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Asociace českých pojišťovacích makléřů 
je dobrovolným profesním sdružením právnických osob (s možností při-
druženého členství fyzických osob). Asociace podporuje a chrání společné 
zájmy svých členů a pečuje o spravedlivé uplatnění pojišťovacích maklé-
řů nejen na domácím pojistném trhu, ale i v evropském měřítku. AČPM 
se také podílí na tvorbě zákonů, organizuje akce zaměřené na zvyšování 
odborné úrovně profese, prosazuje etické principy a dbá na jejich dodržo-
vání, navazuje mezinárodní kontakty a reprezentuje své členy vůči přísluš-
ným orgánům regulace a dohledu. Veškerou svou činností Asociace sledu-
je posilování profesionální a společenské prestiže pojišťovacích makléřů.
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Vážení přátelé,

dostává se Vám do rukou další - v pořadí již šestý - 
přehled o činnosti Asociace českých pojišťovacích 
makléřů (AČPM) v uplynulém období a zároveň 
zpráva o hospodářských výsledcích členů Asociace 
za kalendářní rok 2010.

Členství v AČPM je stále prestižní záležitostí 
a informovaní klienti k němu přihlížejí při výběru 
zprostředkovatele, který by měl pečovat o jejich 
pojistné zájmy. Kvalitní servis a fundované poradenství 
jsou vizitkou každého člena naší profesní organizace.

Asociace klade na své členy vysoké odborné a morální 
nároky, kterým vyhoví zdaleka ne každý uchazeč. 
Rovněž členství není zajištěno jednou provždy. Naše 
Etická komise přísně dbá na to, aby ten, jehož jednání 
by se zásadním způsobem vymykalo principům Kodexu 
etiky člena AČPM, výsady svého členství ztratil.

AČPM zároveň zůstává trvale otevřená vůči ostatním 
registrovaným makléřům – nečlenům, a umožňuje jim 
účast na řadě svých aktivit, zejména vzdělávacích. 

Pojišťovací makléři jsou již téměř dvacet let nedílnou 
součástí českého pojistného trhu a v jejich obchodní 
politice se nutně odrážejí všechny pohyby trhu. 
Výsledky za rok 2010 jsou pro členy AČPM ve svém 
souhrnu uspokojivé, i přes trvající hospodářskou krizi.  

Vzhledem k tomu, že se dosud nepodařilo změnit 
platnou metodiku ČNB pro vyplňování ročních výkazů 
činnosti pojišťovacích makléřů a pojišťovacích agentů, 
která podle názoru AČPM neodráží reálné výkony 
tím, že zobrazuje pouze objem uzavřených obchodů 
v daném roce, byly v přehledu výkonů členů ACPM  
opět použity také údaje podle vlastní metodiky 
Asociace. Je tomu především proto, aby reálně pojatý 
objem předepsaného pojistného vyjadřoval skutečný 
podíl makléřů na trhu, protože jde o významný 
marketingový faktor.

Nesmíme samozřejmě zapomínat, že naši členové 
poskytují své odborné služby v celkovém kontextu 
současné ekonomické a legislativní reality. Ekonomická 
pravidla dost dobře nelze ovlivnit, i když pojistné 
zprostředkované našimi členy ve výši 21 miliard Kč 
představuje nezanedbatelnou částku. 

Asociace ovšem nemůže trpně přehlížet snahu 
regulátora změnit stávající legislativní rámec chystanou 
novelou zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích 
zprostředkovatelích. Podle návrhu novely, který mj. 
nepochopitelně předbíhá revizi evropské směrnice 
IMD, by měl doposud jasně definovaný termín 
„pojišťovací makléř“ v zákoně zaniknout. AČPM 
v této souvislosti jednoznačně odmítá všechny snahy 
redukovat makléřskou činnost na pouhou distribuci 
pojistných produktů, a trvá na zachování všech 
atributů, jež v očích klientů bezpečně odlišují makléře 
od agenta. Ostatně o tom svědčí i alternativní návrh 
novely, který AČPM předložila ministerstvu financí 
a s nímž se můžete seznámit v této ročence. 

Pevně věřím, že v dalších diskuzích o změně zákona 
zvítězí rozum.

Ing. Zdeněk Voharčík

předseda AČPM

Slovo úvodem
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NÁZEV: Asociace českých pojišťovacích makléřů

DATUM ZALOŽENÍ: 1. 3. 1994, registrace 13. 7. 1994

PRÁVNÍ FORMA: zájmové sdružení právnických osob

REGISTRACE: Registr zájmových sdružení právnických osob, Magistrát hl. m. Prahy,  
reg. č. 128/00

IČ: 63836173

SÍDLO: nám. Winstona Churchilla 2/1800, 130 00 Praha 3

STATUTÁRNÍ ORGÁN: prezídium volené valnou hromadou na dvouleté funkční období

KONTROLNÍ ORGÁN: revizní komise

OPRÁVNĚNÍ JEDNAT JMÉNEM ASOCIACE: předseda Asociace

výkonný ředitel Asociace v rozsahu stanoveném předsedou

ADRESA: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

TELEFON: 234 462 166, 234 462 167

FAX: 234 463 801

E-MAIL: info@acpm.cz

acpm@acpm.cz

INTERNET: www.acpm.cz

Základní údaje
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Prezídium

Předseda AČPM:

Ing. Zdeněk VOHARČÍK GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

Místopředsedové AČPM:

Ing. Ivan PAPAREGA I.P. trust, a.s.

Ing. Ivan ŠPIRAKUS INSIA a.s.

Členové:

Ing. Jitka HRADILOVÁ SATUM CZECH s.r.o.

Mgr. Zdeněk KRIST zástupce přidružených členů

Ing. Radoslav KUBIŠ OK Group a.s.

Jiřina NEPALOVÁ RENOMIA a.s.

Ing. Gustav VACEK YSAT PLZEŇ s.r.o.

Výkonná ředitelka:

Ing. Zdeňka INDRUCHOVÁ

Etická komise:

Ing. Jitka HRADILOVÁ předsedkyně

Milan DOČKAL INSIA - ADORES s.r.o.

JUDr. Eliška KERNEROVÁ AKTIV ASSEKURANZ CZ s.r.o. (rezignace březen 2011)

PhDr. Jana KRAUSOVÁ INTERWAY INSURANCE BROKERS spol. s r.o.

Radim KRIST K+K Broker s.r.o.

JUDr. Miloš ŠOTA INVERMA CZ s.r.o.

Václav TUŠLA AR CREDIT s.r.o.

Revizní komise:

Ing. Beata BERANOVÁ PAB - pojišťovací agentura BEATA s.r.o.

Ing. Stanislav HLAVATÝ Čásenský & Hlavatý, s.r.o.

Ing. Adolf HUBÁLEK Seintillo s.r.o.

Složení orgánů Asociace 
(funkční období 2009 – 2011)

5
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Členové AČPM  k 31. 8. 2011

společnost
Company

zástupce
Representative

telefony
Telephones

fax
Fax

e-mail/web
E-mail/Website

číslo
registrace
Reg. No

A - Z  Risk Service s.r.o.
Jiřinová 1 
312 16 Plzeň

Jiří Chvojka 

jednatel 
Executive Head

377 260 212 
603 214 566

377 260 212
jiri.chvojka@azrisk.cz
www.azrisk.cz

002439PM 
002177PA

ACTUS Praha s.r.o.
Přemyslovská 1873/39
130 00 Praha 3

Ing. Miroslava Stupková

ředitelka
Director

241 480 190
602 352 084

241 481 102
actus@actus.cz
jstupka@actus.cz

016843PM
016842PA

ALCATON s.r.o.
Gen. Svobody 374
460 14  Liberec 13

Karel Máj

jednatel 
Executive Head

484 847 841 484 847 845
jednatel@alcaton.cz
www.alcaton.cz

007790PM
014425PA

AR CREDIT s.r.o.
Masarykovo nám. 1544
530 02 Pardubice

Václav Tušla

jednatel
Executive Head

466 773 155
602 107 225

466 773 460
tusla@arcredit.cz
www.arcredit.cz

005858PM
005857PA

ASPEKTUM s.r.o.
Hasičská 545/44
700 30 Ostrava – Hrabůvka

Ing. Daniel Krüger

jednatel
Executive Head

596 768 348
736 489 888

596 764 923
aspektum@aspektum.cz
kruger@aspektum.cz
www.aspektum.cz

019879PM
029965PA

AZ ASPECT, s.r.o.
Kostelní 34
370 04 České Budějovice

Ing. Zdeněk Jančovič

jednatel 
Executive Head

387 222 244
604 241 590

387 313 209
zjancovic@azaspect.cz
azaspect@azaspekt.cz

010872PM
011191PA

BROKER TEAM a.s.
Ovocný trh 572/11
110 00 Praha 1

Michal Fremr

předseda představenstva
Chairman of  the Board

777 944 455
michal.fremr@brokerteam.cz
www.brokerteam.cz

041276PM
041275PA

BUCKLEY ASSOCIATES, a.s.
Kořenského 15/1107
150 00 Praha 5

Ing. Miroslav Hrabák

výkonný ředitel
Executive Director

224 213 840 224 251 858
hrabak@buckley.cz
www.buckley.cz

017660PM
020501PA

CIC PLUS a.s.
Čimická 557/52
182 00 Praha 8

Vladko Weikert

ředitel
Director

224 217 586
224 219 252
777 262 400

224 217 586
vladko@cicplus.cz
www.cicplus.cz

013437PM
013253PA

C.E.B. ,a.s.
Lublaňská 5/57
120 00 Praha 2

Mgr. Marek Vondra

ředitel
Director

221 590 311 221 590 310
marek.vondra@cz-ceb.com
ceb@cz-ceb.com
www.cz-ceb.com

037531PM
037530PA

CLARO s.r.o.
Staňkova 8c
602 00  Brno

Ing. Vlastimil Janoušek

jednatel
Executive Head

515 542 234
602 524 204

515 542 234
info@claro-finance.cz
vjanousek@claro-finance.cz
www.claro-finance.cz

059027PM
059026PA

CONVERSE s.r.o.
Bojasova 1243/3
182 00 Praha 8

David Pícha

jednatel
Executive Head

296 583 650
603 420 869

296 583 650
converse@email.cz
 www.converse-makler.cz

000009PM

CZECH INSURANCE
AGENCY s.r.o.
Jana Palacha 1552
530 02 Pardubice

Ing. Martin Nekut

jednatel 
Executive Head

466 330 164
777 819 823

466 304 016
nekut@czechinsurance.cz
www.czechinsurance.cz

018053PM
018052PA

Ćásenský & Hlavatý, s.r.o.
U Fotochemy 1602
500 02 Hradec Králové

Ing. Jan Čásenský

jednatel
Executive Head
Ing. Stanislav Hlavatý

jednatel
Executive Head

495 220 487
495 214 310

604 271 824

495 220 482
jan.casensky@casensky-hlavaty.cz
www.casensky-hlavaty.cz
stanislav.hlavaty@casensky-hlavaty.cz

000501PM
034715PA
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společnost
Company

zástupce
Representative

telefony
Telephones

fax
Fax

e-mail/web
E-mail/Website

číslo
registrace
Reg. No

ČSOB Leasing 
pojišťovací makléř s.r.o.
Na Pankráci 60/310
140 00  Praha 4

Jan Starý

jednatel
Executive Head

222 012 111
606 685 241

474 651 497
stary@csoblpm.cz
www.csoblpm.cz

005818PM
007657PA

D.K.A. spol. s r.o.
Sukova 247
500 09 Hradec Králové

Dr. Jindřich Dufek

jednatel
Executive Head

603 723 849 maklerdka@volny.cz 000503PM

DAKARA spol. s r.o.
Rooseveltova 6/8
602 00 Brno

JUDr. Radek Navrátil

jednatel
Executive Head

542 210 083 542 212 501
dakara@dakara.cz
www.dakara.cz

017662PM
018054PA

EUROLA, s.r.o.
Fügnerovo nábřeží 5476
760 01 Zlín

Ing. Vladimír Wiesner

jednatel
Executive Head

577 923 847
602 728 909

577 923 847
eurola@eurola.cz
www.eurola.cz

013991PM
014058PA

EUVIN s.r.o.
Újezd 4012/10
796 01 Prostějov

Milan Porteš

jednatel
Executive Head

582 333 880
608 930 990

milan.portes@euvin.cz
www.euvin.cz

00498PM
029465PA

EXPERTING spol. s r.o.
Štětkova 18
140 68 Praha 4

Ing. Zdeněk Pěnička

ředitel
Director

261 212 980 261 212 981
praha@experting.cz
www.experting.cz
zdenek.penicka@experting.cz

016516PM
020485PA

EZ INVEST, s.r.o.
třída kpt. Jaroše 1922/3
602 00  Brno

Zdeněk Ekel

jednatel
Executive Head

545 215 527
545 215 529

545 216 193
ezinvest@ezinvest.cz
www.ezinvest.cz

005692PM
005607PA

FIXUM a.s.
Muglinovská 270/105
712 00 Ostrava – Muglinov

Lenka Stratilová

předsedkyně 
představenstva
Chairman of the Board

724 711 001
597 450 339

lenka.stratilova@fixum.cz
www.fixum.cz
centrala@fixum.cz

022426PM
032258PA

GrECo JLT Czech Republic  s.r.o.
Novodvorská 994
142 21 Praha 4

Ing. Zdeněk Voharčík

jednatel 
Executive Head

296 331 211 296 331 241
z.voharcik@greco.cz
www.greco.cz

001648PM
002556PA

HELIA & PARTNERS s.r.o.
Textilní 1
400 01  Ústí nad Labem

Stanislav Filip

jednatel
Executive Head

777 705 863
777 709 467

475 602 153
info@heliapartners.cz
www.heliapartners.cz

000040PM
012085PA

HONORIS FINANCE, a.s.
Na Ořechovce 560/17
160 00  Praha 6

Ing. Radomír Havel

finanční ředitel
Economic Manager

224 810 782 224 810 784
havel@honorisfinance.cz
www.honorisfinance.cz

005687PM
036114PA

IBS - Insurance Broker Service
spol. s r.o.
tř. 1. máje 575/11
767 01 Kroměříž

Antonín Bleša

jednatel
Executive Head

573 333 056
608 220 217

573 333 056
ablesa@ibs-makler.cz
www.ibs-makler.cz

013923PM
013922PA

IKEP s.r.o.
Havlíčkova 1732
266 01  Beroun

Milan Kubič

jednatel 
Executive Head

311 684 156
731 157 400

311 684 156
ikep@ikep.cz
kubicm@ikep.cz
www.ikep.cz  

013990PM
014074PA

IMG a.s.
Kvestorská 287/2
140 00 Praha 4

Vratislav Hybner

předseda představenstva
Chairman of the  Board

241 742 790 241 742 745
hybner@img.cz
www.img.cz

014311PM
016023PA
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Členové AČPM  k 31. 8. 2011

společnost
Company

zástupce
Representative

telefony
Telephones

fax
Fax

e-mail/web
E-mail/Website

číslo
registrace
Reg. No

INIS International
Insurance Service s.r.o.
tř. V. Klementa 294
293 01 Mladá Boleslav

