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R O Z H O D N U T Í 
 

 

 

 Česká národní banka jako správní orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona 

č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 15/1998 Sb., 

o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon 

o dohledu“), zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) a podle zákona č. 38/2004 Sb., 

o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí 

a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o pojišťovacích zprostředkovatelích“) rozhodla ve správním řízení vedeném podle zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

zahájeném dne 14.6.2016 doručením oznámení o zahájení správního řízení 

č. j. 2016/66720/570, se společností Broker Trust, a.s., IČO 264 39 719, se sídlem Hanusova 

1411/18, 140 00 Praha 4 - Michle, takto: 
 

 

A. Společnost Broker Trust, a.s., IČO 264 39 719, se sídlem Hanusova 1411/18, 

140 00 Praha 4 - Michle, zapsaná v registru České národní banky jako investiční 

zprostředkovatel: 
 

I. v období od 5.9.2013 do dne 7.2.2015 poskytovala investiční službu investiční 

poradenství týkající se investičních nástrojů podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. e) 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu prostřednictvím svých vázaných 

zástupců, aniž by její vázaní zástupci byli k poskytování této služby oprávněni, 
 

t e d y  
 

postupovala v rozporu s ustanovením § 32 odst. 1 zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu; 
 

II. v období od 23.2.2014 do 16.1.2015 neposkytovala investiční služby kvalifikovaně, 

čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků, když prostřednictvím svých 

vázaných zástupců v 15 případech zprostředkovala zákazníkům investiční 

produkty s předplaceným vstupním poplatkem, které pro ně byly s ohledem 

na jejich věk, majetkové poměry a znalosti a zkušenosti nevhodné,  
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t e d y  
 

postupovala v rozporu s ustanovením § 32 odst. 1 zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu; 

 

III. v období ode dne 1.9.2013 do 20.2.2015 nevedla řádně evidenci přijatých a 

předaných pokynů v rozsahu náležitostí stanovených Přílohou č. 2 vyhlášky 

č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými 

papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele, 

ve znění vyhlášky č. 208/2013 Sb., když ze 7 579 kontrolovaných záznamů  

 

 v 85 případech, kdy v poli Typ identifikace investičního nástroje je uvedeno 

I=ISIN, je v poli Identifikace investičního nástroje uveden jiný údaj než ISIN 

(např. DLUHOPISY, BONUSOVA, FONDY, YCS, případně číselný údaj), 

 v 71 případech nebyla vyplněna Kategorie pokynu, 

 ve 26 případech nebylo vyplněno pole Požadované množství – nominální 

hodnota, 

 ve 37 případech nebyla vyplněna položka Osoba jednající se zákazníkem 1, 

 a ve 199 případech nebyla vyplněna Osoba jednající se zákazníkem 2, pokud 

byla osobou jednající se zákazníkem právnická osoba, 

 

a dále v 8 případech z 66 kontrolovaných záznamů byl údaj zaznamenaný 

v evidenci přijatých a předaných pokynů v rozporu s dokumentací k pokynům a 

smlouvám, 

 
 

t e d y  
 

porušila ustanovení § 32 odst. 5 ve spojení s odst. 8 zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu ve spojení s ustanovením § 3 vyhlášky č. 231/2009 Sb., 

o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a 

náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele ve znění 

vyhlášky č. 208/2013 Sb., 
 

č í m ž  s e  d o p u s t i l a  
 

ad I. a II. správního deliktu uvedeného v ustanovení § 157 odst. 2 písm. a) zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném do 31.12.2015; 
 

ad III. správního deliktu uvedeného v ustanovení § 157 odst. 5 písm. c) zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném do 31.12.2015; 
 

z a  c o ž  s e  j í  u k l á d á  
 

podle ustanovení § 157 odst. 14 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

ve znění účinném do 31.12.2015 pokuta ve výši 300 000 Kč (slovy tři sta tisíc korun 

českých). Pokutu je společnost Broker Trust, a.s., IČO 264 39 719, se sídlem Hanusova 

1411/18, 140 00 Praha 4 - Michle povinna zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro hlavní město Prahu vedený u České 

národní banky, č. 3754-67724011/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol je 

identifikační číslo plátce. 
 



 3 

 

B. Ve věci ostatních skutkových zjištění, pro která bylo správní řízení pod spis.zn. 

Sp/2015/617/573 se společností Broker Trust, a.s., IČO 264 39 719, se sídlem Hanusova 

1411/18, 140 00 Praha 4 – Michle, dne 14.6.2016 doručením oznámení o zahájení 

správního řízení č.j. 2016/66720/570 zahájeno, se správní řízení zastavuje. 

 

 

C. Společnosti Broker Trust, a.s., IČO 264 39 719, se sídlem Hanusova 1411/18, 

140 00 Praha 4 - Michle se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ve vazbě 

na ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého 

výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů 

řízení, ve znění vyhlášky 112/2017 Sb., ukládá náhrada nákladů řízení, ve výši 1 000 Kč 

(slovy jeden tisíc korun českých). Paušální náhradu nákladů řízení je společnost Broker 

Trust, a.s., IČO 264 39 719, se sídlem Hanusova 1411/18, 140 00 Praha 4 - Michle, 

povinna zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet České 

národní banky, č. 115-69193891/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol je 

identifikační číslo plátce. 
 

 

O D Ů V O D N Ě N Í   

 
I. Charakteristika účastníka řízení  
 

1. Společnost Broker Trust, a.s., IČO 264 39 719, se sídlem Hanusova 1411/18, 140 00 

Praha 4 – Michle (dále jen „účastník řízení“), byla dne 12. března 2001 zapsána 

do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 

B 7141 s předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, 

pojišťovací agent a investiční zprostředkovatel.  
 

2. Účastník řízení byl dne 13.6.2001 zapsán jako investiční zprostředkovatel do registru 

České národní banky. Účastník řízení byl do registru vedeného Českou národní 

bankou zapsán dne 3.11.2005 jako pojišťovací zprostředkovatel v postavení 

pojišťovacího agenta, pod registračním číslem 032585PA. 
 

3. U účastníka řízení byla provedena kontrola zaměřená na dodržování právních 

předpisů v oblasti zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, včetně kontroly 

dodržování předpisů v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, v oblasti poskytování investičních služeb, zejména 

dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb, pravidel jednání 

ve vztahu k zákazníkům a vedení evidence investičního zprostředkovatele a v oblasti 

zprostředkování doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření. Kontrola 

podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), byla zahájena doručením 

oznámení o zahájení kontroly č. j. 2015/13898/CNB/580
1
 dne 6. února 2015, ve dnech 

16. března 2015, 17. března 2015, 19. března 2015, 24. března 2015, 25. března 2015 

a dne 14. dubna 2015 byla u účastníka řízení provedena kontrola na místě. 

O zjištěních, k nimž správní orgán dospěl v rámci kontroly, byl pořízen protokol 

o kontrole č. j. 2015/57927/CNB/580
2
 (dále jen ,,protokol o kontrole“), jenž byl 

účastníku řízení doručen dne 8. června 2015. Účastník řízení podal proti některým 

                                                 
1
 CD, spis č. l. 6, složka 2 

2
 CD, spis č. l. 6, složka 49 
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závěrům učiněným správním orgánem na základě provedené kontroly a obsaženým 

v protokolu o kontrole námitky, o nichž bylo rozhodnuto dne 11. září 2015, pod č. j. 

2015/099555/CNB/580
3
.  

 

4. Účastník řízení vykonával v době zahájení kontroly v souladu s údaji zapsanými 

v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných 

událostí (dále též „registr“) zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví v pozici 

pojišťovacího agenta pro 18 pojišťoven a 2 pobočky zahraniční pojišťovny. 
 

 

5. Účastník řízení byl v době zahájení kontroly ve smluvním vztahu se 14 poskytovateli 

investičních služeb ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu. 
 

 

6. Účastník řízení byl ke dni zahájení kontroly na místě oprávněn zprostředkovávat 

produkty důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření na základě 

smluvního vztahu se 7 penzijními společnostmi. 
  

 

Průběh správního řízení 
 

7. Dne 14.6.2016 bylo s účastníkem řízení zahájeno správní řízení, a to doručením 

oznámení o zahájení správního řízení ze dne 14.6.2016, č. j. 2016/66720/570
4
 (dále 

jen „oznámení o zahájení správního řízení“). Správní řízení bylo zahájeno 

pro podezření, že účastník řízení: 

 

 neprováděl dostatečnou kontrolu dodržování vnitřních předpisů týkajících se 

povinné přítomnosti poradců, zprostředkovávajících uzavření pojistných smluv, 

na všech schůzkách s klientem a kontrolu využívání režimu tzv. spisovatele, 

a umožnil tak, aby jeho spolupracovníci, kteří nejsou registrováni jako podřízení 

pojišťovací zprostředkovatelé vykonávající svou činnost pro účastníka řízení, 

vykonávali jeho jménem zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví; 
 

 v případě 45 pojistných smluv nezaznamenal dostatečným způsobem důvody, 

na kterých založil svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu; 
 

 nejméně v období ode dne 5. září 2013 do dne 7. února 2015 poskytoval 

investiční službu investiční poradenství týkající se investičních nástrojů podle 

ustanovení § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

prostřednictvím svých vázaných zástupců, aniž by vázaní zástupci účastníka 

řízení byli k poskytování této služby oprávněni; 
 

 v případě zprostředkování smluv a pokynů týkajících se investičních produktů 

nejednal s odbornou péčí a nezavedl dostatečná pravidla kontroly činnosti 

vázaných zástupců; 
 

 nejméně v období ode dne 1. září 2013 do 20. února 2015 nevedl řádně evidenci 

investičního zprostředkovatele. 
 

