníka řízení a Zápis z kontroly 

administrativy v souvislosti se zprostředkováním pojištění
54

 provedené u dvou vázaných 

zástupců. Z předložených zápisů vyplývá, že kontroly byly provedeny jednatelem 

účastníka řízení, panem Kanstantsinem Papsuyevichem, není však zřejmé, které pojistné 

smlouvy byly při kontrole posuzovány ani počet kontrolovaných smluv. Účastník řízení 

v této souvislosti uvedl,
55

 že pojistné smlouvy byly vybrány namátkově a jejich čísla 

nebyla zaznamenána. 
 

                                                 
49

 Dne 6. 11. 2019 byla kontrola u účastníka řízení zahájena doručením oznámení o zahájení kontroly 

č. j. 2019/115495/CNB/650. 
50

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 5 podklady I, soubor: P7_Rad_System_vnitrni_kontroly.pdf). 
51

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 5 podklady I, soubor: 

P7_PRAVIDLA_KONTROLNI_CINNOSTI_V_DISTRIBUCI.pdf).  
52

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 5 podklady I, soubor: P7_Interni_sdeleni__plan_kontrol.pdf). 
53

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 7 podklady III, soubory: Kontrola_pece_01072019.pdf, 

Kontrola_pece_03072019.pdf, Kontrola_pece_05072019.pdf, Kontrola_pece_14082019.pdf 

a Kontrola_pece_20082019.pdf). 
54

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 7 podklady III, soubory: Kontrola_admin_14082019.pdf 

a Kontrola_admin_20082019.pdf). 
55

 Spis č. l. 5 (CD – složka: 25 podklady II, soubor: P14_Vysvetleni_k_pozadavku_14.pdf). 
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47. Z výše uvedeného vyplývá, že účastník řízení při nastavení vnitřního kontrolního 

systému nevymezil dostatečně jasně a konkrétně postupy provádění vnitřní kontroly 

dodržování pravidel jednání se zákazníky, zejména personální zabezpečení kontrol, 

velikost prověřovaného vzorku zprostředkovaných pojistných smluv a určení 

dokumentů, které budou v rámci kontroly posuzovány. Účastník řízení dále nevymezil 

postupy kontroly řádného provozování činnosti týkající se zabezpečení aktuálnosti 

údajů zapisovaných do registru České národní banky (jednání účastníka řízení popsané 

v bodě (i) tohoto příkazu) či výkonu zprostředkovatelské činnosti prostřednictvím osob, 

které k tomu jsou oprávněny (jednání účastníka řízení popsané v bodě (iii) tohoto 

příkazu), a nestanovil způsob zajištění rekonstruovatelnosti kontrolní činnosti. Účastník 

řízení tedy nezavedl řádně pravidla kontroly činnosti svých pracovníků a vázaných 

zástupců a kontrolu řádného provozování své činnosti. 
 

Právní kvalifikace 
 

48. Cílem požadavků na zavedení, udržování a uplatňování pravidel kontroly činnosti 

je zvýšení předpokladů pro řádný výkon činnosti distributora v souladu s požadavkem 

odborné péče a sledování nejlepšího zájmu zákazníka. Pravidla kontroly nicméně mají 

být komplexní a efektivní, aby byl naplněn požadavek účinnosti kontrol. Z výše 

uvedeného je zřejmé, že kontrolní mechanismus nastavený účastníkem řízení nebyl 

komplexní, přičemž nebyla zajištěna rekonstruovatelnost kontrolní činnosti. Pravidla 

kontroly činnosti, tak jak je účastník řízení zavedl, neodpovídají požadavkům zákona. 
 

49. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem tak má správní orgán za zjištěné 

a prokázané, že účastník řízení tím, v období od 1. 2. 2019 do 6. 11. 2019 přiměřeně 

povaze, rozsahu a složitosti své činnosti nezavedl, neudržoval a neuplatňoval pravidla 

kontroly činnosti svých pracovníků, když nevymezil dostatečně konkrétně postupy 

provádění vnitřní kontroly dodržování pravidel jednání se zákazníky, zejména 

personální zabezpečení kontrol, velikost prověřovaného vzorku zprostředkovaných 

pojistných smluv a určení dokumentů, které budou v rámci kontroly posuzovány, dále 

nevymezil postupy kontroly řádného provozování činnosti týkající se zabezpečení 

aktuálnosti údajů zapisovaných do registru České národní banky či výkonu 

zprostředkovatelské činnosti prostřednictvím osob, které k tomu jsou oprávněny, 

a nestanovil způsob zajištění rekonstruovatelnosti kontrolní činnosti, porušil 

ustanovení § 48 odst. 1 písm. a) zákona o distribuci pojištění a zajištění, a dopustil 

se přestupku samostatného zprostředkovatele podle ustanovení 

§ 110 odst. 1 písm. c) zákona o distribuci pojištění a zajištění. 
 