Mgr. Jozef Kordík

jednatel 
Executive Head

326 831 162
737 327 680

326 832 026 Jozef.Kordik@skoda-auto.cz
024830PM
026141PA

Insia a.s.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Ing. Ivan Špirakus

místopředseda představenstva 
Vice-Chairman
of the Board

245 003 111
-113
602 370 911

234 290 090
www.insia.cz
ivan.spirakus@insia.com

000506PM
000938PA

INSIA - ADORES s.r.o.
Nerudova 185
396 01 Humpolec

Milan Dočkal

jednatel
Executive Head

565 534 124
777 185 851

565 533 133
dockal@adores.cz
www.adores.cz

019878PM
029676PA

International Insurance 
Brokers s.r.o.
Čermákova 7
120 00  Praha 2

Ing. Monika Alberti

jednatelka
Executive Head

222 515 510
 
603 360 465

222 515 509
info@iib.cz
www.iib.cz
monika.alberti@iib.cz

016038PM
016851PA

INTERWAY INSURANCE 
BROKERS
spol. s r.o.
Zručská cesta 1446/59
301 00 Plzeň

PhDr. Jana Krausová

jednatelka
Executive Head

377 511 911
605247014 

377 511 918
interway@interway.cz
www.interway.cz
jana.krausova@interway.cz

000038PM
001326PA

INVERMA CZ s.r.o.
Kašparovo nám. 2271/5
180 00 Praha 8

JUDr. Miloš Šota

ředitel
Director

284 007 611
602 176 577

284 007 619
inverma@inverma.cz
milos.sota@inverma.cz
www.inverma.cz 

001015PM
031814PA

I.P. trust, a.s.
Jaroslava Seiferta 2179 
434 01  Most

Ing. Ivan Paparega

předseda představenstva
Chairman of the Board

476 140 740
606 033 042

476 140 757
ivan.paparega@iptrust.cz
www.iptrust.cz

000006PM
000049PA

ITEAD a.s.
Masarykovo nám. 1484
530 02 Pardubice

Ing. Václav Balihar

předseda představenstva 
a ředitel
Chairman of the Board 
and Director

466 513 112
777 165 169

467 402 140
itead@itead.cz
balihar@itead.cz
 www.itead.cz

000036PM
007704PA

JB Group s.r.o.
J.A.Komenského 497
434 01 Most

Ing. Jiří Bureš

jednatel – ředitel
Executive Head -
Director

296 411 242-3
476 206 703
777 912 920

jbures@jbgroup.cz
www.jbgroup.cz

012242PM
012282PA

K+K Broker s.r.o.
Masarykovo nám. 2
697 01 Kyjov

Jan Kundrata

jednatel 
Executive Head
Radim Krist

jednatel
Executive Head

518 615 607
602 505 557

518 611 444

info@kkbroker.com
rkrist@kkbroker.com
www.kkbroker.com
jkundrata@kkbroker.com

016517PM
019870PA

KFD makléři s.r.o.
Staré Místo 68
506 01  Jičín

Ing. Vladimír Fortelka

jednatel 
Executive Head

736 777 432 493 522 627
kfd@kfd.cz
www.kfd.cz

012223PM

Lautier & Partners s.r.o.
Muchova 2402/7
695 01 Hodonín

Miroslav Pleskač

jednatel 
Executive Head

518 340 912
602 581 848

518 340 934
lautier@lautier.cz
www.lautier.cz
 pleskac@lautier.cz

016860PM
020498PA
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společnost
Company

zástupce
Representative

telefony
Telephones

fax
Fax

e-mail/web
E-mail/Website

číslo
registrace
Reg. No

LOYDEX s.r.o.
Ptašinského 3
602 00  Brno

Vojtěch Kratochvíl

jednatel
Executive Head

541 233 434
602 727 243

541 233 535
sekretariat@loydex.cz
www.loydex.cz

000001PM
000525PA

MACONT s.r.o.
Pernerova 168
530 02 Pardubice

Lenka Badová

ředitelka
Director

466 511 755
777 828 344

466 511 755
badova@macont.cz
www.macont.cz

001647PM

MAI  INSURANCE 
BROKERS, s.r.o.
Sokolovská 79/192
186 00  Praha 8

Jan Štok, MBA

jednatel
Executive Head

296 579 350
775 556 911

296 579 351
jan.stok@mai-cee.com
www.mai-cee.com

017289PM
037020PA

Makléřská pojišťovací 
společnost PBT s.r.o.
Karlovo nám. 22
674 01  Třebíč

Ing. Jaroslav Pátek

jednatel
Executive Head

568 845 241
603 274 856

568 845 241
info@pbt-trebic.cz
www.pbt-trebic.cz

014000PM
013999PA

MAPOR spol. s r.o.
Kostelní 17
266 01  Beroun

Jaroslav Hrůza

jednatel
Executive Head

311 622 263
603 146 036

311 622 264
mapor@mapor.cz
www.mapor.cz
hruza@mapor.cz

007908PM
007907PA

Marvel Credit a.s.
Jindřišská 785/48
530 02 Pardubice

Mgr. Martin Novotný

předseda představenstva
Chairman of the Board

466 615 154
775 165 202

466 615 154
novotny@marvel-credit.cz
 www.marwel-credit.cz

005821PM
002567PA

MEDITO CZ a.s.
Hornoměcholupská 565
109 00  Praha 10

Šimon Vorel

předseda představenstva
Chairman of the Board

271 742 460
603 275 795

271 740 250
svorel@medito.cz
www.medito.cz
info@medito.cz

010878PM
034482PA

MF Turnov s.r.o.
Palackého 493
511 01 Turnov

Lubor Frýzek

jednatel
Executive Head

481 323 061
602 434 346

481 313 777
fryzek@mftur.cz
www.mftur.cz

010868PM
011189PA

MONDE FINANCE s.r.o.
Národní 10
110 00  Praha 1

Ing. Vladislav Šesták

jednatel
Executive Head

224 951 158
602 204 448

272 919 203
info@monde.cz
www.monde.cz
sestak@monde.cz

001041PM
010510PA

MPS - makléřská 
pojišťovací
společnost s.r.o.
Žitavská 2991
470 01 Česká Lípa

Jan Kluger

jednatel
Executive Head

487 525 654
602 953 916

487 874 486 jkluger@clnet.cz 
001045PM
001101PA

Němec & partners, a.s.
Modřínová 600/1
674 01 Třebíč

Jan Němec

předseda představenstva
Chairman of the Board

568 849 911
777 600 754
608 600 150

568 849 914
trebic@nemecpartners.cz
www.nemecpartners.cz  

012270PM
012269PA

NPS Group s.r.o.
Parléřova 37
280 02 Kolín 1

Radek Novák

ředitel
Director

321 719 111
602 413 001

321 716 292
novak@npsg.cz
 www.npsg.cz

005700PM
016826PA

OK Group a.s.          
Mánesova 16
612 00 Brno

Ing. Radoslav Kubiš

předseda představenstva
Chairman of the Board

542 216 235
602 521 768 542 211 828

rkubis@okgroup.cz
okgroup@okgroup.cz
www.okgroup.cz

001643PM
012274PA

OPTIMUS BROKERS s.r.o.
Senovážné nám. 870/27
110 00 Praha 1

Ing. Peter Dil’

jednatel
Executive Head

595 132 329
602 142 542

222 241 854 optimusbrokers@optimusbrokers.cz
016041PM
037315PA
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společnost
Company

zástupce
Representative

telefony
Telephones

fax
Fax

e-mail/web
E-mail/Website

číslo
registrace
Reg. No

PAB - pojišťovací agentura 
BEATA s.r.o.
Světova 17
180 00 Praha 8

Ing. Beata Beranová

jednatelka
Executive Head

326 913 271
777 229 756

326 912 536
pab@pab-makler.cz
www.pab-makler.cz
beata.beranova@pab-makler.cz

005698PM
005872PA

PANTHER´s – makléřská 
pojišťovací společnost s.r.o.
Palackého 1
586 01  Jihlava

Zdeněk Jůzl

jednatel
Executive Head

567 330 967
603 207 547

juzl@panthers-mps.cz
www.panthers-mps.cz
info@panthers-mps.cz

010860PM
014158PA

PETRISK INTERNATIONAL a.s.
U Zákrutu 1778/5
106 00 Praha 10 – Záběhlice

Petr Kmoch

předseda předtavenstva
Chairman of the Board

272 769 586 272 767 334
kmoch@petrisk.cz
www.petrisk.cz

000004PM
000919PA

Petřík Brokers, s.r.o.
Lipenská 2592
370 01 Ćeské Budějovice

Václav Petřík

jednatel
Executive Head

387 983 652 387 983 655 sedlackova@petrikbrokers.cz
037317PM
037316PA

Pojišťovací makléřství
BOHEMIA, a.s.
Kněžskodvorská 29
370 04  České Budějovice

Ing. Pavel Pokorný

předseda představenstva
Chairman of the Board

387 222 466
606 684 970

387 222 493
pmbohemia@pmbohemia.cz 
www.pmbohemia.cz 
pokorny@pmbohemia.cz

000937PM
031854PA

Pojišťovací makléřství 
INPOL a.s.
Bezová 1658/3
147 14 Praha 4 – Braník

Ing. Jan Roušal

místopředseda předst. 
a finanční ředitel
Chairman of the Board 
and Economic  Director

244 062 563
602 227 484

244 062 560
jrousal@inpol.cz
www.inpol.cz

013436PM
021520PA

Pojišťovací servis M+M s.r.o.
Akademika Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové

Ing. Oldřich Macháček

jednatel
Executive Head

495 534 720
603 572 229

495 534 720 machacek.oldrich@volny.cz
001637PM
003217PA

POJIST SPORT –SERVIS s.r.o.
P.O.BOX 40
261 92 Příbram 2

Martin Šleze

jednatel
Executive Head

602 454 290 318 677 350
martin.sleze@pojistsport.cz
www.pojistsport.cz

048923PM
048922PA

Profi BONUS spol. s r.o.
V Horní Stromce 265/8
130 00 Praha 3

Tomáš Kuthan

jednatel
Executive Head

272 740 974
602 367 737

272 744 495
bonus@profibonus.cz
tomas.kuthan@insia.com
 www.profibonus.cz

005854PM
005853PA

První moravská brokerská 
společnost s.r.o.
Štefánikova 134/64
612 00 Brno

Jaroslav Fryč

jednatel
Executive Head

541 425 450
777 670 554

541 425 479
pmbs@pmbs.cz
www.pmbs.cz

011193PM
011192PA

PRVNÍ MORAVSKÁ 
SPOLEČNOST,
spol. s r.o.
Mučednická 2
616 00 Brno

Libor Picek

jednatel
Executive Head

549 249 551
602 507 280

541 219 504
lpicek@pms.cz
www.pms.cz 

022435PM
022434PA

PS ASSISTANCE, s.r.o.
Pražákova 888/66b
639 00 Brno

Bohuslav Bábor

jednatel
Executive Head

543 216 850
602 348 569

543 216 850
babor@psassistance.cz
obchod@psassistance.cz
www.psassistance.cz

013522PM
013919PA

Členové AČPM  k 31. 8. 2011
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společnost
Company

zástupce
Representative

telefony
Telephones

fax
Fax

e-mail/web
E-mail/Website

číslo
registrace
Reg. No

Re GROUP a.s.
Čs. Legií 152/8
702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava

Eduard Král

předseda 
představenstva
Chairman of the Board

595 131 050
777 552 076

595 116 603
info@regroup.cz
www.regroup.cz
skalicky@regroup.cz

022417PM
030543PA

RECES, spol. s r.o.
Tyršova 8
695 01 Hodonín

Miloslav Hrubý

jednatel
Executive Head

518 346 733
602 681 736

518 346 734 reces@tiscali.cz 
014071PM
014070PA

RENOMIA, a. s.
Vlkova 46
130 00 Praha 3

Jiřina Nepalová

ředitelka
Director

221 421 762
602 551 226

221 421 777
jirina.nepalova@renomia.cz
pavel.nepala@renomia.cz
www.renomia.cz

011163PM
011162PA

RESPECT, a.s.
Pod Krčským lesem 2016/22
142 00 Praha 4

Ing. Zdeněk Reibl

výkonný ředitel
Executive Director

227 200 111 227 200 101
respect@respect.cz
marketa.masopustova@respect.cz
jana.houdkova@respect.cz

000003PM
000523PA

RESPECT BRNO, s.r.o.
Příkop 27/2a
604 40 Brno

Bc. Miloslav Šalé

jednatel
Executive Head

545 247 522
602 532 210

545 212 016
www.respect.cz
Miloslav.Sale@RespectBrno.cz

000507PM
003757PA

RESPECT OSTRAVA, s.r.o.
Přívozská 134/6
702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava

Ing. Zdeněk Schwarz

jednatel
Executive Head

596 117 573
603 528 613

596 121 190

respect@respectov.cz
schwarz@respectov.cz
richtarova@respectov.cz
www.respect.cz

000041PM
000544PA

REZULT PLUS s.r.o.
Velké náměstí 119/13
397 01  Písek

Lukáš Vejmělek

jednatel
Executive Head

382 521 377
604 940 978

382 521 377
lukas.vejmelek@rezultplus.cz
www.rezultplus.cz

005825PM
005874PA

SATUM CZECH s.r.o.
Porážkova 20
702 00 Ostrava

Ing. Roman Horváth

jednatel
Executive Head

595 132 319 596 111 496
satum@satum.cz
www.satumczech.cz  roman.
horváth@satum.cz

000032PM
002162PA

Seintillo s.r.o.
Tvardkova 1191
562 01 Ústí nad Orlicí

Ing. Adolf Hubálek

jednatel
Executive Head 

465 553 222
723 799 675

465 553 229
seintillo@wo.cz
 seintillo@seznam.cz

016861PM
040612PA

Sillet Group a.s.
ul. 28. října 102/1
702 00  Ostrava

Petr Malík

člen představenstva
Member of the Board

599 527 842
736 683 613

599 527 841
centrala@sillet.cz
ldurlakova@sillet.cz
www.sillet.cz

043335PM
043334PA

SMS finanční 
poradenství,  a.s.
Antonínovo nám. 92
738 01  Frýdek-Místek

Ing. Miroslav Molin

předseda 
představenstva
Chairman of the Board

558 432 177
605 249 388

 558 432 177
info@sms-as.eu
www.sms-as.eu

016180PM
016179PA

SOKRAT s.r.o.
Na Florenci 33
110 00 Praha 1

Jaroslav Sojka

jednatel
Executive Head

235 517 751
602 303 520

235 517 752
sojkaj@sokrat.cz
 www.sokrat.cz

010863PM
029836PA

SPOLEČNOST MV s.r.o.
Vysočany 169
679 13 Sloup

Milan Vintr

jednatel
Executive Head

515 532 624
516 410 688
603 813 603

515 532 624
516 410 688

spolmv@spolmv.cz
www.spolmv.cz  

022438PM
022437PA

S SERVIS, s.r.o.
Horní náměstí 3561/14
669 02 Znojmo

Bc. Marek Vodák

jednatel
Executive Head

515 226 556
603 235 855

515 226 555
mvodak@s-servis.cz
www.s-servis.cz

 040774PM 
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společnost
Company

zástupce
Representative

telefony
Telephones

fax
Fax

e-mail/web
E-mail/Website

číslo
registrace
Reg. No

STEINER & MAKOVEC s.r.o.
nám. Dr. Theurera 203
261 01 Příbram

Ing. Aleš Steiner

jednatel
Executive Head

318 633 415
776 787 016

318 633 417
steiner@steinermakovec.cz
www.steinermakovec.cz

013015PM
013951PA

SURVEY CZ s.r.o.
Tlumačovská 1237/32
155 00 Praha 5

Ing. Vladimír Srp

jednatel
Executive Head

235 003 411 251 610 915
survey-cz@survey-cz.cz
www.survey-cz.cz

012217PM
009869PA

TRINCO, s.r.o.
Palánek 1
682 01 Vyškov

Ing. Ivo Žďárský

jednatel
Executive Head

517 342 484
602 581 437

517 342 484
trinco@trinco.cz
www.trinco.cz

000508PM
000512PA

Ústecká Makléřská 
Společnost s.r.o.
Winstona Churchilla 1344/ 2
400 01 Ústí nad Labem

Ivan Soukup

jednatel
Executive Head

475 210 302
731 180 011

475 210 676
soukup@ums-makler.cz
www.ums-makler.cz

076670PM

UniCredit pojišťovací 
makléřská spol. s r.o.
Radlická 14/3201
150 00  Praha 5

Ivan Starovič

výkonný ředitel
Executive Director

257 091 620 257 311 259
ivan.starovic@unicreditleasing.cz
www.unicreditleasing.cz

005702PM
033027PA

VIKTORIA PARDUBICE a.s.
Palackého 38
534 01  Holice

Ing. Martin Horký

ředitel
Director

466 681 733
602 541 858

466 681 753 mhorky@viktoriapce.cz
007789PM

VPV Bohemia s.r.o.
Syllabova 1263/60
703 00 Ostrava - Vítkovice

Vítězslava Kuchařová

jednatelka
Executive Head

595 626 264
736 671 290

595 639 344 vkucharova@vpvbohemia.cz
000496PM
030594PA

WI-ASS ČR s.r.o.
Ostružnická 362/3
772 00 Olomouc

Jiří Havelka

jednatel
Executive Head

585 230 271
605 298 331

585 230 271
havelka@wiass.cz
www.wiass.cz  

005689PM
007701PA

YSAT PLZEŇ spol. s r.o.
Borská 55
320 13 Plzeň

Ing. Gustav Vacek

jednatel
Executive Head

377 372 579
777 289 120

377 372 579
vacek@ysat.cz
www.ysat.cz

032228PM
032227PA

Přidružení členové - fyzické osoby:
Associated Members / Natural Persons:

Miroslav Drábek – Credit Plus
Krokova 172/21
360 20 Karlovy Vary 

353 618 026
602 577 001

353 618 026 drabek@credit-plus.cz
002438PM
002572PA

Mgr. Zdeněk Krist
Brixiho 5
162 00  Praha 6

777 947 223 371 592 424 mgr.zdenek.krist@gmail.com 016768PM

Pavel Strouhal, SP makléřská společnost
Novoměstská 960
537 01  Chrudim

469 623 903 469 623 906
pstrouhal@sp-makler.cz
www.sp-makler.cz
alukesova@sp-makler.cz

014316PM
016204PA

Členové AČPM  k 31. 8. 2011
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Členové AČPM drží svůj podíl na trhu i přes krizi: 
v roce 2010 zprostředkovali obchody za 21 mld Kč 

Makléřské společnosti sdružené v AČPM v roce 2010 
zprostředkovaly pojistné ve výši 21,07 miliardy ko-
run, což proti roku 2009 v očištěných statistikách zna-
mená nárůst o 3,5 %. Jako již tradičně drtivou většinu 
z tohoto objemu představovalo neživotní pojištění, 
na něž připadlo 93,6 % celkového pojistného. Mak-
léři kromě toho zprostředkovali zajistné smlouvy 
v hodnotě 3,827 miliardy Kč (zvýšení o 10 % proti 
předchozímu období).