8. České národní bance bylo dne 8. července 2016 pod č. j. 2016/81487/570 účastníkem 

                                                 
3
 Cd, spis č. l. 6, složka 55 

4
 spis č. l. 10-36 
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řízení doručeno Vyjádření účastníka řízení k výzvě č. j. 2016/66720/570
5
  (dále jen 

„vyjádření ze dne 8. července 2016“), které bylo dále doplněno dne 29. srpna 2016 

pod č. j. 2016/100679/570
6
 (dále jen „vyjádření ze dne 29. srpna 2016“)

7
. 

 

9. Dne 23. září 2016 doručil účastník řízení správnímu orgánu smluvní dokumentaci
8
, 

vyžádanou usnesením ze dne 9. září 2016, č. j. 2016/106134/570
9
. 

 

10. Česká národní banka vyzvala účastníka řízení usnesením ze dne 2. ledna 2017, 

č. j. 2017/221/570
10

 (doručeno dne 2. ledna 2017) k seznámení s podklady rozhodnutí, 

k čemuž byla účastníku řízení stanovena v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 

správního řádu lhůta 10 pracovních dní ode dne doručení tohoto usnesení.  
 

11. Účastník řízení využil svého práva k seznámení s podklady dne 4. ledna 2017
11

. Dne 

27. ledna 2017 pak účastník řízení doplnil další vyjádření k probíhajícímu správnímu 

řízení, a to pod č. j. 2017/14718/570
12

 (dále jen „vyjádření ze dne 27. ledna 2017“). 

 

 Rozhodná právní úprava a způsob posuzování jednání účastníka řízení 
 

12. Podle článku 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod se trestnost činu posuzuje  

a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; pozdějšího 

zákona se použije, je-li to pro pachatele příznivější. Právní úprava rozhodná 

pro posouzení jednání účastníka řízení je obsažena v zákoně o pojišťovacích 

zprostředkovatelích a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. Zákon o podnikání 

na kapitálovém trhu i zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích byly novelizovány, 

avšak na základě porovnání jednotlivých znění zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu a zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích v době jednotlivých jednání 

účastníka řízení do současnosti (komparace jednotlivých znění výše uvedených 

předpisů a komparace obsahu tam stanovených právních povinností) Česká národní 

banka konstatuje, že zůstala zachována jak obsahová totožnost konkrétních zákonem 

stanovených povinností, které jsou relevantní pro právní hodnocení jednání účastníka 

řízení, tak též jejich trestnost z hlediska podřazení porušení právní povinnosti 

pod kategorii správního deliktu. Rovněž otázka typové závažnosti nahlížení 

na porušené právní povinnosti nedoznala změny ve prospěch účastníka řízení. 

Rozhodná právní úprava je rovněž obsažena ve vyhlášce č. 231/2009 Sb., jež však 

nedoznala žádné změny. 
 

13. Dle 1.7.2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“). V souladu s přechodným ustanovením 

§ 112 odst. 1 tohoto zákona pak: „Na přestupky a dosavadní jiné správní delikty, 

s výjimkou disciplinárních deliktů, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí 

jako na přestupky podle tohoto zákona. Odpovědnost za přestupky a dosavadní jiné 

správní delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, se posoudí podle dosavadních 

zákonů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí 

                                                 
5
 spis č. l. 41-54 

6
 spis č. l. 59-62 

7
 vyjádření ze dne 8. července 2016, 29. srpna 2016 a 27. ledna 2017 dále společně též jako „vyjádření“ 

8
 spis č. l. 80-82 

9
 spis č. l. 72-77; jednalo se o písemné záznamy, resp. jejich kopie, vztahující se k 20 smlouvám uzavřeným se 

zájemci o investiční služby a veškeré podklady k 20 pojistným smlouvám zprostředkovaným účastníkem řízení  
10

 spis č.l. 89-91 
11

 spis č. l. 93-97 
12

 spis č. l. 102-149 
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účinnosti tohoto zákona; podle tohoto zákona se posoudí jen tehdy, jestliže to je 

pro pachatele příznivější.“. Vzhledem ke skutečnosti, že k jednání zakládajícímu 

odpovědnost účastníka řízení došlo přede dnem nabytí účinnosti přestupkového 

zákona, a ke skutečnosti, že právní úprava obsažená v přestupkovém zákoně není 

pro účastníka řízení příznivější, posoudil správní orgán odpovědnost účastníka řízení 

podle dosavadních právních předpisů.
13

 

 
II. Ad A. výroku rozhodnutí 

 

II.1.1. Ad A. výroku rozhodnutí, část I. – skutková zjištění 
 

14. Účastník řízení je oprávněn poskytovat hlavní investiční službu podle ustanovení § 2 

písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tedy přijímání a předávání pokynů 

týkajících se investičních nástrojů, a investiční službu podle ustanovení § 2 písm. e) 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tedy investiční poradenství týkající se 

investičních nástrojů. Podle vyjádření zástupců účastníka řízení
14

 poskytuje účastník 

řízení prostřednictvím svých vázaných zástupců pouze hlavní investiční službu podle 

ustanovení § 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tedy přijímání 

a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů. Investiční službu investičního 

poradenství poskytuje zákazníkům sám účastník řízení, a to tím způsobem, že vázaní 

zástupci prezentují zákazníkům pouze produkty, které na základě zadaných údajů 

o zákazníkovi nabídne software účastníka řízení - __ _____
15

. Zadávanými vstupními 

údaji jsou investiční rizikový profil zákazníka, požadovaná frekvence a délka 

investice. Na základě výstupu z programu __ ______ je pak zákazníkovi nabídnuto 

spektrum vhodných produktů, a vázaní zástupci účastníka řízení tedy de facto 

investiční poradenství neposkytují. Účastník řízení dále poskytuje některým 

zákazníkům i tzv. VIP službu, což je individualizované investiční poradenství, které je 

poskytováno výhradně zaměstnancem účastníka řízení - portfolio-manažerem 

________ ______. Z předložených smluv pak vyplývá, že zákazníky využívajícími 

VIP službu jsou _____ _______ (číslo pokynu 02.406.803), ________ _____ (číslo 

pokynu 02.509.409) a ______ _______ (číslo pokynu 02.541.946)
16

 
 

15. V souvislosti s investičními službami poskytovanými vázanými zástupci účastníka 

řízení předložil účastník řízení vnitřní předpis BT C.01.01 Metodické pokyny 

pro vázané zástupce
17

, v němž je uvedeno v článku 2.1 – Rozsah poskytovaných 

investičních služeb VZ, že „1. VZ jsou oprávněni poskytovat investiční službu 

investičního poradenství týkajících se investičních nástrojů pouze s použitím sw __ 

______. 2. VZ nesmí poskytovat samostatně investiční službu investiční poradenství 

týkajících se investičních nástrojů s výjimkou splnění podmínek dle 1.“ a dále, 

že „3. VZ jsou oprávněni poskytovat investiční službu přijímání a předávání pokynů 

týkajících se investičních nástrojů. Tzn., že klient si sám vybral investiční nástroj, aniž 

mu VZ poskytl jakoukoliv radu či doporučení.“ 
 

                                                 
13

 Protože nedošlo ke změně povahy a obsahu stanovených (dosavadních) správních deliktů, ale pouze k jejich 

přejmenování na přestupky, označuje správní orgán v souladu s výše uvedenými zásadami a příslušnými 

přechodnými ustanoveními zákona o přestupcích v tomto rozhodnutí posuzované (dosavadní) správní delikty 

stále jako správní delikty spáchané podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném 

do 31.12.2015. 
14

 Jednání s  _____ _____________ a ______ _______ dne 16.3.2015, CD č. l. 6, složka 11 
15

 CD č. l. 6, složka 9 
16

 Vše CD, č. l. 6, složka 36, podsložka 08_, v níž je rovněž obsažena dokumentace k VIP službám. 
17

 CD, spis č. l. 6, složka 6, podsložka CNB kontrola, podsložka 08 
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16. Podle článku 2.3 téhož předpisu „VZ též informuje zákazníka, (…) že v rámci této 

služby on sám osobně není oprávněn a neposkytuje službu investičního poradenství“ 

s tím, že „službu investičního poradenství poskytuje pouze Broker Trust a.s. 

na základě poskytnutí výstupu z poradenského softwaru __ ______.“ V článku 2.4 je 

dále stanoveno, že „na základě informací z ID (pozn. investiční dotazník) a jejich 

vyhodnocení poradenským softwarem __ ______ seznámí VZ zákazníka s navrženou 

a doporučenou investiční strategií“ a že „VZ nesmí klientovi poskytovat 

individualizovaná investiční doporučení (rady) kromě doporučení generovaných __ 

______.“ 
 

17. Za účelem ověření dodržování zákonných požadavků týkajících se jednání 

se zákazníky byl vybrán a prověřen vzorek celkem 66 smluv a pokynů
18

, týkajících se 

investičních produktů, včetně související dokumentace, zprostředkovaných 

účastníkem řízení v období ode dne 1.9.2013 do dne 20.2.2015. Vzorek byl vybrán 

tak, aby byl reprezentativní zejména z pohledu jednotlivých spolupracujících 

investičních společností i nabízených investičních produktů. 
 