F. Odůvodnění sankce 

 

50. Ustanovení § 90 odst. 1 přestupkového zákona zmocňuje správní orgán, aby o přestupku 

rozhodl příkazem, přičemž příkazem lze uložit trest v podobě napomenutí, pokuty, 

zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty. Speciální právní úprava 

obsažená v ustanovení § 46e odst. 2 zákona o České národní bance dále umožňuje 

České národní bance rovněž uložit opatření k nápravě nebo odejmout oprávnění 

k činnosti podle příslušného právního předpisu. 
 

51. Přestupkový zákon umožňuje také uložení alternativních druhů trestů 

(např. napomenutí)
56 

a popř. modifikaci trestu (např. podmíněné upuštění od uložení 
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 Ustanovení § 35, § 45, § 47 až § 50 přestupkového zákona. 
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správního trestu).
57

 S ohledem na závažnost protiprávního jednání účastníka řízení 

v tomto konkrétním případě, a rovněž s přihlédnutím ke skutečnosti, že v případě 

účastníka řízení došlo ke spáchání celkem pěti přestupků uvedených ve výrokové části 

tohoto příkazu, však nepřipadá aplikace alternativních druhů trestání ani modifikace 

trestu v úvahu. Jako nejefektivnější prostředek, který zajistí naplnění individuálně 

a generálně preventivního i represivního účelu sankce, se jeví uložení pokuty. 
 

52. K možné liberaci účastníka řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 a 2 přestupkového zákona 

správní orgán uvádí, že účastník řízení nevynaložil veškeré úsilí, které po něm bylo 

možné požadovat, aby přestupkům uvedeným v tomto příkazu zabránil. Správnímu 

orgánu nejsou známy žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by účastník 

řízení vyvinul dostatečné úsilí směřující k zabránění porušení povinností stanovených 

mu zákonem o distribuci pojištění a zajištění, ani účastník řízení žádné takové 

skutečnosti netvrdil. 
 

53. Účastník řízení svým jednáním popsaným pod bodem (i) výrokové části tohoto příkazu 

naplnil skutkovou podstatu přestupku podle ustanovení § 110 odst. 1 písm. b) zákona 

o distribuci pojištění a zajištění, za který lze podle ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) 

téhož zákona uložit pokutu do 1 000 000 Kč. Účastník řízení dále svým jednáním 

popsaným pod bodem (ii) výrokové části tohoto příkazu naplnil skutkovou podstatu 

přestupku podle ustanovení § 114 odst. 1 písm. m) zákona o distribuci pojištění 

a zajištění, za který lze podle ustanovení § 114 odst. 2 písm. b) (k pochybení došlo jak 

u rezervotvorných tak nerezervotvorných pojištění) uložit pokutu do 135 125 000 Kč, 

když se v daném případě jednalo také o smlouvy rezervotvorného pojištění. Jednáním 

popsaným pod bodem (iii) výrokové části tohoto příkazu se dále účastník řízení dopustil 

přestupku podle ustanovení § 114 odst. 1 písm. a) zákona o distribuci pojištění 

a zajištění, za který lze podle ustanovení § 114 odst. 2 písm. a) téhož zákona uložit 

pokutu do 10 000 000 Kč. Nakonec se účastník řízení jednáním popsaným pod bodem 

(iv) výrokové části tohoto příkazu dopustil přestupku podle ustanovení 

§ 110 odst. 1 písm. c) zákona o distribuci pojištění a zajištění, za který lze podle 

ustanovení § 110 odst. 2 písm. c) téhož zákona uložit pokutu do 10 000 000 Kč. 
 

54. Při stanovení výše pokuty se správní orgán řídil zásadami uvedenými v ustanovení 

§ 37 přestupkového zákona, povahu a závažnost přestupku posoudil dle ustanovení 

§ 38 přestupkového zákona, a přihlédl ke všem polehčujícím i přitěžujícím okolnostem 

ve smyslu ustanovení § 39 a § 40 přestupkového zákona.  
 