I v loňském roce pokračoval trend koncentrace makléřského 
trhu, kdy díky akvizicím, slučování firem a rozšiřováním jejich 
sítí roste produkce především silných hráčů: je výmluvné, že 
tzv. „miliardáři“ – tedy společnosti, které zprostředkovaly 
pojistné za více než miliardu Kč, mají na svém kontě téměř 
polovinu celkové produkce členů Asociace (49,6%). 

Členové Asociace zprostředkovali v roce 2010 pro své 
klienty pojištění celkem u 92 pojišťoven, z toho u 44 
pojišťoven se sídlem – i pobočkou či organizační slož-
kou – v České republice (94% produkce) a u 49 pojiš-
ťoven se sídlem v jiném členském státě Evropské unie 
nebo i mimo EU (6% produkce). Nejvíce obchodů re-
alizovaných v roce 2010 bylo uzavřeno u Kooperativa 

pojišťovny – 28% produkce všech členů Asociace, 
České pojišťovny – 16,5% a ČSOB Pojišťovny – 14,8%. 
K dalším velkým partnerům pojišťovacích makléřů 
patří pojišťovny Allianz, Uniqa, Česká podnikatelská 
pojišťovna a Generali pojišťovna.

V roce 2010 dále členové AČPM 

  zprostředkovali přes 409 tisíc pojistných smluv

   poskytovali práci 4 426 osobám (o 602 více než v před-
cházejícím roce)

   působili v 634 kancelářích v ČR (zvýšení o 86) a ve 105 
zahraničních zastoupeních (zvýšení o 16).

„Výsledky dosažené v roce 2010 jsou o to cennější, že pod-
le údajů České asociace pojišťoven došlo v sektoru neživot-
ního pojištění meziročně k poklesu,“ komentoval výkony 
členů předseda AČPM Zdeněk Voharčík. Podle jeho názoru 
za pozitivní bilancí stojí především zvýšená kvalita služeb 
poskytovaných členy AČPM, kteří pro své klienty zajišťují 
nejen komplexní identifikaci rizik a nezávislý návrh jejich 
pojistného krytí, včetně výběru nejvhodnějšího pojistitele, 
ale také odbornou podporu při správě pojistky a případ-
ném vypořádávání škod.  

Asociace v číslech

Poznámky k použité metodice
Předepsané pojistné 2010 - na rozdíl od výkazu pro ČNB, kte-
rá dle své metodiky uvádí jen nově sjednané smlouvy v roce 
2010, je předepsané pojistné dle AČPM definováno takto:

  v případě jednorázového pojistného - celková výše přede-
psaného pojistného stanoveného na celou dobu platnosti 
pojistné smlouvy, jejíž datum počátku nebo datum jejího 
výročí (u smluv, které se prodlužují na další období, pokud 
nebyly vypovězeny) je v roce 2010 

  v případě běžného pojistného - výše předepsaného pojist-
ného stanoveného na pojistné období, jehož datum počát-
ku je v roce 2010 – tedy i dříve uzavřené smlouvy, které 
v roce 2010 řádně pokračovaly

  v případě dodatků k uzavřeným smlouvám - celková výše 
předepsaného poměrného pojistného stanoveného dodat-
kem, jehož datum počátku je v roce 2010. Záporné dodat-
ky (storna smluv, vratky pojistného) se odečítají příslušnou 
poměrnou částí. 

  pojistné předepsané mimo území ČR se počítá JEN, bylo-li 
dosaženo na principu jednotného pasu EU = FOS/FOE (ni-
koli od samostatně registrovaných dceřiných firem) a vy-
chází z pravidla umístění pojistného rizika nebo sídla či 
pobytu pojistníka 

  fúze a akvizice - pokud makléř v roce 2010 provedl převzetí 
kmene, spojení či akvizici jiného zprostředkovatele (tj. da-
tum smlouvy o převzetí či fúzi je daném roce), zahrnuje se 
do předpisu součet za oba subjekty.

K vlastní metodice výpočtu přistupuje AČPM z toho důvodu, 
že vykazováním jen nově uzavřených smluv (bez dlouhodo-
bých smluv, smluv na dobu neurčitou = automatických obnov, 
kterých je u pojištění vozidel, malých rizik a v pojištění majet-
ku občanů naprostá většina) by došlo k výraznému poklesu 
čísel a celkové výkony makléřů by tak byly velmi zkreslené.

Pobočky (kanceláře) v zahraničí – za pobočky/kanceláře v za-
hraničí se považují kanceláře provozované dceřinou společ-
ností makléře, organizační složkou makléře nebo jeho zahra-
ničními podřízenými zprostředkovateli.
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Výsledky členů AČPM v roce 2010 v tis. Kč

Asociace v číslech

společnost
zprostředkované 
pojistné celkem

z toho život
předepsané pojistné 

(nové obchody)

A-Z Risk Service, s.r.o. 58 097 13 24 182

ACTUS Praha, s.r.o. 18 227 40 4 531

AKTIV ASSEKURANZ CZ, s.r.o. 13 238 0 13 238

ALCATON s.r.o. 90 000 3 000 13 525

AR CREDIT, s.r.o. 64 116 4 195 31 717

ASPEKTUM s.r.o. 23 314 142 8 379

AZ ASPECT, s.r.o. 29 126 4 987 7 939

BROKER TEAM a.s. 119 750 4 024 37 805

BROKER VENTURE, s.r.o. 65 808 6 249 14 895

BUCKLEY ASSOCIATES, a.s. 145 513 11 205 38 200

CIC plus, a.s. 287 429 15 622 66 737

CONVERSE, s.r.o. 21 375 295 4 465

CZECH INSURANCE AGENCY, s.r.o. 119 684 2 993 33 829

Čásenský & Hlavatý s.r.o. 334 894 4 135 128 480

ČSOB Leasing pojišťovací makléř spol. s r.o. 1 723 204 73 1 658 510

D.K.A., s.r.o. 14 760 0 14 760

DAKARA, s.r.o. 56 200 4 600 8 040

EUROLA, s.r.o. 58 100 1 990 11 415

Euvin s.r.o. 25 618 1 351 8 460

Experting, s.r.o. 85 500 200 31 548

EZ INVEST, s.r.o. 79 538 4 680 16 027

FIXUM, a.s. 337 944 3 567 127 518

GrECo JLT Czech Republic s.r.o. 1 104 434 7 171 284 213

HELIA & PARTNERS s.r.o. 103 514 196 59 218

Honoris Finance a.s. 213 243 78 104 45 946

IBS - INSURANCE BROKER SERVICE, s.r.o. 253 308 2 195 55 009

IKEP, s.r.o. 3 435 0 3 435

IMG, a.s. 642 457 150 428 86 630

INIS, s.r.o. 354 300 53 712 10 506

INSIA a.s. 2 558 411 138 007 461 021

INSIA - ADORES s.r.o. 95 600 17 400 2 126

International Insurance Brokers s.r.o. 18 007 0 2 088
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společnost
zprostředkované 
pojistné celkem

z toho život
předepsané pojistné 

(nové obchody)

INTERWAY INSURANCE BROKERS, spol. s r.o. 47 444 9 9 454

INVERMA CZ spol. s r.o. 85 460 0 16 889

I.P.trust, a.s. 166 781 20 514 60 593

ITEAD, a.s. 119 467 1 560 46 317

JB Group, s.r.o. 45 000 1 380 19 147

K+K Broker, s.r.o. 69 304 2 293 32 417

KFD makléři s.r.o. 30 688 4 027 12 288

KONCEPCE, s.r.o. 13 935 649 4 233

Lautier & Partners, s.r.o. 56 789 1 220 19 574

LOYDEX s.r.o. 44 207 69 39 111

MACONT s.r.o. 46 048 8 385 16 741

MAI INSURANCE BROKERS, s.r.o. 87 803 6 035 39 270

Makléřská poj. společnost PBT s.r.o. 27 401 2 690 2 181

MAPOR spol. s r.o. 102 694 13 062 27 142

Marvel Credit, a.s. 15 128 213 7 366

MEDITO CZ, a.s. 74 193 213 23 319

MF Turnov, s.r.o. 72 461 1 200 30 909

MONDE FINANCE s.r.o. 49 130 29 49 130

MPS - makléřská pojišťovací společnost, s.r.o. 113 567 3 420 27 788

Němec & partners, s.r.o. 181 357 1 541 38 565

NPS GROUP, s.r.o. 179 340 6 353 70 360

OPTIMUS BROKERS s.r.o. 8 085 0 350

PAB - pojišťovací agentura BEATA, s.r.o. 44 703 328 21 892

PANTHER´s - makléřská poj. spol. s r.o. 6 767 138 6 622

PETRISK INTERNATIONAL -                                     
makléřská pojišťovací společnost, a.s.

241 893 5 854 112 345

Petřík Brokers, s.r.o. 76 410 6 467 37 512

POJIST SPORT-SERVIS s.r.o. 39 891 38 500 11 604

Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s. 116 956 3 721 20 613

Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. 779 791 646 384 732

Pojišťovací servis M+M s.r.o. 15 057 113 3 172

Pojišťovací skupina OK Group 804 944 44 340 174 181

Profi Bonus, s.r.o. 10 229 244 10 229

První moravská brokerská spol., s.r.o. 165 643 40 063 137 892

PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o. 105 654 32 522 19 081
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Asociace v číslech

společnost
zprostředkované 
pojistné celkem

z toho život
předepsané pojistné 

(nové obchody)

PS ASSISTANCE, s.r.o. 346 259 10 152 111 215

Re GROUP, a.s. 152 340 692 29 612

RECES, s.r.o. 20 102 2 527 4 589

RENOMIA, a.s. 2 814 250 43 500 1 479 387

RESPECT ČR 1 112 181 14 314 581 114

REZULT PLUS s.r.o. 81 624 23 781 22 110

S-Servis, s.r.o. 50 612 0 14 215

SATUM CZECH s.r.o. 716 822 7 273 121 559

Seintillo s.r.o. 28 814 228 4 219

Sillet Group a.s. 328 094 2 388 54 033

SMS finanční poradenství a.s. 459 543 401 218 185 402

SOKRAT, s.r.o. 80 889 0 80 889

SPOLEČNOST MV, s.r.o. 52 700 39 200 4 330

SURVEY CZ, s.r.o. 145 655 4 855 19 303

TRINCO, s.r.o. 24 900 1 280 7 700

UniCredit pojišťovací makléřská spol.s r.o. 1 138 535 0 404 401

Viktoria Pardubice, a.s. 14 356 0 2 270

VPV Bohemia, s.r.o. 58 742 0 7 899

WI-ASS ČR - finanční a pojišťovací 
makléřská          kancelář, s.r.o.

127 230 1 396 26 356

YSAT PLZEŇ, s.r.o. 49 000 100 12 469

Miroslav Drábek 29 281 47 4 668

Mgr. Zdeněk Krist 3 781 0 3 781

Pavel Strouhal 71 582 3 720 17 311

celkem 21 069 656 1 325 043 8 046 243

Zajištovací makléř zajistné celkem

AON Benfield Praha s.r.o. 3 827 813

Poznámky:   

RESPECT ČR zahrnuje společnosti RESPECT a.s., RESPECT OSTRAVA, s.r.o. a RESPECT BRNO, s.r.o..
Pojišťovací skupina OK Group zahrnuje společnosti OK Group a.s., Claro s.r.o., Steiner & Makovec, s.r.o., BOHEMIA BROKERS, s.r.o. 
a OK Klient, a.s..

V přehledu nejsou uvedeny výsledky společností, které ukončily členství v AČPM, ale v roce 2010 ještě členy byly: ARGUS Corp., 
s.r.o., iSure. cz, s.r.o., MAJÁK, s.r.o., Makléřský servis s.r.o., OSKAR SCHUNCK, spol. s r.o., QUATRO FINANCE a.s., TEPOS - HJ, spol. 
s r.o., Woor, s.r.o..
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A. Zprostředkované pojistné

(podíly skupin členů podle výše zprostředkovaného pojistného na celkovém výsledku Asociace v roce 2010)

Podíl prvních deseti hráčů na trhu na celkových výsledcích Asociace činí 63,6%. Je výmluvné, že „miliardáři“ – ti kteří 

zprostředkovali pojistné za více než miliardu Kč a umístili se na prvních šesti místech – mají na svém kontě téměř polovinu 

celkové produkce Asociace (49,6%) a to i přesto, že ve statistice již nefigurují dva bývalí členové, kteří do tohoto „miliar-

dářského klubu“ také v minulosti patřili. Podíl ostatních skupin se nijak výrazně neliší od údajů z minulých let.

B. Nové obchody

(podíly skupin členů podle hodnoty předepsaného pojistného za nové pojistné smlouvy na celkovém výsledku Asociace 

v roce 2010)

Podíl první desítky (která má jinou skladbu než první desítka v celkovém zprostředkovaném pojistném) je v nových obchodech tak 

jako v předchozích letech  ještě výraznější; soustředila 71,5% celkové produkce členů Asociace. Přitom na prvních dvou místech se 

umístili členové s novými obchody každý kolem 1,5 miliardy Kč, což představuje 39% nových obchodů všech členů Asociace.

Pokračuje trend z minulých let, kdy díky akvizicím, slučování firem  a rozšiřováním jejich sítí sílí růst produkce především silných hráčů.