18. Kontrolou předložených podkladů bylo zjištěno, že v  9 případech  vázaní zástupci 

poskytli zákazníkům investiční poradenství. 
 

19. Dne 5. září 2013 poskytl vázaný zástupce účastníka řízení _____ ________ ______ 

investiční poradenství zákazníku _____ ________ (pokyn evidovaný pod ID obchodu 

č. 02.365.632)
19

, kdy v záznamu z jednání o poskytnutí investiční služby (dále jen 

„Záznam z jednání“) je uvedeno „Zákazníkovi bylo poskytnuto investiční poradenství 

ve smyslu Zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, které je uvedeno 

v části B. Charakteristika investice a klient se rozhodl investovat podle tohoto 

doporučení“, ačkoli byl k tomuto dni oprávněn pouze k propagování této investiční 

služby
20

. Dne 27. ledna 2014 poskytl _____ ________ ______ investiční poradenství 

dle Záznamu z jednání i zákaznici _______ ________ (pokyn evidovaný pod ID 

obchodu č. 02.706.567)
21

, aniž by k tomu byl oprávněn
22

. 
 

20. Obdobně dle Záznamu z jednání dne 27. prosince 2013 poskytl vázaný zástupce ____ 

                                                 
18

 Dokumentace ke smlouvám a pokynům evidovaným pod č. ________________________________, 

______________________________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________________, 

_______________________________________________________________________________, vše CD, spis 

č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015, podsložka 4; dokumentace ke smlouvám a pokynům 

evidovaným pod č. ________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________________, 

______________________, vše CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015, podsložka 5;  

dokumentace ke smlouvám a pokynům evidovaným pod č. ________________________________________, 

_____________________________________________________________, vše CD, spis č. l. 6, složka 36, 

podsložka 08_ 
19

 CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015, podsložka 5 
20

 viz povolené činnosti subjektu ke dni 5. září 2013, dostupné na adrese: 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB14.POVOLENE_CINNOSTI?p_lang=cz&p_TYP_SUBJEKTU=FP&

p_SEQ_ID=817130&p_VER_ID=1001&p_SVR_SEQ_ID=1621579&p_SVR_VER_ID=1002&p_ROL_KOD=

17&p_DATUM=05.09.2013&p_CZE_ID=CZ 
21

 CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015, podsložka 4 
22

 viz povolené činnosti subjektu ke dni 27. ledna 2014, dostupné na adrese: 

https://opa.cnb.cz:4030/dadjerrs/JERRS.WEB14.POVOLENE_CINNOSTI?p_lang=cz&p_TYP_SUBJEKTU=F

P&p_SEQ_ID=817130&p_VER_ID=1001&p_SVR_SEQ_ID=1621579&p_SVR_VER_ID=1002&p_ROL_KO

D=17&p_DATUM=27.01.2014&p_CZE_ID=CZ 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB14.POVOLENE_CINNOSTI?p_lang=cz&p_TYP_SUBJEKTU=FP&p_SEQ_ID=817130&p_VER_ID=1001&p_SVR_SEQ_ID=1621579&p_SVR_VER_ID=1002&p_ROL_KOD=17&p_DATUM=05.09.2013&p_CZE_ID=CZ
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB14.POVOLENE_CINNOSTI?p_lang=cz&p_TYP_SUBJEKTU=FP&p_SEQ_ID=817130&p_VER_ID=1001&p_SVR_SEQ_ID=1621579&p_SVR_VER_ID=1002&p_ROL_KOD=17&p_DATUM=05.09.2013&p_CZE_ID=CZ
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB14.POVOLENE_CINNOSTI?p_lang=cz&p_TYP_SUBJEKTU=FP&p_SEQ_ID=817130&p_VER_ID=1001&p_SVR_SEQ_ID=1621579&p_SVR_VER_ID=1002&p_ROL_KOD=17&p_DATUM=05.09.2013&p_CZE_ID=CZ
https://opa.cnb.cz:4030/dadjerrs/JERRS.WEB14.POVOLENE_CINNOSTI?p_lang=cz&p_TYP_SUBJEKTU=FP&p_SEQ_ID=817130&p_VER_ID=1001&p_SVR_SEQ_ID=1621579&p_SVR_VER_ID=1002&p_ROL_KOD=17&p_DATUM=27.01.2014&p_CZE_ID=CZ
https://opa.cnb.cz:4030/dadjerrs/JERRS.WEB14.POVOLENE_CINNOSTI?p_lang=cz&p_TYP_SUBJEKTU=FP&p_SEQ_ID=817130&p_VER_ID=1001&p_SVR_SEQ_ID=1621579&p_SVR_VER_ID=1002&p_ROL_KOD=17&p_DATUM=27.01.2014&p_CZE_ID=CZ
https://opa.cnb.cz:4030/dadjerrs/JERRS.WEB14.POVOLENE_CINNOSTI?p_lang=cz&p_TYP_SUBJEKTU=FP&p_SEQ_ID=817130&p_VER_ID=1001&p_SVR_SEQ_ID=1621579&p_SVR_VER_ID=1002&p_ROL_KOD=17&p_DATUM=27.01.2014&p_CZE_ID=CZ
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______ investiční poradenství zákazníku _____ _________ (pokyn evidovaný pod ID 

obchodu č. 02.621.309)
23

, když byl k tomuto dni oprávněn také pouze k propagování 

této investiční služby
24

.  
 

21. Dále dle Záznamu z jednání dne 3. září 2013 poskytla vázaná zástupkyně _____ 

________ investiční poradenství zákazníku ____ ______ (pokyn evidovaný pod ID 

obchodu č. 02.363.826)
25

 když byla k tomuto dni oprávněna rovněž jen k propagování 

této investiční služby
26

.  

 

22. Stejně tomu bylo i v dalších případech, kdy vázaní zástupci dle Záznamu z jednání 

poskytli zákazníkům investiční poradenství a nebyli k poskytování této služby 

oprávněni. Dne 8. dubna 2014 poskytla vázaná zástupkyně ____ ___________ 

investiční poradenství zákaznici _____ ________ (pokyn evidovaný pod ID obchodu 

č. 03.112.761)
27

, dne 5. května 2014 vázaná zástupkyně ________ ________ poskytla 

investiční poradenství zákaznici _________ _________ (pokyn evidovaný pod ID 

obchodu č. 03.235.934)
28

, dne 21. května 2014 poskytla investiční poradenství vázaná 

zástupkyně __________ __________ zákaznici ____ _______ (pokyn evidovaný pod 

ID obchodu č. 03.271.298)
29

, dne 15. července 2014 vázaná zástupkyně ______ 

_________ poskytla investiční poradenství zákazníku ________ _________ (pokyn 

evidovaný pod ID obchodu č. 03.462.831)
30

 a dne 23. července 2014 vázaný zástupce 

___ _______ poskytl investiční poradenství zákaznici _______ ______ (pokyn 

evidovaný pod ID obchodu č. 03.483.823)
31

. 
 

23. V ostatních případech z posuzovaného vzorku obsahoval Záznam z jednání 

následující formulaci: „Zákazník výslovně a na vlastní žádost požaduje realizovat níže 

uvedené investiční pokyny v následujícím rozsahu: (V takovém případě se jedná pouze 

o poskytnutí investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., 

o podnikání na kapitálovém trhu spočívající v přijetí a předání pokynu níže uvedených 

investičních nástrojů. Zákazníkovi není poskytnuta služba ve smyslu individuálního 

investičního poradenství.“  
 

24. V rámci kontrolních pohovorů s vázanými zástupci účastníka řízení bylo dále zjištěno, 

že ti sice využívají software __ ______, avšak současně poskytují individualizované 

investiční poradenství, když z celého spektra produktů nabízeného softwarem __ 

______ vyberou a zákazníkovi doporučí (v postupných krocích podle svého výběru) 

jen dva až čtyři produkty. 
 