55. Povaha a závažnost přestupku je v posuzovaném případě dána zejména významem 

zákonem chráněného zájmu, tedy objektu přestupku, způsobem spáchání přestupku 

a významem a rozsahem následku přestupku. Objektem přestupků spáchaných 

účastníkem řízení, za které správní orgán ukládá sankci tímto příkazem, je primárně 

veřejný zájem na faktické správnosti a pravdivosti údajů zapisovaných do registru České 

národní banky, na výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele s odbornou péčí, 

na kvalifikovaném, čestném a spravedlivém jednání se zákazníky, jakož i na jednání 

v jejich nejlepším zájmu, veřejný zájem na distribuci pojištění oprávněnými osobami 

a dále veřejný zájem na řádné kontrole činnosti distributora pojištění, resp. jeho 

pracovníků a vázaných zástupců. Z hlediska způsobu spáchání přestupku správní 

orgán konstatuje, že jednání účastníka řízení ad (iii) považuje za jednání komisivní 

povahy, neboť účastník řízení se v tomto případě dopustil aktivního konání, které 

mu zákonná úprava zapovídala (tj. distribuovat pojištění prostřednictvím osob, které 
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 Ustanovení § 42 až § 44 přestupkového zákona. 
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nejsou jeho pracovníkem, vázaným zástupcem ani doplňkovým pojišťovacím 

zprostředkovatelem). Zbývající přestupky považuje správní orgán naopak za přestupky 

omisivní povahy, neboť účastník řízení se jich dopustil opomenutím, resp. nekonáním 

tam, kde mu zákonná ustanovení povinnost konat ukládají (tj. oznámit České národní 

bance bez zbytečného odkladu změnu údajů; v záznamu z jednání zaznamenat 

požadavky, cíle a potřeby zákazníka související s pojištěním, doporučení pro sjednání 

pojištění a důvodů, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá své doporučení, 

a uvést vysvětlení dopadů sjednání pojištění na zákazníka, včetně souvisejících rizik; 

zavést, udržovat a uplatňovat pravidla kontroly činnosti svých pracovníků). Následkem 

jednání účastníka řízení bylo u přestupku ad (i) porušení zákonem chráněného 

veřejného zájmu na správnosti a pravdivosti údajů zapisovaných do registru vedeném 

Českou národní bankou, u přestupku ad (ii) porušení zákonem chráněného veřejného 

zájmu na výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele s odbornou péčí, 

na kvalifikovaném, čestném a spravedlivém jednání se zákazníky, jakož i na jednání 

v jejich nejlepším zájmu, u přestupku (iii) porušení zákonem chráněného veřejného 

zájmu na výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele s odbornou péčí 

a zprostředkování pojištění osobami k tomu oprávněnými a u přestupku ad (iv) porušení 

zákonem chráněného veřejného zájmu na řádné kontrole činnosti pracovníků a vázaných 

zástupců distributora pojištění. 
 

56. Pokud jde o účinek protiprávního jednání účastníka řízení, k naplnění skutkové podstaty 

uvedených přestupků dochází bez ohledu na skutečnost, zda v konkrétním případě dojde 

příslušným jednáním ke vzniku škody (majetkové újmy) či nikoli. Vznik škody netvoří 

obligatorní znak skutkových podstat uvedených přestupků, správní orgán proto vznik 

škody nezkoumal a neprokazoval. 
 

57. Správní orgán dále přihlédl k povaze činnosti účastníka řízení a poukazuje v tomto 

směru na fakt, že činnost pojišťovacího zprostředkovatele vyžaduje vysokou míru 

profesionality, a proto by účastník řízení měl znát všechny předpisy upravující jeho 

činnost a dodržovat povinnosti z těchto předpisů vyplývající. Právě z tohoto důvodu 

není možné zcela přejít jeho pochybení, když jimi byly naplněny skutkové podstaty 

celkem čtyř přestupků. 
 

58. K rozsahu porušení právních předpisů správní orgán konstatuje, že se v daném případě 

jedná o souběh vícečinný nestejnorodý, když účastník řízení vícero skutky naplnil 

skutkovou podstatu více přestupků. Správní orgán proto při stanovení výše pokuty 

vycházel ze zásady absorpce zakotvené v ustanovení § 41 odst. 1 přestupkového 

zákona, ze které vyplývá, že v případě, kdy správní orgán ukládá účastníkovi řízení 

sankci za dva nebo více přestupků projednávaných ve společném řízení, ukládá trest 

podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji trestný. V případě, že zákon 

stanoví pro sbíhající se přestupky shodné rozpětí sankcí, potom ukládá trest 

za přestupek nejzávažnější. Nejpřísněji trestným je přestupek ad (ii) spočívající 

v řádném nezaznamenávání požadavků, cílů a potřeb zákazníka souvisejících 

s pojištěním, doporučení pro sjednání pojištění a důvodů, na kterých pojišťovací 

zprostředkovatel zakládá své doporučení, a dále neuvedení vysvětlení dopadů sjednání 