Koncentrace makléřského trhu

6. – 10. místo  19,21%

1. – 5. místo  44,36%11. – 20. místo  14,98%

21. – 30. místo  7,14%

ostatní  14,31%

1. – 5. místo  56,98%

11. – 20. místo  12,00%

21. – 30. místo  5,78%
ostatní  10,74%

6. – 10. místo  14,50%
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Asociace v číslech

pojišťovna
počet  
smluv

předepsané pojistné 
v tis. Kč

Kooperativa pojišťovna, a.s.,  Vienna Insurance Group 65 673 2 252 465

Česká pojišťovna a.s. 36 987 1 323 048

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 33 541 949 896

Allianz pojišťovna, a.s. 28 542 703 271

UNIQA pojišťovna a.s. 21 552 561 867

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 61 274 541 804

Generali Pojišťovna, a.s. 30 740 392 998

Pojišťovna České spořitelny, a.s. 15 842 152 889

Slavia pojišťovna a.s. 33 751 141 075

CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku 872 123 149

XL Insurance Company Limited, organizační složka 42 93 663

Triglav pojišťovna, a.s. 10 976 78 585

ING  pojišťovna, a.s. 3 367 36 232

HDI Versicherung AG, organizační složka 68 33 848

MAXIMA pojišťovna, a.s. 1 557 26 582

Amcico pojišťovna a.s. 4 888 21 740

ACE European Group Ltd, organizační složka 65 18 972

QBE Insurance (Europe) Limited, organizační složka 653 18 050

Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 
organizační složka 114 17 805

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 2 027 14 657

Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s. 11 14 427

Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka 18 11 801

AXA pojišťovna, a.s. 2 049 9 631

POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. 5 8 418

Wüstenrot pojišťovna a.s. 1 467 4 143

KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. 14 4 088

Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. 374 3 828

Servisní pojišťovna a.s. 5 2 428

AXA životní pojišťovna, a.s. 250 2 106

ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro ČR 122 1 129

D.A.S. pojišťovna právní ochrany 101 670

Agra pojišťovna, organizační složka 6 630

AEGON Pojišťovna, a.s. 53 602

Pojišťovna VZP, a.s. 25 591

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. 135 383

Coface Austria Kreditversicherung AG organizační složka pro Česko 2 370

Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. 14 302

Objem obchodů realizovaných členy AČPM 
v roce 2010 u pojišťoven se sídlem v ČR 
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pojišťovna
počet  
smluv

předepsané pojistné 
v tis. Kč

Aviva životní pojišťovna, a.s. 21 251

Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a.s. 12 140

INTER PARTNERS ASSISTANCE S.A., organizační složka 2 70

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) 1 30

Komerční pojišťovna, a.s. 9 24

Union pojišťovna, a.s. 2 20

DIRECT Pojišťovna, a.s. 4 14

pojišťovna
počet  
smluv

předepsané pojistné 
v tis. Kč

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 3 068 92 856

EMANI (European Mutual Association for Nuclear Insurance) 2 59 780

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 7 897 58 379

HDI Versicherung AG 63 43 097

Komunálna poisťovňa, a.s. 8 199 39 568

Generali Slovensko Poisťovňa, a.s. 1 020 34 964

European Liability Insurance 0 24 455

Chartis Europe S.A.(slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu) 318 15 355

UNIQA poisťovňa, a.s. 2 534 13 861

AXA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 3 020 12 056

ACE European Group Limited 14 11 031

Wüstenrot poisťovňa, a.s. 2 079 9 488

Union poisťovňa, a.s. 1 525 9 379

ČSOB poisťovňa, a.s. 256 7 751

FM Insurance Company Limited 2 6 401

Groupama poisťovňa, a.s. 1 492 5 017

Hiscox Insurance Company Limited 1 4 446

Society of Lloyd´s 152 4 379

QBE, a.s. 302 3 480

AIG (Europe) Netherlands N.V. 2 2 410

HOUSTON CASUALTY COMPANY EUROPE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 3 2 021

Powszechny Zaklad Ubezpieczeń S.A. 0 1 841

GROUPAMA GARANCIA Biztosító Zrt. 2 1 638

HDI Direct Versicherung AG 3 1 508

QBE Insurance (Europe) Limited 30 1 450

Generali Providencia Biztosító Zrt. 3 1 446

Objem obchodů realizovaných členy AČPM 
v roce 2010 u zahraničních pojišťoven 
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Asociace v číslech

Objem obchodů realizovaných členy AČPM 
v roce 2010 u zahraničních pojišťoven 
pojišťovna

počet  
smluv

předepsané pojistné 
v tis. Kč

Great Lakes Reinsurance (UK) PLC 1 998

Liberty Mutual Insurance Europe Limited 1 950

AGA Assistance Int. S.A. 3 854

SWISS RE INTERNATIONAL S.E. 1 850

AIM Általános Biztosító Zrt. 49 685

AXA životní pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného čl. štátu 81 514

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., pobočka zahraničnej poisťovne Bratislava 11 461

DKV Globality S.A. 3 396

Yara Insurance Limited 2 367

QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 27 347

Europäische Reiseversicherung AG, org. zložka Slovensko 126 332

Agra poisťovňa, organizačná zložka poisťovne 
Die Österreichische Hagelsversicherung V VaG

2 238

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń 3 178

Poisťovňa Cardif Slovakia a.s. 1 134

Gothaer Allgemeine Versicherung AG 4 122

AMSLICO AIG Life poisťovňa a.s. 11 90

Schwarzmeer und Ostsee 0 59

AEGON Životná poisťovňa, a.s. 3 31

Mondial Assistance International AG 6 31

QBE SK, s.r.o. 3 23

AXA Services, s.r.o. 6 6

Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited 
- prostřednictvím slovenské pobočky

1 6

rok
pojišťovny 

se sídlem v ČR
zahraniční 
pojišťovny

pojišťovny 
celkem

2005 35 25 60
2006 35 20 55
2007 40 47 87
2008 43 65 108
2009 43 68 111
2010 44 48 92

Členové AČPM umístili 88,8 % celkového objemu předepsaného pojistného u 10 pojišťoven, zbývajících 82 pojišťoven 

se podělilo o 11,2 %.

Členové asociace umístili předepsané pojistné (v Kč):

>1 mld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u   2 pojišťoven

> 100 mil. a  < 1 mld. . . . . . . . u   8 pojišťoven 

> 10 mil. a  < 100 mil. . . . . . . . u 23 pojišťoven

> 1 mil. a  < 10 mil. . . . . . . . . . u 23 pojišťoven

< 1 mil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 36 pojišťoven

Vývoj počtu pojistitelů, u nichž členové AČPM 
realizují pojistné zájmy svých klientů
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Zaměstnanci a kanceláře členů Asociace

Členové Asociace zprostředkovali v roce 2010 pro své klienty 

pojištění celkem u 92 pojišťoven, z toho u 44 pojišťoven se 

sídlem – i pobočkou či organizační složkou – v České repub-

lice (94% produkce) a u 48 pojišťoven se sídlem v jiném člen-

ském státě Evropské unie nebo i mimo EU (6% produkce).

Nejvíce obchodů realizovaných v roce 2010 bylo uzavřeno u 

Kooperativy pojišťovny - 28% produkce všech členů Asocia-

ce, České pojišťovny – 16,5% a ČSOB Pojišťovny – 11,8%. 

Téměř 89 % celkové produkce bylo umístěno u 10 pojišťo-

ven, 11% pak u ostatních 82 pojišťoven.

Členové asociace poskytovali v roce 2010 práci 4426 osobám, tedy o 602 více než v předcházejícím roce, přičemž se opět 

snížil počet zaměstnanců a zvýšil počet podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů.

Zvýšil se počet kanceláří v ČR a tedy posílila dosažitelnost služeb pro všechny zájemce o pojištění a pro stávající klienty.

Vzrostl rovněž počet zastoupení členů AČPM v zahraničí, převážně na Slovensku a v Maďarsku.

Předepsané pojistné podle pojišťoven

rok počet zaměstnanců počet PPZ
počet kanceláří

v ČR mimo ČR

2005 1159 1129 366 23

2006 1079 1086 398 47

2007 1477 1408 462 68

2008 1360 1748 451 75

2009 1342 2482 548 89

2010 1198 3228 634 105

ČSOB Pojišťovna  11,8%

Kooperativa pojišťovna  28 %

Česká pojišťovna  16,5%

Allianz pojišťovna  8,7%

UNIQA pojišťovna  7%

Česká podnikatelskápojišťovna  6,7%

ostatní pojišťovny  16,4%

Generali Pojišťovna  4,9%

Členové AČPM umístili 88,8 % celkového objemu předepsaného pojistného u 10 pojišťoven, zbývajících 82 pojišťoven 

se podělilo o 11,2 %.

Členové asociace umístili předepsané pojistné (v Kč):

>1 mld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u   2 pojišťoven

> 100 mil. a  < 1 mld. . . . . . . . u   8 pojišťoven 

> 10 mil. a  < 100 mil. . . . . . . . u 23 pojišťoven

> 1 mil. a  < 10 mil. . . . . . . . . . u 23 pojišťoven

< 1 mil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 36 pojišťoven
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Z činnosti Asociace

Jubilejní 10. z odborných konferencí, 
které tradičně organizuje AČPM na ak-
tuální témata pojišťovacího trhu a mak-
léřských služeb, se konala 19. října 
v moderních prostorách Kongresového 
centra U Hájků v Praze. Téměř dvě stov-
ky makléřů, zástupců pojišťoven a dal-
ších hostů absolvovaly náročný pro-
gram jedenácti prezentací, mezi nimiž 
byly exkluzívně představeny i výsledky 
nedávného průzkumu o image pojišťo-
vacích makléřů. Výzkum, jenž navazo-
val na předchozí z roku 2007, si AČPM 
opět zadala u agentury Ipsos Tambor.

Konferenci zahájil předseda AČPM 
ing. Zdeněk Voharčík, který připomněl, 
že právě trvalá péče o udržování a zvy-
šování odborné způsobilosti patří mezi 
jedny z hlavních úkolů Asociace čes-
kých pojišťovacích makléřů. Z. Voharčík 
také představil novou Ročenku AČPM 
2009/2010, vydanou u příležitosti Kon-
ference a mapující činnost Asociace a je-
jích členů v uplynulém období.

Konference pojišťovacích makléřů 2010

S úvodním slovem se pak na účastníky 
obrátil zástupce partnera Konferen-
ce, předseda představenstva Allianz 
Pojišťovny RNDr. Jakub Strnad, Ph.D. 
Podle jeho slov si Allianz pojišťovna 
uvědomuje klíčový význam spoluprá-
ce s makléři pro další rozvoj obchodu 
a podpora podobných vzdělávacích 
akcí je jednou z cest, jak tyto vzájemně 
prospěšné vztahy posílit.

S největším zájmem bylo očekáváno 
vystoupení čestného hosta Konfe-
rence, viceguvernéra České národní 
banky Prof.PhDr.Ing.Vladimíra Tomší-
ka,Ph.D. Ten se soustředil na aktuální 
otázky související s výkonem dohledu 
nad pojišťovacími zprostředkovateli, 
upozornil na nutnost posílit pravomoci 
ČNB zejména v oblasti sankcionování 
nepoctivých hráčů na trhu, ale zdůraz-
nil, že v případech pochybení se jed-
ná o agenty (pracující s individuálními 
klienty), nikoliv makléře (poskytující 
vysoce odborné služby korporátním 
klientům). Příspěvek viceguvernéra 
na Konferenci PM se těšil i pozornos-
ti médií -  dostal se nejen do hlavních 
zpráv České tiskové kanceláře, ale také 
na stránky předních českých deníků.
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Chystaným legislativním změnám na poli pojišťovnictví v rámci Evropské unie se pak 
věnoval Ing. Tomáš Síkora, MBA, nejen z titulu své funkce výkonného ředitele České 
asociace pojišťoven, ale také jako předseda Výboru pro finanční trh. Výbor je poradním 
orgánem České národní banky. 

O současných trendech v pojišťování vozidel přítomné makléře informoval Ing. Pa-
vel Prokš, ředitel úseku pojištění vozidel, Allianz pojišťovna. Tuto problematiku měla 
na programu Konference pojišťovacích makléřů před dvěma lety - bylo proto nanej-
výš užitečné si připomenout, co se mezitím změnilo.

V diskuzích mezi členy AČPM se v poslední době skloňovala otázka pojištění od-
povědnosti tak často, že Asociace požádala pojišťovnu Chartis, tedy odborníky nej-
povolanější, aby se s makléři podělili o své zkušenosti v oblasti D&O. Po úvodu 
tehdejšího generálního ředitele Chartis Europe pana Paride Della Rosa poskytl de-
tailní přehled o aktuální situaci a odpovídajících službách Chartis ředitel jejího úseku 
pojišťení finančních rizik Ing. Michal Pilecký.

Pohled poradenské společnosti na téma pojistných sazeb nabídl ve své prezentaci pod 
názvem Strategie tvorby cen v pojišťovnictví: minulost, současnost a budoucnost ma-
nager KPMG Česká republika Ing. Ondřej Bušta. V reakci na jeho závěry místopředse-
da AČPM Ing. Ivan Špirakus varoval před dalším snižováním pojistného a připomněl 
makléřům, že udržet podíl na trhu bude stále náročnější. Je proto třeba hledat nové 
cesty a proaktivně nabízet další služby, jako je např. pojištění pohledávek.

K tomuto tématu připravila ucelený blok prezentací regio-
nální ředitelka pro Východní Evropu pojišťovny Atradius Cre-
dit Insurance Ing. Markéta Stržínková (Trh pojištění pohle-
dávek v letech 2006 – 2010) se svými kolegy Ing. Marcelou 
Chalušovou, členkou představenstva a náměstkyní ředitele 
společnosti Factoring KB (Factoring jako příležitost pro mak-
léře) a Ing. Pavlem Víchem, ředitelem Atradius Collections 
(Zprostředkování inkasa pohledávek).

O dalších možnostech zlepšování služeb klientům pak ho-
vořil Ing. Michal Beránek, předseda představenstva firmy 
OpenOne, jednoho z lídrů na trhu v oblasti Call center, Kon-
taktních center a HelpDesků.

Maratón prezentací byl završen veskrze praktickou přednáš-
kou Ing. Václava Kratochvíla, Ph.D., znalce z oboru požární 
ochrana a autorizovaného inženýra požární bezpečnos-
ti staveb ze společnosti Kraso® požárně technický servis, 
na téma Pojistná rizika a jejich hodnocení z hlediska požární 
bezpečnosti. 

Delegáti Konference měli též jedinečnou možnost získat 
novou odbornou publikaci z nakladatelství Vysoké školy fi-
nanční a správní a z pera Mgr. Zdeňka Kutiny, bývalého dlou-
holetého výkonného ředitele AČPM, pod názvem  Profese: 
Pojišťovací makléř, která je nepostradatelným průvodcem 
po všech aspektech tohoto náročného povolání. 

10. Konferenci pojišťovacích makléřů zakončil společný raut, 
kde se u sklenky skvělého argentinského vína dovezeného fir-
mou Nestar živě pokračovalo v neformální diskuzi...

Všechny prezentace přednesené na 10. konferenci pojišťova-
cích makléřů jsou v tištěné podobě na požádání k dispozici 
v sekretariátu AČPM (kontakt info@acpm.cz).
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V letošním ročníku mohly pojišťovny uspět v následujících pěti kategoriích:  

Pojišťovna roku 2010 – pojištění průmyslu a podnikatelů

Pojišťovna roku 2010 – pojištění občanů

Pojišťovna roku 2010 – autopojištění 

Pojišťovna roku 2010 – životní pojištění

Pojišťovna roku 2010 – specializované pojištění

Z činnosti Asociace

KONFERENCE POJIŠŤOVACÍCH MAKLÉŘŮ
Tyto odborné konference Asociace organizuje každoročně od roku 2001 a jsou přístupné všem registrovaným pojišťovacím 
makléřům (tedy nejen členům AČPM). Konference přinášejí nejnovější poznatky, které lze plně zužitkovat v každodenní mak-
léřské praxi. Téměř stovka prezentací, jež byly v dosavadních deseti ročnících předneseny experty na daná témata, demon-
struje úsilí AČPM o další zvyšování odbornosti makléřské komunity a ve svém souhrnu poskytuje jedinečné know-how pro 
všechny, kdož oceňují důležitost celoživotního vzdělávání.       

datum konání témata

 9. 10. 2001
Vývoj legislativy a odborná způsobilost pojišťovacích makléřů
Risk management a pojišťovací makléři
Činnost znalců – oceňování vozidel, majetku a likvidace PU

17. 10. 2002
Zajistný trh v roce 2002
Problematika pojistného podvodu

23. – 24. 10.2003 Pojišťovací makléři a jednotný pojistný trh EU

 8. –  9. 11. 2004 Pojištění odpovědnosti

20. – 21. 10. 2005 Pojištění přepravy

12. - 13. 6. 2006 Pojištění technických rizik a přerušení provozu

26. - 27. 9. 2007
Řízení rizik podniků 
Právní aspekty pojištění odpovědnosti 

21. - 22. 10. 2008
Pojištění vozidel 
Stanovení pojistné částky

20. 10. 2009
Konference k 15. výročí založení AČPM (budoucnost makléřské profese + 
odpovědnost za škody)

19. 10. 2010 Pojištění odpovědnosti manažerů, pojištění pohledávek, pojistná rizika

24
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V letošním ročníku mohly pojišťovny uspět v následujících pěti kategoriích:  

Pojišťovna roku 2010 – pojištění průmyslu a podnikatelů

Pojišťovna roku 2010 – pojištění občanů

Pojišťovna roku 2010 – autopojištění 

Pojišťovna roku 2010 – životní pojištění

Pojišťovna roku 2010 – specializované pojištění

Pojišťovna roku 2010:
odborná anketa, organizovaná AČPM, úspěšně zahájila druhou dekádu své existence
Již po jedenácté v historii ankety sestavili makléři na zákla-
dě svých každodenních zkušeností z pojišťovací praxe žeb-
říček nejlepších pojistitelů - Asociace českých pojišťovacích 
makléřů (AČPM) po náročné přípravě odstartovala v dub-

nu 2011 další ročník soutěže Pojišťovna roku, tentokrát 
za 2010. Záštitu 11. ročníku této exkluzívní ankety poskytl 
Miroslav Singer, guvernér České národní banky.