                                                 
23

 CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015, podsložka 5 
24

 viz povolené činnosti subjektu ke dni 27. prosince 2013, dostupné na adrese: 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB14.POVOLENE_CINNOSTI?p_lang=cz&p_TYP_SUBJEKTU=FP&

p_SEQ_ID=1755837&p_VER_ID=1002&p_SVR_SEQ_ID=2155308&p_SVR_VER_ID=1002&p_ROL_KOD

=17&p_DATUM=27.12.2013&p_CZE_ID=CZ 
25

 CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015, podsložka 4 
26 viz povolené činnosti subjektu ke dni 27. prosince 2013, dostupné na adrese: 
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB14.POVOLENE_CINNOSTI?p_lang=cz&p_TYP_SUBJEKTU=FP&

p_SEQ_ID=78911&p_VER_ID=1001&p_SVR_SEQ_ID=197822&p_SVR_VER_ID=1000&p_ROL_KOD=17

&p_DATUM=03.09.2013&p_CZE_ID=CZ 
27

 CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015, podsložka 4 
28

 CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015, podsložka 4 
29

 CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015, podsložka 4 
30

 CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015, podsložka 4 
31

 CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015, podsložka 5 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB14.POVOLENE_CINNOSTI?p_lang=cz&p_TYP_SUBJEKTU=FP&p_SEQ_ID=1755837&p_VER_ID=1002&p_SVR_SEQ_ID=2155308&p_SVR_VER_ID=1002&p_ROL_KOD=17&p_DATUM=27.12.2013&p_CZE_ID=CZ
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB14.POVOLENE_CINNOSTI?p_lang=cz&p_TYP_SUBJEKTU=FP&p_SEQ_ID=1755837&p_VER_ID=1002&p_SVR_SEQ_ID=2155308&p_SVR_VER_ID=1002&p_ROL_KOD=17&p_DATUM=27.12.2013&p_CZE_ID=CZ
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB14.POVOLENE_CINNOSTI?p_lang=cz&p_TYP_SUBJEKTU=FP&p_SEQ_ID=1755837&p_VER_ID=1002&p_SVR_SEQ_ID=2155308&p_SVR_VER_ID=1002&p_ROL_KOD=17&p_DATUM=27.12.2013&p_CZE_ID=CZ
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB14.POVOLENE_CINNOSTI?p_lang=cz&p_TYP_SUBJEKTU=FP&p_SEQ_ID=78911&p_VER_ID=1001&p_SVR_SEQ_ID=197822&p_SVR_VER_ID=1000&p_ROL_KOD=17&p_DATUM=03.09.2013&p_CZE_ID=CZ
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB14.POVOLENE_CINNOSTI?p_lang=cz&p_TYP_SUBJEKTU=FP&p_SEQ_ID=78911&p_VER_ID=1001&p_SVR_SEQ_ID=197822&p_SVR_VER_ID=1000&p_ROL_KOD=17&p_DATUM=03.09.2013&p_CZE_ID=CZ
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB14.POVOLENE_CINNOSTI?p_lang=cz&p_TYP_SUBJEKTU=FP&p_SEQ_ID=78911&p_VER_ID=1001&p_SVR_SEQ_ID=197822&p_SVR_VER_ID=1000&p_ROL_KOD=17&p_DATUM=03.09.2013&p_CZE_ID=CZ
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25. Tuto skutečnost potvrdil např. vázaný zástupce ______ _____
32

, který doporučuje 

produkty společností ______ a __ ______ __________ __________, ___ (dále jen 

„___“), nebo vázaný zástupce _____ ____
33

, který doporučuje na základě vlastní 

kladné zkušenosti rovněž vždy tři až čtyři produkty uvedených společností. Rovněž 

_____ ___________ (jednatelka společnosti ______ _______, ____)
34

 potvrdila, 

že připravují pro zákazníka dvě až tři možnosti, stěžejními produkty jsou Partner 

Invest a Horizont Invest. Obdobně se vyjádřil i vázaný zástupce ______ ________
35

, 

který doporučuje produkty Conseq Active Invest, Conseq Horizont Invest a Pioneer 

Rentier Invest. 
 

26. Poradce _____ ____
36

, který v době kontrolního pohovoru nebyl vázaným zástupcem, 

podle svého vyjádření připravoval uzavírání smluv týkajících se investičních produktů 

pro svoji nadřízenou ___ ____________ (která je vázanou zástupkyní) a rovněž 

doporučuje produkty společností ______ nebo ___. 

 

 

II.1.2. Ad A. výroku rozhodnutí, část I. – vyjádření účastníka řízení 
 

27. Účastník řízení ve svém vyjádření ze dne 8. července 2016 k tomuto bodu zahájení 

řízení uvedl, že investiční poradenství je poskytováno za použití software __ ______. 

Vázaní zástupci jsou v této souvislosti proškoleni a dle vnitřního předpisu BT C.01.01 

Metodické pokyny pro vázané zástupce jsou při poskytování investičního poradenství 

povinni užívat tento software. V rámci školení jsou vázaní zástupci poučeni o tom, 

že je po vyhodnocení zadaných údajů softwarem nezbytné ponechat vlastní výběr 

produktu na vůli klienta. V jednotlivých případech mohla nastat situace, kdy vázaní 

zástupci výběr pro klienta zúžili. Účastník řízení dále uvedl, že novelizoval předpis 

BT C.01.02 tak, aby uvedená situace již do budoucna nenastávala a výběr byl 

důsledně činěn výhradně klientem bez zásahu vázaného zástupce. Rovněž však uvedl, 

že nesouhlasí s názorem kontrolního orgánu, že by se mělo jednat o porušení jeho 

povinností. V žádném případě ani takovýmto postupem nemohlo dojít k poškození 

klienta, neboť zásah označený kontrolním orgánem mohl mít za následek pouze zúžení 

výběru mezi konkrétními produkty pro uvedeného klienta vhodnými. Nemohla tedy 

nastat situace, kdy by si klient vybral produkt, který neodpovídá jím zadaným 

parametrům. Závadnost jednání ze strany vázaného zástupce v takovém případě je 

přinejmenším sporná a zpravidla vycházela spíše z dobré zkušenosti takového 

zástupce s jednotlivými produkty, z čehož mohl mít i konkrétní klient profit. Míra 

odborné péče tak byla zachována, neboť pokud dojde v rámci výběru za pomoci 

software k vytvoření skupiny produktů pro klienta vhodných, jedná se v zásadě 

o produkty pro klienta vhodné obdobnou měrou, odpovídají stejnému rizikovému 

profilu klienta a s ohledem na jeho zájmy je nerozhodné, který konkrétní produkt 

zvolí. Jak tedy uvedeno výše, jediný sporný bod je rozsah nabízených produktů, který 

mohl být vytýkaným jednáním zúžen, ovšem vždy jen na produkty pro klienta vhodné. 
 

28. Účastník řízení ve svém vyjádření dále uvedl, že již s účinností od 31.10.2015 zavedl 

další verzi software pro poskytování investičního poradenství BT 6.08.19 __ ______ 

a novelizoval vnitřní předpis BT C.01.02 Metodické pokyny pro vázané zástupce. Dále 

                                                 
32

 CD, spis č. l. 6, složka 27 (čas od 43:15) 
33

 CD, spis č. l. 6, složka 25 (čas od 33:19) 
34

 CD, spis č. l. 6, složka 32 (čas od 46:45) 
35

 CD, spis č. l. 6, složka 28 (čas od 1:09:52) 
36

 CD, spis č. l. 6, složka 26 (čas od 1:07:50) 
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uvedl, že provedl úpravy postupů, aby v případě výběru investičního nástroje nebo 

strategie prováděl výběr přímo klient a to s pomocí tabulky vhodných produktů, 

kterou SW generuje automaticky na základě výsledného rizikového profilu přímo 

v investičním dotazníku. Rovněž uvedl, že nad rámec již zavedených opatření, 

představenstvo rovněž schválilo strategický projekt „investiční platforma“, který má 

za cíl přinést několik zásadních změn v oblasti poskytování investičních služeb. 

Navržená koncepce investiční platformy významně omezuje možnost ovlivnění 

klientova výběru produktu ze strany poradce. Po provedení analýzy klienta a zjištění 

potřebných informací bude klientovi předložen konkrétní výčet vhodných produktů 

a klient musí jasně a samostatně označit zvolený produkt, což bude také stvrzovat 

svým podpisem na příslušném dokumentu. Investiční platforma umožní díky 

technologickým změnám realizovat další kontroly nad aktuálně zadanou produkcí 

a díky propojení s projektem „elektronizace povinných příloh“ umožní lepší kontrolu 

nad vkládanými daty. Wizard (průvodce) by měl i v oblasti investic pomáhat ve výběru 

správného postupu v rámci celého procesu. 
 

29. Ve svém vyjádření ze dne 27. ledna 2017 účastník řízení k této problematice uvedl, že 

již s účinností od 31.10.2015 zavedl další verzi software pro poskytování investičního 

poradenství BT 6.08.19 __ ______a novelizoval vnitřní předpis BT C.01.02 Metodické 

pokyny pro vázané zástupce. Rovněž uvedl, že provedl úpravy postupů, aby v případě 

výběru investičního nástroje nebo strategie prováděl výběr přímo klient. 