pojištění na zákazníka, včetně souvisejících rizik, v záznamu z jednání ve smyslu 

ustanovení § 79 odst. 1 zákona o distribuci pojištění a zajištění při distribuci 

rezervotvorného a nerezervotvorného pojištění, za nějž lze uložit pokutu do výše 

135 125 000 Kč. 
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59. Jako okolnost přitěžující hodnotí správní orgán skutečnost, že účastník řízení spáchal 

více přestupků (konkrétně se jedná o čtyři přestupky uvedené ve výrokové části tohoto 

příkazu). Naopak jako okolnost polehčující hodnotí správní orgán skutečnost, 

že účastník řízení doposud nespáchal žádný přestupek, je tedy ve správním řízení 

sankčního charakteru řešen správním orgánem poprvé, a dále že účastník řízení 

poskytoval součinnost správnímu orgánu v rámci kontrolního řízení a rovněž usiloval 

o nápravu zjištěných nedostatků, o kterých správní orgán informoval v rámci svého 

vyjádření.
58

 Za účelem odstranění veškerých pochybností správní orgán uvádí, že přijetí 

nápravných opatření účastníkem řízení hodnotil jako polehčující okolnost při stanovení 

druhu správního trestu a jeho výměry, nezabýval se samotnou správností a účinností 

zavedených nápravných opatření. Takové posouzení může být předmětem další kontroly 

ze strany správního orgánu.  
 

60. Správní orgán při stanovení výše pokuty přihlédl rovněž k současným majetkovým 

poměrům účastníka řízení. V této souvislosti vyšel správní orgán z veřejně dostupných 

podkladů zveřejněných ve Sbírce listin obchodního rejstříku, a to konkrétně z posledně 

zveřejněné účetní závěrky, kterou je účetní závěrka za rok 2018. Z této účetní závěrky 

správní orgán zjistil, že k datu 31. 12. 2018 činila výše vlastního kapitálu účastníka 

řízení 13 563 000 Kč a výsledek hospodaření po zdanění činil 5 837 000 Kč.  
 

61. Závěrem správní orgán uvádí, že přestupky ad (i), (ii) a (iv), jichž se účastník řízení 

dopustil, hodnotí obecně jako středně závažné. Přestupek ad (iii) správní orgán hodnotí 

jako přestupek s nízkou mírou závažnosti, neboť porušení, kterého se účastník řízení 

popsaným jednáním dopustil, považuje správní orgán za formální pochybení, když ze 

zjištěných skutečností vyplývá, že u osob zprostředkovávajících pojištění byla 

zachována odborná kvalifikace (což je důležité z hlediska klienta) a dále ze zápisů 

v obchodním rejstříku je zjevné, že v rozhodném období skutečně docházelo 

ke strukturálním změnám účastníka řízení. Skutečnost, že se účastník řízení při své 

činnosti dopustil celkem čtyř přestupků, zvyšuje závažnost sankcionovaného 

protiprávního jednání a projevuje se přísnější sankcí (projev prvku asperačního při 

použití absorpční zásady). V rámci kontrolního řízení vyplynulo, že si účastník řízení 

byl zjištěných nedostatků v jeho jednání vědom. Vzhledem k uvedeným skutečnostem 

je dle správního orgánu na místě uložení sankce v podobě pokuty, přičemž aby sankce 

naplnila svůj účel, musí být pro účastníka řízení citelná.   
 

62. Po zvážení všech shora uvedených hledisek tedy správní orgán vyměřil pokutu ve výši 

100 000 Kč. Takto vyměřená pokuta je při samé dolní hranici zákonem vymezeného 

rozpětí, avšak správní orgán ji má za dostatečně citelnou, aby měla preventivní 

i represivní účinek. Správní orgán má zároveň takto vyměřenou pokutu za adekvátní 

intenzitě zjištěného pochybení. 

 

 
 

P O U Č E N Í 
 

Proti tomuto příkazu může účastník podle ustanovení § 150 odst. 3 správního řádu 

podat odpor u České národní banky, sekce licenčních a sankčních řízení, Na Příkopě 28, 

115 03 Praha 1. Lhůta pro podání odporu činí 8 dnů ode dne doručení tohoto příkazu. 

Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, 

proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. 
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V případě podání odporu správní orgán poučuje účastníka řízení v souladu s ustanovením 

§ 80 odst. 2 přestupkového zákona o jeho právu požádat o konání ústního jednání. Správní 

orgán není návrhem účastníka řízení ve věci konání ústního jednání vázán a ústní jednání 

nařídí, je-li to nezbytné pro zjištění stavu věci, nebo pro uplatnění práv účastníka řízení. 
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