Prezídium AČPM v rámci ankety opět udělovalo zvláštní 
ocenění Osobnost pojistného trhu za mimořádný přínos 
v oblasti pojištovnictví. V předešlých ročnících titul získali 
Luděk Menčík (Pojišťovna roku 2003), Petr Pavlík (Pojiš-
ťovna roku 2005), Vladimír Mráz (Pojišťovna roku 2007), 
Marek Venuta (Pojišťovna roku 2008) a František Stach 
(Pojišťovna roku 2009).

Na uspořádání ankety letos poprvé spolupracovala i Česká 
asociace pojišťoven (ČAP), která tak akci podpořila svou 
odbornou autoritou.  

Dalším organizátorem a generálním mediálním partnerem 
ankety bylo oPojištění.cz, jediný specializovaný informační 
server zaměřený na pojišťovnictví.  

Generálním partnerem ankety se již tradičně stala reno-
movaná auditorská a poradenská společnost KPMG Česká 
republika. 

V souvislosti s odstartováním soutěže byly poprvé spuště-
ny samostatné webové stránky www.pojistovnaroku.cz, 
na kterých jsou k dispozici veškeré informace k průběhu 11. 
ročníku ankety, informace z její historie a další zajímavosti. 

Na těchto webových stránkách také probíhalo hlasová-
ní prostřednictvím elektronických formulářů, což kromě 
snazšího zpracování výsledků poskytlo i větší komfort sa-
motným hodnotitelům.  

K hodnocení kategorie Pojišťovna roku – životní pojištění 
byli kromě makléřů poprvé v historii ankety přizváni také 
ostatní registrovaní pojišťovací zprostředkovatelé (PA). 

Výsledky ankety Pojišťovna roku 2010 organizátoři vyhlá-
sili dne 10. května 2011 v nové budově Národního mu-
zea v Praze. Galavečera se zúčastnilo na 250 makléřů, top 
manažerů pojišťoven, zástupců ČNB a MF, představitelů 
asociací finančního trhu a dalších významných hostů v čele 
s viceguvernérem ČNB prof. Vladimírem Tomšíkem, který 
slavnostní ceremonii zahajoval. 

 

V anketě Pojišťovna roku 2010 
s přehledem zvítězila Kooperativa 
Z celkových pěti vyhlašovaných kategorií získala Kooperati-
va pojišťovna ze skupiny VIG celkem čtyři prvenství. Nejvyš-
ší příčku v kategorii specializované pojištění pak již třetím 
rokem za sebou obhájila Evropská Cestovní Pojišťovna.  
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Z činnosti Asociace

„Letošní výsledky dokazují, že postavení pojišťoven na trhu 
je z hlediska pojišťovacích makléřů stabilizované. To je pro 
české pojišťovnictví dobrá zpráva, zejména s ohledem 
na přetrvávající hospodářskou krizi,“ zhodnotil 11. ročník 
ankety předseda AČPM Zdeněk Voharčík. Stoupající prestiž 
soutěže podle jeho názoru podtrhuje význam úlohy maklé-
řů na pojišťovacím trhu. 

„O vyspělosti českého pojišťovnictví také svědčí výsledky 
našeho průzkumu mezi vrcholovými manažery českých 
pojišťoven a zprostředkovatelských společností. Dvě třeti-
ny respondentů jsou přesvědčeny, že domácí trh je dnes 
na srovnatelné úrovni jako trhy vyspělých evropských stá-
tů,“ potvrdila Romana Benešová, partnerka oddělení Po-
radenských služeb zaměřených na řízení rizik a regulaci, 
KPMG Česká republika. 

Jak připomněl Ivan Špirakus, místopředseda AČPM: „Letos 
makléři po dohodě s ČAP hodnotili zhruba polovinu kate-
gorií ve srovnání s předchozími ročníky – udržet se na špič-
ce tedy vyžadovalo daleko větší úsilí než v minulosti“.  

Největší změny zaznamenala kategorie specializovaného 
pojištění: pojišťovna Atradius, jejíž doménou je pojištění 
pohledávek, se z loňského třetího posunula na 2. mís-
to, a KUPEG úvěrová pojišťovna (dříve EGAP) poskočila 

z 5. příčky na medailovou třetí. Zbylá místa TOP 5 nově 
obsadily pojišťovny Euler Hermes Čescob (rovněž spe-
cialista na pojištění komerčních rizik) a Pojišťovna VZP, 
která se dostala do pozornosti makléřů zejména svou 
nabídkou zdravotního pojištění cizinců. 

Prezídium Asociace českých pojišťovacích makléřů na zá-
kladě nominací členů AČPM a doporučení pojistitelů také 
již pošesté v historii ankety udělilo čestný titul Osobnost 
pojistného trhu za vynikající a mimořádný přínos rozvoji 
českého pojišťovnictví. Letos byl jmenován PhDr. Vladimír 
Přikryl, uznávaný specialista na problematiku soukromého 
pojišťovnictví a dlouholetá opora legislativního odboru Mi-
nisterstva financí ČR.  

Novinkou galavečera bylo ocenění nejlepšího projektu fi-
nancovaného Nadačním fondem pro podporu vzdělávání 
v pojišťovnictví, které získal tým Vysoké školy ekonomické 
v Praze vedený prof. Evou Ducháčkovou. 

Organizátoři ankety rovněž vyhlásili vítěze soutěže mezi 
studenty pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové 
v oboru sklo o ztvárnění ceny pro Pojišťovnu roku 2010. 
Prvenství získala Alena Hájková, studentka II. ročníku, se 
svým návrhem originálních skleněných „polštářů“, které 
vyfoukali skláři z novoborské huti.

Podrobné informace o anketě, její historii i kritéri-
ích hodnocení jsou k dispozici na webových strán-
kách ankety www.pojistovnaroku.cz.  

Anketa přináší odbornou alternativu ke spotřebi-
telským soutěžím v oboru. Makléři jako profesio-
nálové v pojištění a expertní poradci svých klientů, 
porovnávají nejen parametry nabízených produk-
tů, ale hlavně skutečnou úroveň servisu jednotli-
vých pojistitelů tak, jak se s ní měli možnost každo-
denně setkávat v průběhu uplynulého roku.  

Anketu Pojišťovna roku již tradičně organizuje Aso-
ciace českých pojišťovacích makléřů, letos poprvé 
pak ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven.  

Záštitu 11. ročníku poskytl guvernér České národní 
banky Miroslav Singer. 

Pojišťovna roku 2010
– pojištění průmyslu a podnikatelů 

Pojišťovna roku 2010
– životní pojištění 

1  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 1  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vinna Insurance Group

2  CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro ČR 2  Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group

3  Allianz pojišťovna a.s. 3  UNIQA pojišťovna, a.s.

4  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 4  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

5  Generali Pojišťovna a.s. 5  Allianz pojišťovna a.s. 

Pojišťovna roku 2010
– autopojištění 

Pojišťovna roku 2010
– specializované pojištění 

1  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 1  Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.

2  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 2  Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

3  Allianz pojišťovna a.s. 3  KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.

4  UNIQA pojišťovna, a.s. 4  Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s.

5  Generali Pojišťovna a.s. 5  Pojišťovna VZP, a.s. 

Pojišťovna roku 2010
– pojištění občanů 

1  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

2  Allianz pojišťovna a.s.

3  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

4  Generali Pojišťovna a.s.

5  UNIQA pojišťovna, a.s. 
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Pojišťovna roku 2010
– pojištění průmyslu a podnikatelů 

Pojišťovna roku 2010
– životní pojištění 

1  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 1  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vinna Insurance Group

2  CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro ČR 2  Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group

3  Allianz pojišťovna a.s. 3  UNIQA pojišťovna, a.s.

4  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 4  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

5  Generali Pojišťovna a.s. 5  Allianz pojišťovna a.s. 

Pojišťovna roku 2010
– autopojištění 

Pojišťovna roku 2010
– specializované pojištění 

1  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 1  Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.

2  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 2  Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

3  Allianz pojišťovna a.s. 3  KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.

4  UNIQA pojišťovna, a.s. 4  Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s.

5  Generali Pojišťovna a.s. 5  Pojišťovna VZP, a.s. 

Pojišťovna roku 2010
– pojištění občanů 

1  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

2  Allianz pojišťovna a.s.

3  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

4  Generali Pojišťovna a.s.

5  UNIQA pojišťovna, a.s. 

Pojišťovna roku 2010 - výsledková listina 

PhDr. Vladimír Přikryl

Osobnost pojistného trhu

Slavnostnímu vyhlášení výsledků ankety již tradičně předcházelo 
Makléřské odpoledne, na němž se kromě členů AČPM sešli 
i ostatní hlasující pojišťovací zprostředkovatelé. Své služby jim 
při této příležitosti prezentovali jak partneři ankety, tak pojisti-
telé (AXA, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, 
Generali pojišťovna, Uniqa) a další společnosti (Belfor, Business 
Clothes, Estée Lauder, HRG Czech, SOS Assist).

Uspořádání ankety Pojišťovna roku 2010 podpořili: 

Generální partner: 

KPMG Česká republika 

Partneři: 

American Appraisal

Czech Credit Bureau

Havel, Holásek a partneři, advokátní kancelář

Ness Czech

Synergy Reinsurance Services 

Mediální partneři:

Informační server oPojisteni.cz

deník E15 Mladá fronta

týdeník Profit

měsíčník Bankovnictví

 odborný časopis Pojistný obzor (vydává ČAP). 
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AČPM se poslední dva roky aktivně účastnila činnosti Pra-
covní skupiny MF ČR k distribuci na finančním trhu, přes-
tože pojišťovací makléři nejsou žádnými distributory (což 
uznává jak původní zákon, tak jeho navržená novelizovaná 
podoba) a životní pojištění představuje necelou desetinu 
jejich výkonu. Musíme se však ohradit proti mylnému vý-
kladu, že tato pracovní skupina připravila novelu tak, jak ji 
MF na jaře 2011 předložilo do mezirezortního připomínko-
vého řízení. Opak je pravdou. 

Záměr Ministerstva financí ČR novelizovat, resp. vytvořit 
zcela nový zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích, nás 
velmi překvapil. Chápeme snahu MF i ČNB řešit problémy 
v distribuci životního pojištění i otázky zvyšování požadav-
ků na odbornost jejích aktérů (proto jsme se také podíleli 

na výše zmíněné Pracovní skupině), ale nepředpokládali 
jsme, že MF se svým návrhem předběhne očekávanou revi-
zi evropské směrnice IMD. 

AČPM proto v rámci připomínkového řízení přišla s vlast-
ním alternativním návrhem tzv. malé novely, který zachová-
vá logiku zákona č. 38 a zároveň reaguje na změny, k nimž 
na trhu v uplynulých sedmi letech došlo. Návrh je výsled-
kem intenzívních jednání v rámci prezídia AČPM i četných 
konzultací napříč členskou základnou.

Alternativní návrh AČPM nebyl přijat, ale domníváme se, 
že si zaslouží, aby s ním byla zejména odborná veřejnost 
seznámena alespoň touto cestou. 

§ 1
Předmět úpravy

Tímto zákonem se v souladu s právem Evropských spole-
čenství Evropské unie1)

a)  upravují podmínky podnikání pojišťovacích zprostředko-
vatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí,

b)  upravují podmínky zahájení činnosti pojišťovacích zpro-
středkovatelů na základě práva zřizovat pobočky (usa-
zovat se) nebo svobody dočasně poskytovat služby,

c)  zřizuje registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostat-
ných likvidátorů pojistných událostí (dále je „registr“) a,

d)  upravuje výkon dohledu nad činností pojišťovacích zpro-
středkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných udá-
lostí.

§ 3
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)  zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví odborná 
činnost spočívající v

1. předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv 
nebo zajišťovacích smluv,

2. provádění přípravných prací směřujících k uzavření 
pojistných nebo zajišťovacích smluv,

3.  uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv jmé-
nem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou 
je tato činnost vykonávána, nebo

4 . pomoci při správě pojištění a vyřizování nároků z po-
jistných nebo zajišťovacích smluv;

b)  pojišťovacím zprostředkovatelem právnická nebo fyzic-
ká osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatel-
skou činnost v pojišťovnictví;

c)  pojišťovnou právnická osoba, která je podle zvláštního 
právního předpisu2) oprávněna provozovat na území 
České republiky pojišťovací činnost;

d)  zajišťovnou právnická osoba, jejíž činností je přebírání 
pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou 
zajišťovnou;

e)  členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný 
stát tvořící Evropský hospodářský prostor;

Alternativní návrh AČPM k novele zákona č. 38/2004 Sb.

Legislativa

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), ve znění pozdějších předpisů

(úplné znění vybraných ustanovení zákona s vyznačením změn a doplňků navrhovaných AČPM)

1) Směrnice Rady a Evropského parlamentu 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění.
2) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.
 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb.
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f)  domovským členským státem členský stát, ve kterém 
má pojišťovací zprostředkovatel jako fyzická osoba svo-
je bydliště a ve kterém vykonává svoji obchodní činnost 
nebo ve kterém má pojišťovací zprostředkovatel jako 
právnická osoba své registrované nebo, nevyžaduje-li 
členský stát registraci sídla, své statutární sídlo;

g)  hostitelským členským státem členský stát, ve kterém 
pojišťovací zprostředkovatel provozuje svoji zprostřed-
kovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě práva 
zřizovat pobočky nebo na základě svobody dočasně 
poskytovat služby;

h)  příslušným orgánem dohledu orgán domovského člen-
ského státu, který je oprávněn vykonávat dohled nad 
provozováním zprostředkovatelské činnosti v pojišťov-
nictví a který byl jako příslušný orgán oznámen Komisi 
Evropských společenství;

i)   identifikačními údaji

1.  u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, 
popřípadě obchodní firma a místo podnikání, je-li 
odlišné od bydliště, adresa bydliště, datum narození 
a registrační číslo,

2.  u právnické osoby obchodní firma nebo název, její 
sídlo, registrační číslo, identifikační číslo osoby (dále 
jen „identifikační číslo“), bylo-li jí přiděleno, a jméno, 
popřípadě jména, příjmení, adresa bydliště a datum 
narození odpovědného zástupce (§ 11); u právnické 
osoby se sídlem v jiném než členském státě (dále jen 
„třetí stát“) též adresa organizační služky podniku 
umístěné v České republice;

j)  trvalým nosičem dat nástroj, který umožňuje spotřebi-
teli uchování jemu určených informací tak, aby mohly 
být k dispozici během doby přiměřené účelu informace, 
a reprodukci těchto informací v nezměněné podobě;

k)  adresou bydliště fyzické osoby adresa jejího bydliště 
nebo místa, kde se zdržuje; má-li fyzická osoba bydliště 
na více místech, adresa bydliště, kde fyzická osoba byd-
lí s úmyslem zdržovat se tam trvale;

l)  provozováním zprostředkovatelské činnosti v pojiš-
ťovnictví na základě práva zřizovat pobočky každá 
trvalá přítomnost (usazení se) pojišťovacího zprostřed-
kovatele z členského státu na území jiného členského 
státu, než je členský stát, ve kterém má tento pojišťo-
vací zprostředkovatel bydliště nebo sídlo;

m)  svobodou dočasně poskytovat služby právo pojišťova-
cího zprostředkovatele s bydlištěm nebo sídlem v člen-
ském státě dočasně provozovat zprostředkovatelskou 
činnost v pojišťovnictví na území jiného členského stá-
tu, než ve kterém má pojišťovací zprostředkovatel své 
bydliště nebo sídlo, a to v rozsahu uděleném přísluš-
ným úřadem země jeho bydliště nebo sídla, jestliže tato 
činnost nemá charakter trvalé přítomnosti na území to-
hoto jiného členského státu.