 

 

II.1.3. Ad A. výroku rozhodnutí, část I. – vyjádření správního orgánu a právní 

kvalifikace  
 

30. Podle ustanovení § 4 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se investičním 

poradenstvím rozumí poskytování individualizovaného poradenství, které směřuje 

přímo či nepřímo k nákupu, prodeji, úpisu, umístění, vyplacení, držbě nebo jinému 

nakládání s konkrétním investičním nástrojem nebo nástroji nebo k uplatnění práva 

na takové nakládání, a to bez ohledu na to, zda je poskytováno z podnětu zákazníka 

nebo potenciálního zákazníka či obchodníka s cennými papíry. 
 

31. Podle ustanovení § 32 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu je investiční 

zprostředkovatel povinen poskytovat investiční služby s odbornou péčí. Vynaložení 

odborné péče především znamená, že investiční zprostředkovatel jedná kvalifikovaně, 

čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků. 
 

32. Poskytovat investiční poradenství jsou vázaní zástupci investičního zprostředkovatele 

oprávněni jen za předpokladu, že k této činnosti mají potřebné oprávnění. Správní 

orgán z výše uvedených skutečností zjistil, že činnost vázaných zástupců účastníka 

řízení, tedy jednání, kdy poradce zákazníka směřuje ke konkrétnímu nakládání 

s konkrétním investičním nástrojem a přitom mu omezuje výběr pouze na několik 

málo (investičních) produktů, naplňovala znaky investiční služby investičního 

poradenství týkající se investičních nástrojů podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. e) 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu, k jejímuž poskytování však podle zápisu 

v seznamu vázaných zástupců, vedeném Českou národní bankou, nebyli 

v kontrolovaném období výše uvedení vázaní zástupci účastníka řízení oprávněni.  
 

33. Samotná skutečnost, že předvýběr produktů vhodných pro konkrétního klienta se 

uskutečňuje prostřednictvím software __ ______ a že tedy veškeré produkty 

generované tímto programem by měly být pro klienta výhodné (což však správní 
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orgán nijak nehodnotí, neboť to ve vztahu k posuzovanému skutku není rozhodné), 

neopravňuje vázané zástupce účastníka řízení, aby nad rámec svého oprávnění 

(k přijímání a předávání pokynů) klientovi doporučili omezený resp. již zúžený výběr 

(konkrétních) produktů, čímž mu poskytli službu investičního poradenství. V případě, 

že účastník řízení k určení pro klienta vhodných produktů používá software 

__ ______, je, za předpokladu, že vázaný zástupce nedisponuje příslušným 

oprávněním k poskytování investičního poradenství, tento povinen klientovi předložit 

všechny takto vygenerované produkty, přičemž by pak mělo být čistě na výběru 

klienta, který z produktů zvolí jako nejvíce vyhovující právě jeho potřebám. 
 

34. Správní orgán k tomu uvádí, že investiční zprostředkovatel je za jednání svých 

vázaných zástupců zodpovědný, a právě proto má mít nastavena vnitřní pravidla 

kontroly činnosti vázaných zástupců, tedy taková pravidla, díky kterým by odhalil, 

že jeho vázaní zástupci vykonávají svou činnost nad rámec povolení a nad rámec 

vnitřních předpisů účastníka řízení.  
 

35. Správní orgán má za prokázané, že účastník řízení nejméně v období ode dne 

5.9.2013
37

 do dne 7.2.2015
38

 poskytoval investiční službu investiční poradenství 

týkající se investičních nástrojů podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. e) zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu prostřednictvím svých vázaných zástupců, aniž 

by vázaní zástupci účastníka řízení byli k poskytování této služby oprávněni, 

čímž došlo k porušení povinnosti investičního zprostředkovatele poskytovat 

investiční služby s odbornou péčí podle ustanovení § 32 odst. 1 zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu. 
 

36. Vzhledem k výše uvedenému má správní orgán za prokázané, že se účastník 

řízení tímto jednáním dopustil správního deliktu uvedeného v ustanovení § 157 

odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném 

do 31.12.2015. 

 

II.2. Ad A. výroku rozhodnutí, část II.  
 

II.2.1. Ad A. výroku rozhodnutí, část II. – skutková zjištění 
 

37. Správní orgán provedl prvotní prověření vzorku 66 smluv a pokynů předložených 

účastníkem řízení v průběhu kontrolního řízení. Zákazník _____ ______, ročník 1974 

(pokyny evidované pod ID obchodu č. 03.182.520 a 03.182.868, komisionářská 

smlouva a smlouva o nákupu investičních nástrojů byla uzavřena dne 28.4.2014)
39

 

v investičním dotazníku uvedl, že jeho roční čistý příjem snížený o splátky 

pravidelných závazků (jež činily méně než 5 000 Kč měsíčně) je v rozmezí mezi 

101 000 a 250 000 Kč ze závislé činnosti, přitom jako zdroj peněžních prostředků, 

které budou investovány, uvedl zaměstnání (objem zamýšlené investice představoval 

méně než 20 % aktuální hodnoty jeho veškerého majetku, včetně veškerých aktiv, 

investic a nemovitostí). Zákazník přitom investoval celkem 567 000 Kč jednorázově 

do šesti investičních nástrojů se společností ________ ________ ____, ____ (dále jen 

                                                 
37

 Nejstarší předložený Záznam k jednání o poskytnutí investiční služby s uvedením formulace, že bylo 

poskytnuto investiční poradenství, evidovaný pod ID obchodu 02.365.632; CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka 

výzva_16_03_2015, podsložka 5 
38

 Poslední předložený Záznam k jednání o poskytnutí investiční služby s uvedením formulace, že bylo 

poskytnuto investiční poradenství, evidovaný pod ID obchodu ________; CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka 

výzva_16_03_2015, podsložka 4 
39

 CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015, podsložka 4 
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„___“) a současně si sjednal i pravidelnou měsíční investici do 8 investičních nástrojů 

(investovaná částka činila celkem 8 850 Kč měsíčně na dobu 27 let). Vstupní poplatek 

u pravidelné investice činil 93 385 Kč a byl hrazen z prvních zákazníkem hrazených 

splátek. Z výše uvedeného je patrné, že pokud by roční příjem zákazníka činil spodní 

hranici deklarovaného rozpětí – tj. 101 000 Kč, tvořila by pravidelná měsíční 

investice 105 % jeho příjmu. Jestliže by jeho roční příjem činil horní hranici rozpětí - 

250 000 Kč, tvořila by pravidelná měsíční investice 42 % jeho příjmu. V případě 

zákazníka ______ _______ tak byla účastníkem řízení zprostředkována investice, 

která byla s ohledem na údaje, které o sobě zákazník v investičním dotazníku uvedl, 

nevhodná a nepřiměřená. A to přestože zákazník podepsal prohlášení v Záznamu 

z jednání o poskytnutí investiční služby, že výslovně a na vlastní žádost požaduje 

realizovat níže uvedené investiční pokyny v následujícím rozsahu. 
 

38. V návaznosti na to si správní orgán si dále vyžádal vzorek dalších 14 smluv nebo 

pokynů (konkrétně uvedených níže)
40

 týkajících se produktů s pravidelnou měsíční 

investici s předplaceným vstupním poplatkem. Smlouvy (pokyny), které správní orgán 

níže analyzuje, byly vybrány s ohledem na vysoký věk zákazníků při ukončení 

pravidelného investování. 
 

39. Zákazník ______ ______, ročník 1940 (pokyn evidovaný pod ID obchodu 

č. 03.456.537) uzavřel dne 9. července 2014 komisionářskou smlouvu s ___ týkající 

se produktu Target Click Fund 2042 (ISIN: LU0184022977) s pravidelnou měsíční 

investicí 500 Kč s investičním horizontem 28 let, tedy do jeho 102 let (předplacený 

vstupní poplatek činil 5 925 Kč). Podle údajů z investičního dotazníku přitom 

zákazník plánoval investovat prostředky na dobu do 5 let s převažující pravidelnou 

investicí, přičemž na následující otázky: Jaký je zdroj peněžních prostředků, které 

budou investovány? a Pokud se jedná i o následné investice, jaký je nebo bude i jejich 

zdroj? zákazník odpověděl, že se jedná o zdroj „zaměstnanecký“. Z vyplněného testu 

přiměřenosti, který je součástí smlouvy, vyplynulo, že se jednalo o nezkušeného 

zákazníka (z investičních nástrojů znal pouze dluhopisy a/nebo směnky a dosud 

neinvestoval). Naopak podle investičního dotazníku účastníka řízení, vyplněného 

tentýž den jako dotazník ____, již zákazník zná podílové listy podílových fondů, 

akcie, dokáže vysvětlit podstatu indexového certifikátu, ETF a měnového zajištění 

(hedging). 
  

40. Zákaznice ______ _________, ročník 1947 (pokyn evidovaný pod ID obchodu 

č. 03.472.751) uzavřela dne 14. července 2014 smlouvu týkající se produktu Conseq 

Active Invest (Vyvážená strategie) s pravidelnou měsíční investicí 500 Kč po dobu 

22 let, tedy do jejích 97 let (předplacený vstupní poplatek činil 3 828 Kč). 

V investičním dotazníku zákaznice na následující otázky: Jaký je zdroj peněžních 

prostředků, které budou investovány? a Pokud se jedná i o následné investice, jaký je 

nebo bude i jejich zdroj? odpověděla, že se jedná o „příjem ze závislé činnosti“. 
 

41. Zákazník ________ ____, ročník 1950 (pokyn evidovaný pod ID obchodu 

č. 02.875.702) uzavřel dne 23. února 2014 komisionářskou smlouvu s ___ týkající se 

produktu Target Click Fund 2042 (ISIN: LU0184022977) s pravidelnou měsíční 

investicí ve výši 1 000 Kč a plánovanou cílovou částkou 343 000 Kč. Investiční 

horizont není uveden, nicméně podle výše cílové částky by se jednalo o cca 28 let, 

tedy cca do jeho 92 let (předplacený vstupní poplatek činil 12 348 Kč). V investičním 

dotazníku zákazník uvedl, že jeho čistý roční příjem snížený o splátky pravidelných 

                                                 
40

 vše CD, spis č. l. 6, složka 43 
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závazků činí méně než 100 000 Kč a na otázky: Jaký je zdroj peněžních prostředků, 

které budou investovány? a Pokud se jedná i o následné investice, jaký je nebo bude 

i jejich zdroj? odpověděl, že se jedná o „zaměstnanecký poměr“. Podle dalších 

informací obsažených v investičním dotazníku zákazník dosud neinvestoval a nemá 

znalosti v oblasti investic (kromě investičního životního pojištění a penzijního 

připojištění) a pokud by v průběhu investice došlo k poklesu její hodnoty o více než 

5 %, způsobilo by mu to významné finanční potíže. Podle Záznamu z jednání bylo 

zákazníkovi „poskytnuto investiční doporučení, které je uvedeno v části 

‘Charakteristika investice‘ a klient se rozhodl investovat podle tohoto doporučení“. 

Žádné doporučení v části Charakteristika investice však Záznam z jednání 

neobsahuje. 

 

42. Zákaznice _________ _______, ročník 1964 (pokyn evidovaný pod ID obchodu 

č. 03.546.080) uzavřela dne 29. července 2014 smlouvu týkající se produktu Conseq 

Active Invest (Dynamická strategie) s pravidelnou měsíční investicí 2 000 Kč po dobu 

40 let, tedy do jejích 90 let (předplacený vstupní poplatek činil 34 560 Kč). 

V investičním dotazníku zákaznice na následující otázky: Jaký je zdroj peněžních 

prostředků, které budou investovány? a Pokud se jedná i o následné investice, jaký je 

nebo bude i jejich zdroj? odpověděla, že se jedná o zdroje ze „zaměstnání“. 

Z vyplněného testu přiměřenosti vyplývá, že se jedná o nezkušenou zákaznici, jež 

prakticky neinvestovala (využila pouze produkt investičního životního pojištění), 

která však podle informací uvedených v investičním dotazníku dokáže vysvětlit 

pojem termínové obchody (princip obchodování s akciemi na BCPP, nákup a zpětný 

odkup podílového listu, indexový certifikát a ETF, měnové zajištění (hedging) 

a pojem krátký prodej přitom vysvětlit nedokáže). 
 

43. Zákaznice ____ _________, ročník 1964 (pokyn evidovaný pod ID obchodu 

č. 03.436.547) uzavřela dne 9. července 2014 smlouvu týkající se produktu Horizont 

Invest od společnosti ______ (dynamická strategie) s pravidelnou měsíční investicí 

500 Kč po dobu 40 let, tedy do jejích 90 let (předplacený vstupní poplatek činil 

v daném případě 8 640 Kč). 
 

44. Zákazník ____ __________, ročník 1962 (pokyn evidovaný pod ID obchodu 

č. 04.048.571) uzavřel dne 8. prosince 2014 smlouvu týkající se produktu Conseq 

Active Invest (Vyvážená strategie) s pravidelnou měsíční investicí 1 000 Kč po dobu 

35 let, tedy do jeho 87 let (předplacený vstupní poplatek činil 12 180 Kč). 

V investičním dotazníku přitom zákazník na následující otázky: Jaký je zdroj 

peněžních prostředků, které budou investovány? a Pokud se jedná i o následné 

investice, jaký je nebo bude i jejich zdroj? odpověděl, že „ze závislé činnosti“. 

Z vyplněného testu přiměřenosti vyplývá, že se jednalo o nezkušeného zákazníka. 

Zákazník nevyplnil všechny otázky v investičním dotazníku, investiční profil proto 

nebyl určen. 
 

45. Zákaznice ____ ______, ročník 1943 (pokyn evidovaný pod ID obchodu 

č. 03.791.526) uzavřela dne 15. října 2014 smlouvu týkající se produktu Conseq 

Active Invest (Dynamická strategie) s pravidelnou měsíční investicí 1 500 Kč po dobu 

15 let, tedy do jejích 86 let (předplacený vstupní poplatek činil 11 070 Kč). Zákaznice 

nevyplnila všechny otázky v investičním dotazníku, investiční profil proto nebyl 

určen. 
 

46. Zákaznice _____ ________, ročník 1950 (pokyn evidovaný pod ID obchodu 
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č. 03.907.432) uzavřela dne 6. listopadu 2014 smlouvu týkající se produktu Active 

Invest (Dynamická strategie) s pravidelnou měsíční investicí 500 Kč po dobu 20 let, 

tedy do jejích 84 let (předplacený vstupní poplatek činil 4 320 Kč). V investičním 

dotazníku zákaznice na následující otázky: Jaký je zdroj peněžních prostředků, které 

budou investovány? a Pokud se jedná i o následné investice, jaký je nebo bude i jejich 

zdroj? odpověděla, že se jedná o zdroje z „podnikání“. 
 

47. Zákaznice ____ _________, ročník 1957 (pokyn evidovaný pod ID obchodu 

č. 04.171.121) uzavřela dne 19. prosince 2014 smlouvu týkající se produktu Conseq 

Horizont Invest (Dynamická strategie) s pravidelnou měsíční investicí 1 000 Kč 

po dobu 25 let, tedy do jejích 82 let (předplacený vstupní poplatek činil 10 800 Kč). 

V AML dotazníku, který je součástí smlouvy zákaznice uvedla, že její čistý roční 

příjem nepřesahuje 250 000 Kč, je zaměstnanec v textilním průmyslu a že investice 

bude hrazena z tohoto příjmu. V investičním dotazníku účastníka řízení naopak 

uvedla, že její čistý roční příjem snížený o splátky pravidelných závazků se pohybuje 

v rozmezí 401 000 až 750 000 Kč. V investičním dotazníku zákaznice na následující 

otázky: Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány? a Pokud se 

jedná i o následné investice, jaký je nebo bude i jejich zdroj? odpověděla, že se jedná 

o zdroje ze „zaměstnání“. 
  
48. Zákaznice ______ ________, ročník 1954 (pokyn evidovaný pod ID obchodu 

č. 03.885.838) uzavřela dne 5. listopadu 2014 smlouvu týkající se produktu Conseq 

Active Invest (Dynamická strategie) s pravidelnou měsíční investicí 1 500 Kč po dobu 

20 let, tedy do jejích 80 let (předplacený vstupní poplatek činil 12 672 Kč). Zákaznice 

nevyplnila všechny otázky (resp. vyplnila pouze otázky týkající se zdroje příjmů 

a zdroje investovaných prostředků) v investičním dotazníku, investiční profil proto 

nebyl určen (povolání: dělnice). 
 

49. Zákazník ______ _______, ročník 1952 (pokyn evidovaný pod ID obchodu 

č. 03.330.173) uzavřel dne 10. června 2014 smlouvu týkající se produktu Conseq 

Horizont Invest (Dynamická strategie) s pravidelnou měsíční investicí 500 Kč 

po dobu 20 let, tedy do jeho 82 let (předplacený vstupní poplatek činil 4 320 Kč), a to 

přestože uvedl v investičním dotazníku, že plánuje investovat prostředky na dobu 

do 5 let s převažující pravidelnou investicí. 
 

50. Zákaznice ______ ________, ročník 1955 (pokyn evidovaný pod ID obchodu 

č. 03.981.410) uzavřela dne 26. listopadu 2014 smlouvu týkající se produktu Conseq 

Active Invest (Vyvážená strategie) s pravidelnou měsíční investicí 2 000 Kč na 20 let, 

tedy do jejích 79 let (předplacený vstupní poplatek činil 6 960 Kč). V investičním 

dotazníku zákaznice na následující otázky: Jaký je zdroj peněžních prostředků, které 

budou investovány? a Pokud se jedná i o následné investice, jaký je nebo bude i jejich 

zdroj? odpověděla, že se jedná o zdroje ze „zaměstnání“. 
 