§ 4
Pojišťovací zprostředkovatelé

(1)  Zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví může za 
podmínek stanovených tímto zákonem provozovat na 
území České republiky právnická nebo fyzická osoba 
jako

a)  vázaný pojišťovací zprostředkovatel (§ 5),

b)  podřízený pojišťovací zprostředkovatel (§ 6),

c) pojišťovací agent (§ 7),

d) výhradní pojišťovací agent (§ 6a),

e) pojišťovací makléř (§ 8), nebo

f)  pojišťovací zprostředkovatel, jehož domovským člen-
ským státem není Česká republika (§ 9) 

(2)   Zprostředkovatel může provozovat zprostředkovatel-
skou činnost pouze v postavení, v jakém byl registrován

(1)  Zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví 
může za podmínek stanovených tímto zákonem 
provozovat na území České republiky právnická 
nebo fyzická osoba jako

a) vázaný pojišťovací zprostředkovatel,

b) podřízený pojišťovací zprostředkovatel

c) pojišťovací agent,

d) pojišťovací makléř, nebo

e)  pojišťovací zprostředkovatel, jehož domovským 
členským státem není Česká republika. 

(2)  Nestanoví-li tento zákon jinak, může zprostřed-
kovatel provozovat zprostředkovatelskou činnost 
pouze v jedné z kategorií podle odstavce 1.

§ 5
Vázaný pojišťovací zprostředkovatel

(1)  Vázaný pojišťovací zprostředkovatel vykonává zpro-
středkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem 
a na účet jedné nebo více pojišťoven, neinkasuje po-
jistné a nevyplácí plnění z pojistných nebo zajišťovacích 
smluv. V případě nabídky pojistných produktů více po-
jišťoven nesmí být tyto produkty vzájemně konkurenč-
ní.

(2)  Vázaný pojišťovací zprostředkovatel je ve své činnosti 
vázán písemnou smlouvou s pojišťovnou, jejímž jmé-
nem a na jejíž účet jedná, a jejími pokyny. Pojišťovna, 
jejíž pojistný produkt vázaný pojišťovací zprostředkova-
tel nabízí, odpovídá za škodu jím způsobenou při výko-
nu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví.

(3)  Za vázaného pojišťovacího zprostředkovatele se po-
važuje i osoba, která vykonává zprostředkovatelskou 
činnost v pojišťovnictví za podmínek podle odstavce 1, 
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pokud je v rámci této činnosti nabízeno pojištění, které 
je doplňkovou službou pojišťovacím zprostředkovate-
lem dodávaného zboží nebo poskytované služby.

(4)  Vázaný pojišťovací zprostředkovatel musí být zapsán 
do registru, splňovat podmínky důvěryhodnosti a pod-
mínky stanovené tímto zákonem pro základní kvalifi-
kační stupeň odborné způsobilosti.

(5)  Inkasem se pro účely tohoto zákona rozumí vybí-
rání peněžních částek nebo přijímaní plateb po-
jistného jménem a na účet zprostředkovatele.

§ 6
Podřízený pojišťovací zprostředkovatel

(1)  Podřízený pojišťovací zprostředkovatel spolupracuje 
s pojišťovacím agentem nebo výhradním pojišťova-
cím agentem nebo pojišťovacím makléřem na základě 
písemné smlouvy, neinkasuje pojistné a nezprostřed-
kovává plnění z pojistných nebo zajišťovacích smluv. 
Ve své činnosti je vázán pokyny pojišťovacího zpro-
středkovatele, jehož jménem a na jehož účet jedná. 
Podřízený pojišťovací zprostředkovatel je odměňo-
ván pojišťovacím zprostředkovatelem, jehož jménem 
a na jehož účet jedná.

(2)  Podřízený pojišťovací zprostředkovatel musí být zapsán 
do registru, splňovat podmínky důvěryhodnosti a pod-
mínky stanovené tímto zákonem pro základní kvalifi-
kační stupeň odborné způsobilosti.

(3)  Pojišťovací zprostředkovatel, jehož jménem  a na jehož 
účet jedná podřízený pojišťovací zprostředkovatel, od-
povídá za škodu jím způsobenou při výkonu zprostřed-
kovatelské činnosti v pojišťovnictví. Podřízený pojišťovací 
zprostředkovatel může spolupracovat pouze s jedním 
pojišťovacím zprostředkovatelem, jehož jménem 
a na jeho účet jedná a ten odpovídá za škodu způso-
benou podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelem při 
výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví. 

§ 6a
Výhradní pojišťovací agent

(1)  Výhradní pojišťovací agent vykonává zprostředkovatel-
skou činnost v pojišťovnictví na základě písemné smlou-
vy jménem a na účet jedné pojišťovny.

(2)  Výhradní pojišťovací agent je ve své činnosti vázán vnitř-
ními předpisy pojišťovny, jejímž jménem a na jejíž účet 
jedná; bylo-li tak dohodnuto, je oprávněn vybírat po-
jistné nebo zprostředkovávat plnění z pojistných smluv. 
Pojišťovací agent je odměňován pojišťovnou, jejímž jmé-
nem a na jejíž účet jedná.

(3)  Výhradní pojišťovací agent musí být zapsán do registru, 
splňovat podmínky důvěryhodnosti a podmínky stano-
vené tímto zákonem pro základní kvalifikační stupeň 
odborné způsobilosti. Osoba zapsaná do registru jako 

výhradní pojišťovací agent a současně jako vázaný pojiš-
ťovací zprostředkovatel, podřízený pojišťovací zprostřed-
kovatel, pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř může 
zprostředkovávat uzavírání pojistných smluv spadajících 
do pojistných odvětví, která jsou předmětem smlou-
vy podle odstavce 1, pouze jako výhradní pojišťovací 
agent.

(4)  Pojišťovna, jejímž jménem a na jejíž účet výhradní pojiš-
ťovací agent jedná, odpovídá za škody způsobené touto 
jeho činností.

(5)  Byl-li výhradní pojišťovací agent zmocněn vybírat od po-
jistníka pojistné nebo zprostředkovávat výplaty pojistné-
ho plnění, je povinen,

a)  udržovat trvale likvidní finanční jistinu ve výši 4 % 
z ročního objemu jím inkasovaného pojistného, nej-
méně však ve výši odpovídající hodnotě 17 000 eur, 
nebo

b)  používat pro převody pojistného a pojistného pl-
nění výhradně zvlášť k tomu zřízené a od vlastního 
hospodaření oddělené bankovní účty. Tímto účtem 
může být i bankovní účet pojišťovny, pokud je z něj 
patrno, který výhradní pojišťovací agent a jakou část-
ku pojistného na tento bankovní účet vložil.

(6)  Pro činnost výhradního pojišťovacího agenta jinak platí 
obdobná úprava týkající se vázaného pojišťovacího zpro-
středkovatele stanovená v tomto zákoně a ve zvláštních 
právních předpisech.

§ 7
Pojišťovací agent

(1)  Pojišťovací agent vykonává zprostředkovatelskou čin-
nost v pojišťovnictví na základě písemné smlouvy, jmé-
nem a na účet jedné nebo více pojišťoven. V případě 
nabídky pojistných produktů více pojišťoven mohou 
být tyto produkty vzájemně konkurenční.

(2)  Pojišťovací agent je ve své činnosti vázán vnitřními 
předpisy pojišťovny, jejímž jménem a ne jejíž účet jed-
ná, bylo-li tak dohodnuto, je oprávněn přijímat pojistné 
nebo zprostředkovávat plnění z pojistných smluv. Pojiš-
ťovací agent je odměňován pojišťovnou, jejímž jménem 
a na jejíž účet jedná.

(3)  Pojišťovací agent musí být zapsán do registru, splňo-
vat podmínky důvěryhodnosti a podmínky stanovené 
tímto zákonem pro střední kvalifikační stupeň odborné 
způsobilosti.

(4)  Pojišťovací agent musí být po celou dobu výkonu čin-
nosti pojišťovacího zprostředkovatele pojištěn pro 
případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 
této činnosti účinnou po celém území Evropského 
hospodářského prostoru, s limitem pojistného plnění 
nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 200 000 eur 
na každou pojistnou událost, v případě souběhu více 
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pojistných událostí v jednom roce nejméně ve výši od-
povídající hodnotě 1 700 000 eur, pokud se pojišťovna, 
jejímž jménem a na jejíž účet pojišťovací agent jedná, 
písemně nezavázala převzít odpovědnost za škody způ-
sobné touto jeho činností.

(5)  Byl-li pojišťovací agent zmocněn pojišťovnou přijímat 
od pojistníka pojistné nebo od pojišťovny výplaty pojist-
ného plnění, je povinen

a)  udržovat trvale likvidní finanční jistinu ve výši 4 % 
z ročního objemu jím inkasovaného pojistného, nej-
méně však ve výši odpovídající hodnotě 17 000 eur, 
nebo

b)  používat pro převody pojistného a pojistného plnění 
výhradně zvlášť k tomu zřízené a od vlastního hos-
podaření oddělené bankovní účty.

§ 8
Pojišťovací makléř

(1)  Pojišťovací makléř je ve své činnosti vázán obsahem 
smlouvy uzavřené se zájemcem o pojištění nebo zajiš-
tění (dále jen „klient“).

(2)  V závislosti na obsahu smlouvy s klientem pojišťovací 
makléř zpracovává komplexní analýzy pojistných rizik, 
návrhy pojistných nebo zajistných programů, poskytu-
je konzultační a poradenskou činnost, provádí správu 
uzavřených pojistných nebo zajišťovacích smluv, sleduje 
lhůty k jejich revizi, spolupracuje při likvidaci pojistných 
událostí.

(3)  Pojišťovací makléř musí být zapsán do registru, splňovat 
podmínky důvěryhodnosti a podmínky stanovené tímto 
zákonem pro vyšší kvalifikační stupeň odborné způso-
bilosti. Pojišťovací makléř může být do registru za-
psán i jako pojišťovací agent pro jednotlivá pojist-
ná odvětví. 

(4)  Pojišťovací makléř je odměňován pojišťovnou nebo za-
jišťovnou, nebylo-li s příslušnou pojišťovnou a pojistní-
kem dohodnuto jinak. 

(5)  Pojišťovací makléř musí být po celou dobu výkonu 
činnosti pojišťovacího zprostředkovatele pojištěn pro 
případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 
této činnosti účinnou na celém území Evropského 
hospodářského prostoru, s limitem pojistného plnění 
nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 200 000 eur 
na každou pojistnou událost, v případě souběhu více 
pojistných událostí v jednom roce nejméně ve výši od-
povídající hodnotě 1 700 000 eur.

(6)  Byl-li pojišťovací makléř zmocněn přijímat od pojistníka 
pojistné nebo od pojišťovny výplaty pojistného plnění, je 
povinen

a)  udržovat trvale likvidní finanční jistinu ve výši 
4 % z ročního objemu jím inkasovaného pojist-

ného, nejméně však ve výši odpovídající hodnotě 
17 000 eur, nebo

b)  používat pro převody pojistného a pojistného plnění 
výhradně zvlášť k tomu zřízené a od vlastního hos-
podaření oddělené bankovní účty.

§ 9
Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským 

státem jiným, než je Česká republika

(1)  Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským 
státem jiným, než je Česká republika, může na území 
České republiky provozovat zprostředkovatelskou čin-
nost v pojišťovnictví v rozsahu, v jakém je tuto činnost 
oprávněn provozovat v domovském členském státě, 
a to po splnění informačních povinností podle § 14 
odst. 3 až 5.

(2  )Pojišťovací zprostředkovatel podle odstavce 1 může 
zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro-
vozovat na území České republiky na základě práva 
zřizovat pobočky nebo na základě svobody dočasně 
poskytovat služby.

§ 12
Registr

(1)  Zřizuje se registr, který vede Česká národní banka. Re-
gistr se člení podle odstavců 2 a 4. Osoby se do registru 
zapisují podle registračních čísel, jejich tvar a obsah sta-
noví Česká národní banka vyhláškou.

(2)  Česká národní banka zapíše do registru fyzickou nebo 
právnickou osobu, která splnila podmínky stanovené 
tímto zákonem pro výkon činnosti

a) vázaného pojišťovacího zprostředkovatele,

b) podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele,

c) výhradního pojišťovacího agenta,

d) pojišťovacího agenta,

e) pojišťovacího makléře a

f) samostatného likvidátora pojistných událostí.

(3)  Do registru se zapisují následující údaje včetně jejich změn:

a)  u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, 
datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo 
poskytnuté správcem základního registru osob5a), po-
případě obchodní firma a místo podnikání, u fyzické 
osoby s bydlištěm v třetím státě též místo trvalého 
nebo dlouhodobého pobytu v České republice,

b)  u právnické osoby obchodní firma včetně právní for-
my, popřípadě název, sídlo, identifikační číslo, jméno, 
popřípadě jména, příjmení, datum narození a bydliště 
osob, které jsou členy statutárního orgánu právnic-
ké osoby, nebo osoby, která je statutárním orgánem 

5a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
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žadatele, u odpovědného zástupce jméno, popřípadě 
jména, příjmení, datum narození a adresa bydliště, 
u organizační složky podniku právnické osoby se síd-
lem v třetím státě její adresa v České republice,

c)  předmět podnikání podle tohoto zákona, v případě 
vázaného pojišťovacího zprostředkovatele, podříze-
ného pojišťovacího zprostředkovatele, pojišťovacího 
agenta a samostatného likvidátora pojistných udá-
lostí pojišťovnu, nebo pojišťovacího zprostředkovate-
le, pro kterého je činný, včetně všech změn, 

d)  registrační číslo, datum zápisu do registru a datum 
zahájení činnosti,

e)  územní rozsah činnosti, jedná-li se o pojišťovacího 
zprostředkovatele s bydlištěm nebo sídlem na území 
České republiky včetně údaje, zda je zprostředko-
vatelská činnost v pojišťovnictví provozována v hos-
titelském členském státě, pokud ano, pak zda je 
provozována formou práva zřizovat pobočky, v tom 
případě i její adresu, nebo formou svobody dočasně 
poskytovat služby,

f) pozastavení nebo přerušení činnosti,

g) datum zániku zápisu do registru,

h)  datum prohlášení a zrušení konkursu, nebo datum 
zveřejnění rozhodnutí o úpadku příslušné osoby v in-
solvenčním rejstříku,

i) datum vstupu právnické osoby do likvidace,

j)  přehled o uložených pokutách včetně sankčních 
opatření uložených Českou národní bankou.

(4)  U pojišťovacího zprostředkovatele s domovským člen-
ským státem jiným, než je Česká republika, který provo-
zuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na zá-
kladě práva zřizovat pobočky nebo na základě svobody 
dočasně poskytovat služby, se do registru zapisují

a) identifikační údaje,

b)  údaje o charakteru provozované zprostředkovatel-
ské činnosti v pojišťovnictví podle § 4 písm. a) až 
d), v případě vázaného pojišťovacího zprostředko-
vatele, podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele 
a pojišťovacího agenta pojišťovnu nebo pojišťovací-
ho zprostředkovatele, pro kterého je činný, včetně 
všech změn,

c)  údaje o tom, zda je zprostředkovatelská činnost 
v pojišťovnictví provozována formou práva zřizovat 
pobočky nebo formou svobody dočasně poskytovat 
služby; je-li zprostředkovatelská činnost v pojišťov-
nictví provozována formou práva zřizovat pobočky, 
zapisuje se adresa sídla pobočky,

d)  údaje o pozastavení a přerušení provozování činnosti 
pojišťovacího zprostředkovatele, prohlášení a zruše-
ní konkursu, vstup do likvidace,

e) údaje o ukončení činnosti.