51. Zákaznice _____ _________, ročník 1961 (pokyn evidovaný pod ID obchodu 

č. 03.181.059) uzavřela dne 28. dubna 2014 smlouvu týkající se produktu Conseq 

Horizont Invest (Dynamická strategie) s pravidelnou měsíční investicí 1 000 Kč 

po dobu 30 let, tedy do jejích 83 let. V investičním dotazníku zákaznice na následující 

otázky: Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány? a Pokud 

se jedná i o následné investice, jaký je nebo bude i jejich zdroj? odpověděla, že 

se jedná o „pravidelný měsíční příjem“.  
 

52. Zákaznice ___ _______, ročník 2008, zastoupená zákonným zástupcem (matkou), 
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(pokyn evidovaný pod ID obchodu č. 04.242.386) uzavřela dne 16. ledna 2015 

komisionářskou smlouvu s ___ týkající se produktu Vyvážené portfolio Broker Trust 

s pravidelnou měsíční investicí 500 Kč po dobu 50 let, tedy do jejích 57 let 

(předplacený vstupní poplatek činil 10 800 Kč). Investiční dotazník účastníka řízení 

vyplnil zákonný zástupce, jehož čistý roční příjem snížený o splátky pravidelných 

závazků činil méně než 100 000 Kč. Pokud by v průběhu investice došlo k poklesu 

hodnoty investice o více než 5 %, způsobilo by to zákonnému zástupci významné 

finanční potíže. Objem zamýšlené investice představoval 50 až 70 % celkové hodnoty 

jeho veškerého majetku a výše pravidelných finančních závazků se pohybovala mezi 

5 000 a 10 000 měsíčně. Zdrojem investovaných prostředků byly „výdělky“.  
 

53. Z výše uvedeného je zřejmé, že vázaní zástupci účastníka řízení v těchto případech 

nejednali při poskytování investičních služeb v nejlepším zájmu zákazníků, když 

těmto zákazníkům byla zprostředkována pravidelná měsíční investice na období 

20 a více let s předplaceným vstupním poplatkem, přičemž v 7 případech (zákazníci 

______ ______, ______ _________, ________ ____, _________ _______, ____ 

_________, ____ __________, ____ ______) dokonce bylo pravidelné investování 

s předplacenými poplatky uzavřeno do věku dožití klienta 86 let a více, což významně 

přesahuje střední věk dožití dosahovaný v České republice
41

. Ve 3  případech 

(zákazníci _____ ______, ________ ____, ___ _______) se jednalo o investici, která 

byla vzhledem k údajům, které o sobě uvedl zákazník v investičním dotazníku (výše 

příjmu vs. výše pravidelné investice, resp. finanční potíže při 5 % poklesu hodnoty 

investice), nevhodná a neodpovídající individuálnímu profilu zákazníka, jeho věku, 

jeho znalostem a jeho zkušenostem. Účastník řízení přitom neprováděl systematickou 

kontrolní činnost, která by byla s to na výše uvedené nestandardní parametry smluv 

(pokynů) upozornit a umožnit tak účastníku řízení jednotlivé případy vyhodnocovat 

z hlediska dodržování povinnosti jednat vůči zákazníkům s odbornou péčí. 
 

54. V rámci správního řízení si správní orgán usnesením ze dne 9. září 2016, 

č. j. 2016/106134/570
42

, vyžádal k posouzení dalších 20 smluv
43

 uzavřených se 

zájemci o investiční služby, včetně doprovodné dokumentace (Záznam z jednání 

o poskytnutí investiční služby a Investiční dotazník). Jednalo se jak o jednorázové 

investice (do podílových fondů) tak o programy pravidelného investování (zejména 

přes společnosti ______, ________ ___________ a ___). Posouzením těchto dalších 

smluv dospěl správní orgán k závěru, že v nově posuzovaných případech 

nevykazovaly smlouvy nedostatky tak, jako tomu bylo ve výše popsaných  

15-ti případech. Z tohoto důvodu tedy bylo období spáchání správního deliktu 

uvedeného v bodě II výroku tohoto rozhodnutí ohraničeno obdobím, ve kterém bylo 

zprostředkováno 15 shora popsaných smluv. 

 

II.2.2. Ad A. výroku rozhodnutí, část II. - vyjádření účastníka řízení 
 

55. Účastník řízení ve svém vyjádření uvedl, že je především třeba zohlednit skutečnost, 

že zdaleka ne při všech schůzkách poradce s klientem je poskytována investiční 

                                                 
41

 V roce 2014 byl střední věk dožití u mužů 81 let, u žen 84,5 let (viz úmrtnostní tabulky Českého statistického 

úřadu dostupné na adrese https://www.czso.cz/csu/czso/umrtnostni_tabulky) 
42

 spis č. l. 72-77 
43

 Konkrétně se jednalo o smlouvy č. __________, č. __________, č. __________, č. __________, 

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

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

č. _____ a č. __________, USB disk, spis č. l. 82 

https://www.czso.cz/csu/czso/umrtnostni_tabulky
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služba. Zpravidla se nejprve koná schůzka informační, kde je ze strany vázaného 

zástupce klient seznámen s účastníkem řízení, s jeho činností stejně jako s činností 

vázaného zástupce. Teprve poté obvykle následuje schůzka, kde je klient podrobněji 

seznamován s portfoliem a možností investování a teprve při této příležitosti obvykle 

uvádí údaje ke své osobě a seznamuje poradce s informacemi rozhodnými pro řádné 

poskytování investiční služby.  
 

56. Dále uvedl, že se při poskytování investičního poradenství vždy řídí pokyny klientů. 

V kontrolovaném období se v jednotlivých případech mohlo jednat i o situace, kdy 

pravidelné měsíční investice nekorespondovaly s údaji, které o sobě konkrétní klient 

uvedl. Ke konkrétním případům se podrobněji účastník řízení vyjádří dodatečně, 

nicméně paušálně lze říci, že ve všech vytýkaných případech nekorespondovaly 

zejména údaje související s věkem klientů. V řadě případů se pak jednalo o specifické 

situace, kdy např. prarodiče měli zájem o tvorbu úspor pro svá vnoučata apod. Jak 

účastník řízení, tak vázaní zástupci v takových případech postupovali s odbornou péčí 

a na tuto skutečnost klienty výslovně upozorňovali, v žádném z uvedených případů 

nenastal závadný stav, který by na nesprávnost postupu mohl poukazovat. Vždy bylo 

postupováno tak, že příslušní klienti byli poučeni, vědomi si větší zátěže a činili tak 

vždy s rozmyslem a dle vlastní svobodné vůle. Účastník řízení se domnívá, že i 

při plnění povinnosti postupovat s odbornou péčí v souladu s ustanovením §32 odst. 1 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu, klienta vždy řádně informovat a poučit 

o případných rizicích, není oprávněn narušovat klientovu svébytnost a jeho právo 

rozhodovat se svobodně a nezávisle na jeho doporučeních, s výjimkou případů, kdy by 

se jednalo o osoby se sníženými rozhodovacími schopnostmi, což však nenastalo ani 

v jediném případě. Přes tento svůj názorový postoj však účastník řízení přijal 

dodatečná opatření, která poskytování takových investičních nástrojů omezuje rovněž 

v případech výslovně klientem požadovaných a to s účinností od 1. 10. 2015.  
 

57. Současně uvedl, že metodické pokyny pro vázané zástupce BT C.01.01 rovněž velmi 

přesně stanoví podmínky, za nichž se mají schůzky s klienty konat, že se musí jednat 

o schůzky osobní a jakým způsobem má být vyplňován Záznam z jednání s klientem.  
 

58. Účastník řízení dále uvedl, že jako opatření k prevenci do budoucna novelizoval 

vnitřní předpis BT A.05.03 Výkon vnitřní kontroly a vnitřní předpis BT A.08.01 Etický 

výbor a vydal nový vnitřní předpis BT A.10 Opatření a sankce. V souladu se shora 

specifikovanými vnitřními předpisy byl schválen plán kontrol a to počínaje kontrolami 

v období 4. čtvrtletí 2015, následoval kontrolní plán pro 1. a 2. čtvrtletí 2016 

a v souladu s těmito plány kontrol účastník řízení postupuje, kontroly vykonává, 

o svých zjištěních vede evidenci a ukládá spolupracujícím osobám případná opatření 

k nápravě.  
 

59. Také zpřesnil formulář Záznam z jednání tak, aby umožňoval zaznamenání 

individualizovaných informací o schůzkách s klientem a aby z něj bylo patrno, kdy 

došlo k jednotlivým schůzkám s klienty, na kterých byly poskytovány investiční služby. 

A že nové projekty tvorby dalších kontrolních mechanismů uvedené v předchozím 

článku tohoto vyjádření se vztahují rovněž na kontroly v rámci tohoto vytýkaného 

bodu. 
 

60. V rámci SW __ ______ (prostřednictvím kterého účastník poskytuje investiční 

poradenství) byla zavedena kontrola na zjevně protichůdné odpovědi v investičním 

dotazníku – např. klient nikdy neinvestoval a v následující odpovědi uvedl, 

že investoval více než 1 mil. CZK. Tato kontrola je jak na softwarové úrovni, tak je 
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také součástí kontrolních mechanismů na straně back office při zadávání došlé 

produkce. 
 