Zápis údajů podle písmen a) až e) do registru provede 
Česká národní banka na základě informací předaných 
jí příslušným orgánem dohledu domovského členského 
státu pojišťovacího zprostředkovatele. Do registru mohou 
být zapsány i jiné údaje, pokud byly příslušným orgánem 
dohledu domovského členského státu pojišťovacího zpro-
středkovatele poskytnuty.

(5)  Registr je veřejně přístupný. Každý má právo do něj na-
hlížet a pořizovat si z něj výpisy, opisy a kopie.

(6)  Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do registru, ne-
může ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neod-
povídá skutečnosti.

(7)  Česká národní banka zveřejňuje formou úředních sdě-
lení seznamy registrovaných pojišťovacích zprostředko-
vatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí 
ve Věstníku České národní banky (dále jen „Věstník“). 
Tuto povinnost lze splnit uveřejněním způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup. Tyto seznamy Česká národní 
banka aktualizuje nejméně jednou za 2 týdny.

(7)  Česká národní banka uveřejňuje seznamy regis-
trovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a sa-
mostatných likvidátorů pojistných událostí způso-
bem umožňujícím dálkový přístup. Tyto seznamy 
Česká národní banka aktualizuje bez zbytečného 
odkladu po změně údajů uveřejňovaných v se-
znamech.

(8)  Pojišťovna je povinna bez zbytečného odkladu 
oznámit České národní bance ukončení spoluprá-
ce s vázaným pojišťovacím zprostředkovatelem, 
pojišťovacím agentem a samostatným likvidáto-
rem pojistných událostí. Stejnou povinnost má 
pojišťovací agent a pojišťovací makléř v případě 
ukončení spolupráce s podřízeným pojišťovacím 
zprostředkovatelem.

§ 13

Žádost pojišťovacího zprostředkovatele o zápis 
do registru

(1)  O zápisu pojišťovacího zprostředkovatele s bydlištěm 
nebo sídlem na území České republiky nebo na území 
třetího státu do registru rozhoduje Česká národní ban-
ka na základě žádosti. 

(2)  Fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, 
která hodlá provozovat zprostředkovatelskou činnost 
v pojišťovnictví, v žádosti o zápis do registru uvede

a) údaje podle § 12 odst. 3 písm. a),

b)  rozsah provozované zprostředkovatelské činnosti 
v pojišťovnictví podle pojistných odvětví a podle úze-
mí, na kterém má být činnost provozována,
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c)  předpokládaný den zahájení zprostředkovatelské 
činnosti,

d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

(3)  Fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, 
která hodlá provozovat zprostředkovatelskou činnost 
v pojišťovnictví, k žádosti podle odstavce 2 přiloží

a)  doklad o absolvování odborného vzdělání nebo vyko-
nané odborné zkoušce, anebo doklady jinak proka-
zující odbornou způsobilost žadatele (§ 18) a každé 
osoby, kterou tato fyzická osoba zaměstnává a která 
se přímo podílí na zprostředkovatelské činnosti v po-
jišťovnictví,

b)  doklady prokazující, že v majetku žadatele jsou fi-
nanční prostředky nejméně ve výši odpovídající 
hodnotě 17 000 eur, pokud má být pojišťovací zpro-
středkovatel oprávněn přijímat od pojistníka pojistné 
nebo od pojišťovny výplaty pojistného plnění,

c)  doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 19); 
výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního 
právního předpisu5b) se nepřikládá,

d)  pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za ško-
du způsobenou výkonem činnosti pojišťovacího 
zprostředkovatele.

(4)  Právnická osoba se sídlem na území České republiky, 
která hodlá provozovat zprostředkovatelskou činnost 
v pojišťovnictví, v žádosti o zápis do registru uvede

a) údaje podle § 12 odst. 3 písm. b),

b)  rozsah provozované zprostředkovatelské činnosti 
v pojišťovnictví podle a podle území, na kterém má 
být činnost provozována,

c)  předpokládaný den zahájení zprostředkovatelské 
činnosti,

d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

(5)  Právnická osoba se sídlem na území České republiky, 
která hodlá provozovat zprostředkovatelskou činnost 
v pojišťovnictví, k žádosti podle odstavce 4 přiloží

a)  doklad o absolvování odborného vzdělání nebo vy-
konané odborné zkoušce podle tohoto zákona, ane-
bo doklady jinak prokazující odbornou způsobilost 
(§ 18) odpovědného zástupce a každé osoby, která 
se přímo podílí na zprostředkovatelské činnosti v po-
jišťovnictví,

b)  doklady prokazující, že v majetku žadatele jsou fi-
nanční prostředky nejméně ve výši odpovídající 
hodnotě 17 000 eur, pokud má být pojišťovací zpro-
středkovatel oprávněn přijímat od pojistníka pojistné 
nebo od pojišťovny výplaty pojistného plnění,

c)  doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 20); 
výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního 
právního předpisu5b) se nepřikládá,

d)  pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za ško-
du způsobenou výkonem činnosti pojišťovacího 
zprostředkovatele nebo potvrzení podle odstavce 6,

e)  úplný výpis z obchodního rejstříku, byla-li právnická 
osoba v tomto rejstříku zapsána před podáním žá-
dosti, ne starší 3 měsíců.

(6)  V případě vázaného pojišťovacího zprostředkovatele 
se lze doklady podle odstavce 3 písm. a) a d) a podle 
odstavce 5 písm. a) a d) nahrazují nahradit písemným 
prohlášením pojišťovny, pro kterou má být vázaný po-
jišťovací zprostředkovatel činný, o tom, že žadatel spl-
ňuje zákonem stanovené podmínky odborné způsobi-
losti a že pojišťovna nese plnou odpovědnost za jeho 
činnost provozovanou v její prospěch. To platí i v přípa-
dě prokazování pojištění odpovědnosti za škodu způ-
sobenou provozováním činnosti pojišťovacího agenta. 
V případě podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele 
se doklady podle odstavce 3 písm. a) a d) a podle od-
stavce 5 písm. a) a d) nahrazují písemným prohlášením 
pojišťovacího agenta nebo pojišťovacího makléře, pro 
kterého má být podřízený pojišťovací zprostředkovatel 
činný, o tom, že žadatel splňuje zákonem stanovené 
podmínky odborné způsobilosti a že pojišťovací agent 
nebo pojišťovací makléř nese plnou odpovědnost 
za tuto jeho činnost jako podřízeného pojišťovacího 
zprostředkovatele.

(7)  Žádost o zápis do registru fyzické nebo právnické osoby 
s bydlištěm nebo sídlem na území třetího státu, která 
hodlá provozovat na území České republiky zprostřed-
kovatelskou činnost v pojišťovnictví, se řídí ustanovení-
mi odstavců 2 až 6. K žádosti musí být přiloženo po-
tvrzení o bydlišti žadatele o zápis do registru na území 
České republiky; jedná-li se o právnickou osobu, po-
tvrzení o bydlišti na území České republiky vedoucího 
organizační složky podniku této osoby.

(6)  Změnu údajů zapisovaných do registru, včetně prohlá-
šení a zrušení konkursu, rozhodnutí o úpadku nebo 
vstupu do likvidace, je pojišťovací zprostředkovatel po-
vinen bez zbytečného odkladu oznámit České národní 
bance, jakmile se o této změně dozvěděl. 

(7)  Podání žádosti o zápis do registru podléhá správnímu 
poplatku.

§ 15
Žádost samostatného likvidátora pojistných událostí 

o zápis do registru

(1)  O zápisu samostatného likvidátora pojistných událostí 
rozhoduje Česká národní banka na základě žádosti. 

(2)  Fyzická osoba, která hodlá provozovat činnost samo-
statného likvidátora pojistných událostí, v žádosti o zá-
pis do registru uvede

a) údaje podle § 12 odst. 3 písm. a),

5b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
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b)  rozsah provozované činnosti samostatného likvidáto-
ra pojistných událostí podle pojistných odvětví a podle 
území, na kterém má být činnost provozována,

c)  předpokládaný den zahájení činnosti samostatného 
likvidátora pojistných událostí,

d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

(3)  Fyzická osoba, která hodlá provozovat činnost samo-
statného likvidátora pojistných událostí, k žádosti podle 
odstavce 2 přiloží

a)  doklad o absolvování odborného vzdělání nebo vyko-
nané odborné zkoušce, anebo doklady jinak prokazují-
cí odbornou způsobilost žadatele (§ 18) a každé osoby, 
kterou tato fyzická osoba zaměstnává a která se přímo 
podílí na zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnic-
tví činnosti samostatného likvidátora pojistných 
událostí,

b)  doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 19); 
výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního 
právního předpisu5b) se nepřikládá,

c)  pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou výkonem činnosti samostatného likvidá-
tora pojistných událostí.

(4)  Právnická osoba, která hodlá provozovat činnost samo-
statného likvidátora pojistných událostí, v žádosti o zá-
pis do registru uvede

a) údaje podle § 12 odst. 3 písm. b),

b)  rozsah provozované činnosti samostatného likvidáto-
ra pojistných událostí podle pojistných odvětví a podle 
území, na kterém má být činnost provozována,

c)  předpokládaný den zahájení činnosti samostatného 
likvidátora pojistných událostí,

d)  identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

(5)  Právnická osoba, která hodlá provozovat činnost samo-
statného likvidátora pojistných událostí, k žádosti podle 
odstavce 4 přiloží

a)  doklad o absolvování odborného vzdělání nebo vyko-
nané odborné zkoušce podle tohoto zákona, anebo 
doklady jinak prokazující odbornou způsobilost od-
povědného zástupce a každé osoby, která se přímo 
podílí na činnosti samostatného likvidátora pojistných 
událostí,

b)  doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 20); 
výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního 
právního předpisu5b) se nepřikládá,

c)  pojistnou smlouvu pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou výkonem činnosti samostatného likvidá-
tora pojistných událostí,

d)  úplný výpis z obchodního rejstříku, byla-li právnická 
osoba v tomto rejstříku zapsána před podáním žádos-
ti, ne starší 3 měsíců.

(6)  K žádosti o zápis do registru fyzické nebo právnické oso-
by s bydlištěm nebo sídlem mimo území České repub-
liky, která hodlá provozovat na území České republiky 
činnost samostatného likvidátora pojistných událostí, 
musí být přiložen doklad o povolení k dlouhodobému 
pobytu nebo o povolení k trvalému pobytu6) žadatele 
o zápis do registru na území České republiky; jedná-li se 
o právnickou osobu, vedoucího organizační složky pod-
niku této osoby.

(7)  Odstavec 6 se nevztahuje na občany jiného členského 
státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hos-
podářský prostor a Švýcarské konfederace.

(8)  Změnu údajů zapisovaných do registru, včetně prohlá-
šení a zrušení konkursu, rozhodnutí o úpadku nebo 
vstupu do likvidace, je samostatný likvidátor pojistných 
událostí povinen bez zbytečného odkladu oznámit Čes-
ké národní bance, jakmile se o této změně dozvěděl.

(9)  Podání žádosti o zápis do registru podléhá správnímu 
poplatku.

§ 16
Zápis do registru

(1)  Před provedením zápisu do registru Česká národní ban-
ka zjišťuje, zda jsou splněny podmínky stanovené tímto 
zákonem pro zápis žadatele do registru. Je-li podaná žá-
dost neúplná, vyzve Česká národní banka žadatele k její-
mu doplnění a současně určí lhůtu pro doplnění žádosti, 
která musí být nejméně 15 dnů.

(2)  Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud jsou splněny 
podmínky stanovené tímto zákonem, a to ve lhůtě 60 
dnů ode dne, kdy byla žádost nebo žádost doplněná 
podle odstavce 1 doručena České národní bance. O zá-
pisu do registru vydá Česká národní banka registrova-
né osobě osvědčení, které musí obsahovat identifikač-
ní údaje, číslo, pod kterým byla osoba zaregistrována, 
označení registru a uvedení adresy, kde lze ověřit její zá-
pis do registru. Náležitosti osvědčení o zápisu do regis-
tru stanoví Česká národní banka vyhláškou. Oprávnění 
k výkonu činnosti samostatného likvidátora pojistných 
událostí vzniká též marným uplynutím lhůty a způso-
bem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.

(3)  Není-li splněna některá z podmínek stanovených tímto 
zákonem pro zápis žadatele do registru nebo jestliže 
žadatel nedoplnil podanou žádost ve stanovené lhůtě, 
Česká národní banka ve lhůtě podle odstavce 2 žádost 
svým rozhodnutím ve správním řízení zamítne.

Změny údajů vedených v registru je Česká národní banka po-
vinna provést do 5 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, 
pokud změna není důvodem ke zrušení zápisu v registru.

6)  Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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(4)  Zápis pojišťovacího zprostředkovatele s bydlištěm nebo 
sídlem na území České republiky do registru opravňuje 
tuto osobu za podmínek stanovených v § 14 odst. 1 
a 2 k provozování zprostředkovatelské činnosti v pojiš-
ťovnictví na území všech členských států.

(5)  Pojišťovací zprostředkovatel s bydlištěm nebo 
sídlem na území České republiky a samostatný 
likvidátor pojistných událostí (dále jen „poplat-
ník“) je povinen po celou dobu své registrace pla-
tit za každý rok své registrace udržovací poplatek 
ve výši 1 000 Kč. Udržovací poplatek se platí bez 
vyměření a je splatný do konce ledna kalendář-
ního roku bezprostředně následujícího po roce, 
ve kterém byl poplatník veden v registru.

(6)  Udržovací poplatek se platí České národní bance 
na účet, jehož číslo uveřejní Česká národní banka 
ve Věstníku České národní banky, a to bezhoto-
vostním převodem z účtu poplatníka. Nebyl-li udr-
žovací poplatek zaplacen ve výši a ve lhůtě podle 
odstavce  6, Česká národní banka vyzve poplatníka 
k jeho doplacení ve lhůtě 15 dnů ode dne doruče-
ní výzvy. Nezaplacením udržovacího poplatku ani 
v této dodatečné lhůtě se tento poplatek navyšuje 
o 1 000 Kč za každý započatý měsíc prodlení. Pře-
platek udržovacího poplatku se nevrací.

§ 17
Zrušení zápisu v registru

(1)  Česká národní banka svým rozhodnutím zápis v regist-
ru zruší, jestliže

a)  registrovaná osoba o to požádá,

b)  registrovaná osoba ztratila svoji důvěryhodnost,

c)  registrovaná osoba, které byla pozastavena činnost 
pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného 
likvidátora pojistných událostí, neuvedla svoji činnost 
do souladu s tímto zákonem v lhůtě uložené jí Čes-
kou národní bankou,

d)  fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba 
se sídlem v zahraničí pozbyla v zemi svého bydliště 
nebo sídla oprávnění k provozování činnosti pojišťo-
vacího zprostředkovatele nebo samostatného likvi-
dátora pojistných událostí, nebo

e)  registrovaná osoba neprovozuje činnost pojišťova-
cího zprostředkovatele nebo samostatného likvidá-
tora pojistných událostí nejméně pod dobu 24 12 
po sobě jdoucích kalendářních měsíců.,

f)  registrovaná osoba přestala splňovat podmínky 
pro zápis do registru stanovené tímto zákonem 
nebo jí byl uložen trest zákazu činnosti,

g)  registrace byla provedena na základě neprav-
divých informací. 

(2)  Zápis v registru zaniká smrtí fyzické osoby nebo záni-
kem právnické osoby.

(2)  Registrovaná osoba je povinna odevzdat České národ-
ní bance osvědčení o zápisu do registru neprodleně 
po nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky 
o zrušení zápisu v registru.

(3)  Česká národní banka informuje vhodným způsobem 
veřejnost o zrušení zápisu v registru, a to bez zbyteč-
ného odkladu po nabytí právní moci rozhodnutí, kte-
rým byl zápis v registru zrušen. Pravomocné rozhodnutí 
o zrušení zápisu v registru současně zveřejní ve Věstní-
ku uveřejní způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup. Pokud byl zrušen zápis v registru osoby s bydliš-
těm nebo sídlem v České republice, jejíž rozsah územní 
činnosti přesahoval hranice České republiky, informuje 
Česká národní banka o zrušení zápisu v registru i pří-
slušné orgány dohledu ostatních členských států nebo 
příslušné orgány dohledu třetích států, kde byla činnos-
ti pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného 
likvidátora pojistných událostí vykonávána.

§ 22
Dohled nad provozováním činnosti pojišťovacích 

zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů 
pojistných událostí

(1)  Dohled nad provozováním činnosti pojišťovacích 
zprostředkovatelů s bydlištěm nebo sídlem na úze-
mí České republiky nebo třetího státu a nad čin-
ností samostatných likvidátorů pojistných událostí 
vykonává Česká národní banka. Při výkonu toho-
to dohledu se Česká národní banka řídí zvláštním 
právním předpisemupravujícím pojišťovnictví,2) 
pokud tento zákon nestanoví jinak. Dohled nad 
provozováním činnosti pojišťovacích zprostředko-
vatelů s domovským členským státem jiným, než 
je Česká republika, působících na území České 
republiky vykonává příslušný orgán dohledu do-
movského členského státu pojišťovacího zprostřed-
kovatele v součinnosti s Českou národní bankou.

(2)  Pojišťovací agent a pojišťovací makléř je povinen 
ve lhůtě do 31. března kalendářního roku před-
kládat České národní bance roční výkaz činnosti, 
který bude obsahovat seznam pojišťoven nebo po-
jišťovacích zprostředkovatelů, pro které byl v uply-
nulém kalendářním roce činný, objem uzavřených 
obchodů za uplynulý kalendářní rok a objem po-
jistného, popřípadě pojistného plnění, pokud byl 
v uplynulém kalendářním roce zmocněn k jeho 
přenosu. Je-li pojišťovací agent nebo pojišťova-
cí makléř právnickou osobou, musí být správnost 
a úplnost  ročního výkazu činnosti potvrzena pod-
pisem odpovědného zástupce. Podrobnosti a for-
mu ročního výkazu činnosti stanoví Česká národní 
banka vyhláškou. Na vyžádání České národní banky 
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je pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvi-
dátor pojistných událostí povinen předložit mu do-
klady vedené v souvislosti s provozovanou činností.

(3)  Na vyžádání České národní banky je pojišťo-
vací zprostředkovatel a samostatný likvidátor 
pojistných událostí povinen předložit České ná-
rodní bance doklady a informace o své činnosti.

(3) (4)   Česká národní banka je povinna vyměňovat si s pří-
slušnými orgány dohledu informace o pojišťovacích 
zprostředkovatelích, kterým bylo uloženo opatření 
k nápravě nebo sankce, jestliže hrozí zrušení zá-
pisu v registru. Na žádost si Česká národní banka 
s příslušnými orgány vyměňuje informace související 
s činností pojišťovacích zprostředkovatelů a samo-
statných likvidátorů pojistných událostí potřebné 
k výkonu své činnosti.

(4) (5)   Česká národní banka je povinna na vyžádání sdělit 
každému informace o příslušných orgánech dohledu 
ostatních členských států. Za tímto účelem takové 
údaje shromažďuje a pravidelně aktualizuje.

§ 22a
Pořádková pokuta

(1)  Pojišťovacímu zprostředkovateli nebo samostatnému 
likvidátoru pojistných událostí, který znemožní nebo 
závažně ztíží výkon dohledu zejména tím, že neposkyt-
ne potřebnou součinnost, nesplní povinnost stano-
venou mu Českou národní bankou vykonatelným 
rozhodnutím nebo nevyhoví výzvě dané podle tohoto 
zákona, může Česká národní banka uložit pořádkovou 
pokutu do 5 000 000 Kč.

(2)  Pořádkovou pokutu podle odstavce 1 lze uložit opa-
kovaně. Úhrn uložených pokut nesmí převyšovat 
20 000 000 Kč.

(3)  Pořádkovou pokutu lze uložit do 6 měsíců 1 roku ode 
dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.

(4)  Výnos z pořádkových pokut je příjmem státního roz-
počtu.

§ 23
Opatření k nápravě

(1)  Jestliže Česká národní banka při výkonu dohledu zjistí, 
že činnost pojišťovacího zprostředkovatele nebo samo-
statného likvidátora pojistných událostí není v souladu 
s podmínkami stanovenými tímto zákonem, s výjimkou 
ztráty důvěryhodnosti nebo zániku pojištění odpověd-
nosti pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného 
likvidátora pojistných událostí nebo nedostatečné jistiny 
pojišťovacího agenta nebo pojišťovacího makléře, uloží 
svým rozhodnutím takové osobě opatření uvést ve stano-
vené lhůtě svoji činnost do souladu se zákonem.

(2)  Česká národní banka činnost pojišťovacího zprostřed-
kovatele nebo samostatného likvidátora pojistných 
událostí pozastaví,

a)  nebyla-li ve lhůtě stanovené Českou národní bankou 
uvedena činnost pojišťovacího zprostředkovatele nebo 
samostatného likvidátora pojistných událostí do sou-
ladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem,

b)  zaniklo-li pojištění odpovědnosti pojišťovacího zpro-
středkovatele nebo samostatného likvidátora pojist-
ných událostí,

c)  nesplňuje-li pojišťovací agent nebo pojišťovací mak-
léř podmínku finanční jistiny, nebo nepoužívá-li 
pro převody pojistného a pojistného plnění vý-
hradně zvlášť k tomu určený a od vlastního hos-
podaření oddělený bankovní účet, nebo

d)  nesplňuje-li odpovědný zástupce podmínky nebo 
neplní-li povinnosti stanovené mu tímto zákonem.

(3)  Pozastavit lze činnost pojišťovacího zprostředkovatele 
nebo samostatného likvidátora pojistných událostí nej-
výše na dobu 6 měsíců.

(4)  Registrovaná osoba je povinna odevzdat České národní 
bance osvědčení o zápisu do registru okamžikem naby-
tí právní moci rozhodnutí České národní banky o poza-
stavení činnosti pojišťovacího zprostředkovatele nebo 
samostatného likvidátora pojistných událostí.

(5)  V době, kdy byla pojišťovacímu zprostředkovateli nebo 
samostatnému likvidátorovi pojistných událostí poza-
stavena činnost, nemůže zprostředkovávat uzavírání 
nových pojistných nebo zajišťovacích smluv, zprostřed-
kovávat prodlužování nebo rozšiřování zprostředko-
vaných pojistných nebo zajišťovacích smluv a přebírat 
pojistné nebo pojistné plnění.

(6)  Neplní-li odpovědný zástupce povinnosti uložené mu 
tímto zákonem, uloží Česká národní banka právnické 
osobě, která odpovědného zástupce jmenovala, změnu 
osoby odpovědného zástupce. Tato právnická osoba je 
povinna jmenovat jinou osobu odpovědného zástupce 
do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Čes-
ké národní banky podle věty prvé. Fyzická osoba, která 
vykonávala funkci odpovědného zástupce a u které Čes-
ká národní banka nařídila její změnu, nemůže vykonávat 
funkci odpovědného zástupce ani činnost pojišťovacího 
zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojist-
ných událostí po dobu 10 let ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí České národní banky o změně jeho osoby 
jako odpovědného zástupce.



37

§ 26 

Správní delikty právnických osob a podnikajících 
fyzických osob 

(1)  Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se 
dopustí správního deliktu tím, že

a)  v žádosti o zápis do registru nebo o změnu údajů 
v registru podle § 13 odst. 4, 5, 7 a 8 nebo v § 15 
odst. 4, 5, 7 a 8 uvede nesprávné údaje,

b)  jako pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř uvede 
v ročním výkazu činnosti nepředloží roční výkaz 
činnosti podle § 22 odst. 2 nebo v něm uvede 
nesprávné údaje, nebo

c)  uvede v písemném prohlášení podle § 13 odst. 6 
nesprávné údaje., 

d)  nesplní oznamovací povinnost podle § 12 odst. 8. 

(2)  Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako po-
jišťovací zprostředkovatel nebo samostatný likvidátor 
pojistných událostí dopustí správního deliktu tím, že

a)  provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnic-
tví nebo činnost samostatného likvidátora pojistných 
událostí v rozporu s údaji uvedenými v registru podle 
§ 12, nebo ji nevykonává s odbornou péčí,

b)  ve stanovené lhůtě nesplní opatření k nápravě ulo-
žené jí Českou národní bankou při výkonu dohledu 
podle § 23, a porušuje tak ustanovení tohoto 
zákona, v jehož důsledku došlo k vydání toho-
to rozhodnutí,

c)  vyžaduje od osoby, která se má podílet na zprostřed-
kovatelské činnosti v pojišťovnictví, složení vstupní-
ho poplatku jako podmínky výplaty příštích odměn 
za tuto činnost, nebo

d)  odměny osoby, která se má podílet na zprostředko-
vatelské činnosti v pojišťovnictví, odvozuje od získání 
dalších osob pro tuto činnost, které takto získal,

e)  neustanoví odpovědného zástupce ve stanovené 
lhůtě,

f)  zahájí zprostředkovatelskou činnost v pojišťov-
nictví na území jiného členského státu bez in-
formování České národní banky podle § 14,

g)  neodevzdá osvědčení o zápisu do registru ne-
prodleně po nabytí právní moci rozhodnutí 
České národní banky o zrušení zápisu v registru 
nebo o pozastavení činnosti, 

h)  zprostředkovává uzavírání nových pojistných 
nebo zajišťovacích smluv, zprostředkovává pro-
dlužování nebo rozšiřování zprostředkovaných 
pojistných nebo zajišťovacích smluv a přebírá 
pojistné nebo pojistné plnění v době přerušení 
činnosti v rozporu s § 24 odst. 3,

i)  zprostředkovává uzavírání nových pojistných 
nebo zajišťovacích smluv, zprostředkovává pro-
dlužování nebo rozšiřování zprostředkovaných 
pojistných nebo zajišťovacích smluv a přebírá po-
jistné nebo pojistné plnění v době pozastavení 
činnosti podle § 23 odst. 5,

j)  nesplní oznamovací povinnost podle § 12 odst. 8. 

(3)  Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta 
do 1 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 2 
pokuta do 10 000 000 Kč.

§ 27
Společná ustanovení

(1)  Hodnota vyjádřená v tomto zákoně v měnové jednotce 
euro se od 31. prosince kalendářního roku přepočte 
na české koruny podle kurzu devizového trhu vyhláše-
ného Českou národní bankou k poslednímu dni před-
cházejícího kalendářního měsíce října.

(2)  Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou výkonem činnosti pojišťovacího zprostřed-
kovatele nebo samostatného likvidátora pojistných 
událostí musí být sjednána tak, aby

a)  spoluúčast, byla-li sjednána, nepřekročila 1 % sjed-
naného limitu pojistného plnění,

b)  se pojištění vztahovalo i na odpovědnost osob jedna-
jících jménem pojišťovacího zprostředkovatele nebo 
samostatného likvidátora pojistných událostí,

c)  z pojištění nebyly vyloučeny škody způsobené jedná-
ním z nedbalosti, omylu nebo opomenutí,

d)  pojištění zahrnovalo i náhradu za ztrátu na majetku 
a za ztrátu dokladů pojistníka, pojištěného a poško-
zeného nebo jiné oprávněné osoby.

(3)  Podmínka pojištění odpovědnosti za škodu způsobe-
nou výkonem činnosti pojišťovacího zprostředkovatele, 
který provozuje zprostředkovatelskou činnost současně 
jako pojišťovací agent i jako pojišťovací makléř, stano-
vená podle tohoto zákona, je splněna, pokud pojistná 
smlouva zahrnuje odpovědnost za škodu způsobenou 
výkonem obou činností s celkovým limitem pojistného 
plnění nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 200 000 
eur na každou pojistnou událost, v případě souběhu 
více pojistných událostí v jednom roce nejméně ve výši 
odpovídající hodnotě 1 700 000 eur.

(4)  Částky stanovené v eurech uvedené v odstavci 3, v § 
6a odst. 5 písm. a), § 7 odst. 4 a § 7 odst. 5 písm. a), 
§ 8 odst. 5 a § 8 odst. 6 písm. a), § 13 odst. 3 písm. 
b) a § 13 odst. 5 písm. b) podléhají v intervalu 5 let 
přezkumu s ohledem na změny evropského indexu 
spotřebitelských cen zveřejňovaného Eurostatem12a). 
Částky se automaticky upravují zvýšením základní 
částky v eurech o procentní změnu tohoto indexu bě-

12a)  Čl. 4 odst. 7 směrnice Rady a Evropského parlamentu 2002/92/ES.



38

Poznámka ke stavu novely zákona č. 38/2004 Sb. 
v době publikace této ročenky:

Legislativní rada vlády na svém zasedání dne 
25.8.2011 projednávání návrhu novely zákona 
přerušila s tím, že předkladatel (tedy Minis-
terstvo financí CR) návrh zákona upraví podle 
připomínek vzešlých z jednání Legislativní rady 
vlády. Termín nebyl stanoven.

hem pětiletých období mezi datem posledního a no-
vého přezkumu a zaokrouhlují se nahoru na celá eura. 
Výši takto upravených částek včetně data, od kterého 
tyto změny nabývají účinnosti, uveřejní Ministerstvo 
financí (dále jen „ministerstvo“) ve Finančním zpravo-
daji a na svých webových stránkách.

(5)  V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postu-
puje podle správního řádu, pokud tento zákon nestano-
ví jinak. Má-li Česká národní banka rozhodnout ve věci, 
pro jejíž složitost nelze rozhodnout ve lhůtě stanovené 
tímto zákonem, rozhodne ve lhůtě prodloužené o 30 
dnů, ve zvlášť složitých případech může Česká národní 
banka lhůtu prodloužit až o 60 dnů. Prodloužení lhůty 
a jeho důvody oznámí Česká národní banka účastní-
kům řízení nejpozději před uplynutím tímto zákonem 
stanovené lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci.

(6)  Součástí dokladů a dalších písemností předkládaných 
České národní bance v cizím jazyce musí být jejich 
úředně ověřený překlad do českého jazyka.

(7)  Fyzická osoba, která není státním občanem České 
republiky, dokládá svoji bezúhonnost odpovídajícími 
doklady vydanými státem, jehož je občanem, jakož 
i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala 
nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To platí obdob-
ně i v případě státního občana České republiky, který 
se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu 
delší než 3 měsíce v zahraničí.

(8)  Jestliže stát, jehož je zahraniční fyzická osoba obča-
nem, nebo stát, ve kterém se v posledních 3 letech 
osoba zdržovala nepřetržitě pod dobu více než 3 
měsíců, nevydává doklad obdobný výpisu z Rejstříku 
trestů, považuje se za rovnocenný doklad o bezú-
honnosti této fyzické osoby doklad vydaný přísluš-
ným soudem nebo správním úřadem státu, jehož je 
fyzická osoba občanem, nebo státu, ve kterém se 
v posledních 3 letech osoba zdržovala nepřetržitě 
po dobu více než 3 měsíců.

(9)  Nevydává-li stát doklad podle odstavce 6, považuje 
se za rovnocenný doklad místopřísežné prohlášení 
nebo čestné prohlášení, ne starší 3 měsíců, učině-
né fyzickou osobou před příslušným soudem nebo 
správním úřadem anebo před notářem státu, jehož 
je fyzická osoba občanem, nebo státu, ve kterém se 
v posledních 3 letech osoba zdržovala nepřetržitě 
po dobu více než 3 měsíců. Pravost místopřísežného 
nebo čestného prohlášení musí být potvrzena sou-
dem, správním úřadem nebo notářem.

(10)  Při prokazování splnění ostatních podmínek důvěry-
hodnosti podle § 19 a 20 platí ustanovení odstavců 
7 až 9 
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