61. Ve svém vyjádření ze dne 27. ledna 2017 účastník řízení k této problematice uvedl, 

že novelizoval vnitřní předpis BT A.05.03 Výkon vnitřní kontroly a vnitřní předpis 

BT A.08.01 Etický výbor a vydal nový vnitřní předpis BT A.10 Opatření a sankce. 

V souladu se shora specifikovanými vnitřními předpisy byl schválen plán kontrol 

a to počínaje kontrolami v období 4. čtvrtletí 2015, následoval kontrolní plán 

pro 1. a 2. čtvrtletí 2016 a v souladu s těmito plány kontrol účastník řízení postupuje, 

kontroly vykonává, o svých zjištěních vede evidenci a ukládá spolupracujícím osobám 

případná opatření k nápravě. 
 

62. Rovněž sdělil, že zpřesnil formulář záznam z jednání tak, aby umožňoval 

zaznamenání individualizovaných informací o schůzkách s klientem a aby z něj bylo 

patrno, kdy a kde k jednání došlo. 

 

II.2.3. Ad A. výroku rozhodnutí, část II. - vyjádření správního orgánu a právní 

kvalifikace 
 

63. Podle ustanovení § 32 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu je investiční 

zprostředkovatel povinen poskytovat investiční služby s odbornou péčí. Vynaložení 

odborné péče především znamená, že investiční zprostředkovatel jedná kvalifikovaně, 

čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků. 
 

64. Účastník řízení ve svém vyjádření uvedl, že v rámci opatření k prevenci vytýkaného 

jednání došlo k novelizaci metodických pokynů pro vázané zástupce a zavedení 

dalších kontrolních mechanismů, které by měly uvedenému porušení do budoucna 

zabránit. Konkrétně uvedl, že novelizoval vnitřní předpis BT A.05.03 Výkon vnitřní 

kontroly a vnitřní předpis BT A.08.01 Etický výbor a vydal nový vnitřní předpis 

BT A.10 Opatření a sankce. V souladu s těmito vnitřními předpisy schválil plány 

kontrol a v souladu s těmito plány kontrol kontroly vykonává a o svých zjištěních 

vede evidenci a ukládá spolupracujícím osobám případná opatření k nápravě.  
 

65. Posouzením smluv vyžádaných v rámci správního řízení (viz bod 54), správní orgán 

zjistil, že v žádné z těchto vybraných smluv se kontrolou zjištěné pochybení již 

nevyskytovalo. Opatření k nápravě přijaté účastníkem řízení tak je možno s ohledem 

na zjištěná porušení po formální stránce považovat za adekvátní, jeho realizaci v praxi 

v případě dalších smluv o investičních nástrojích, které byly uzavřeny mimo období 

testovaného vzorku (březen – srpen 2016) však bude možné ověřit až provedením 

následné kontroly. 

 

66. Správní orgán má za prokázané, že účastník řízení v období od 23.2.2014 

do 16.1.2015
44

 ve výše uvedených případech neposkytoval investiční služby 

kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků a porušil tak 

ustanovení § 32 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Tím se 

dopustil správního deliktu uvedeného v ustanovení § 157 odst. 2 písm. a) zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném do 31.12.2015. 
 

 

 

                                                 
44

 Datum první (________ ____) a poslední (___ _______) uzavřené kontrolované smlouvy. 



 18 

II.3. Ad A. výroku rozhodnutí, bod III. 
 

II.3.1. Ad A. výroku rozhodnutí, bod III. – skutková zjištění 
 

67. Správní orgán z hlediska souladu evidence s výše uvedenou vyhláškou prověřil 

evidenci smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb, evidenci přijatých 

a předaných pokynů a evidenci osob vedenou účastníkem řízení za období ode dne 

1.9.2013 do dne 20.2.2015
45

. Vzhledem ke skutečnosti, že nedostatky v evidenci 

smluv a evidenci osob jsou sice porušením zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

(konkrétně § 32 odst. 5 zákona), avšak dle § 157 odst. 5 písm. c) nespadají 

pod skutkovou podstatu zde vymezeného správního deliktu, omezil se správní orgán 

v případě popisu tohoto skutku (oproti kontrolnímu protokolu a oproti oznámení 

o zahájení správního řízení) pouze na zjištěné nedostatky v evidenci přijatých a 

předaných pokynů. 
 

68. V evidenci přijatých a předaných pokynů
46

  byly zjištěny následující chybné záznamy, 

vyskytující se u jednotlivých typů záznamů ve více než pěti případech. 

V 85 případech, kdy v poli Typ identifikace investičního nástroje je uvedeno I=ISIN, 

je v poli Identifikace investičního nástroje uveden jiný údaj než ISIN (např. 

DLUHOPISY, BONUSOVA, FONDY, YCS, případně číselný údaj). V 71 případech 

nebyla vyplněna Kategorie pokynu, ve 26 případech nebylo vyplněno pole 

Požadované množství – nominální hodnota, ve 37 případech nebyla vyplněna položka 

Osoba jednající se zákazníkem 1 a ve 199 případech nebyla vyplněna Osoba jednající 

se zákazníkem 2, pokud byla osobou jednající se zákazníkem právnická osoba.  
 

69. V rámci kontroly byl rovněž prověřen soulad dat v předložené dokumentaci 

k pokynům a smlouvám (celkem 66 pokynů a smluv specifikovaných v odstavci 17) 

a evidenci IZ
47

. Byly zjištěny nesrovnalosti u následujících 8 pokynů: 
 

- pokyn číslo 2415682 – dle pokynu
48

 Conseq Invest Konzervativní dluhopisový fond, 

IE 0034074827 - v evidenci uvedeno v poli Název investičního nástroje Rámcová 

smlouva Clasic Invest, v poli Identifikace investičního nástroje ISIN nevyplněn. 
 

- pokyn číslo 2509409 – v poli Ukazatel nákupu/prodeje došlo k záměně směru pokynu 

-nákupního (B) za prodejní (S)
49

. 
 

- pokyn číslo 2706567 – dle předložené smlouvy
50

 pravidelná měsíční investice 

1 200 Kč na 6 let s cílovou částkou 370 000 Kč (současně i jednorázová investice 

Partner Invest 280 000 Kč) – v evidenci zaznamenána jednorázová investice Partner 

Invest, nominální hodnota 370 000 Kč, není vyplněno pole Osoba jednající se 

zákazníkem 1, vyplněna pouze Osoba jednající se zákazníkem 2 – k tomu účastník 

řízení uvedl, že nevyplnění polí bylo způsobeno nastavením softwaru (změnou 

postavení poradce, kdy při sjednání byl v postavení smluvního partnera a 

při generování reportu byl v postavení podřízeného partnera), na odstranění chyby se 

podle sdělení účastníka řízení pracuje
51

. 
 

                                                 
45

 CD, spis č. l. 6, složka 6, podsložka CNB kontrola, podsložka 33 
46

 CD, spis č. l. 6, složka 6, podsložka CNB kontrola, podsložka 33 
47

 CD, spis č. l. 6, složka 6, podsložka CNB kontrola, podsložka 33 
48

 CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015, podsložka 4 
49

 CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015, podsložka 4   
50

 CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015, podsložka 4 
51

 CD, spis č. l. 6, složka 36, podsložka 09_ 
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- pokyn číslo 3182520 – dle evidence totožný pokyn jako pokyn číslo 3182868 

(jednorázový nákup ESIN Group 7,50%/2019 (EUR) za 86 400 Kč), přičemž jednou 

dle evidence předáno společnosti ___ a jednou společnosti ______ – dle předložené 

smlouvy
52

 měl tento pokyn být předán ___ (se spol. ______ byla uzavřena smlouva na 

pravidelné investice). 
 

- pokyn číslo 3859430 – v evidenci nevyplněna pole Identifikace zadavatele 

i Identifikace zákazníka – dle smlouvy
53

 zákazník _____ _____, RČ __________.  
 

- pokyn číslo 4015410 – dle písemného pokynu
54

 nákup JTFG IV 5,20%/17, 

CZ0000000492, 1 ks, platnost 8. prosince 2014 - v evidenci v poli Identifikace 

investičního nástroje uvedeno „DLUHOPISY“, v poli Název investičního nástroje 

uvedeno „JaT Dluhopisy“, v poli Požadované množství/nominální hodnota uvedeno 

„3 000 000“, pole Platnost pokynu –datum nevyplněno. 
 

- pokyny číslo 3813216 a 3813217 byly zrušeny z důvodu neakceptování smlouvy 

ze strany investiční společnosti a nahrazeny pokyny číslo 3905900 a 3905901. 

Informace o zrušení pokynů nebyla v evidenci uvedena
55

 . 

 

70. Nesrovnalosti mezi dokumentací k pokynům a smlouvám a evidencí přijatých a 

předaných pokynů tak byly zjištěny ve více než 10 % kontrolovaných případů. 

 

II.3.2. Ad A. výroku rozhodnutí, bod III. – vyjádření účastníka řízení 
 

71. Účastník řízení ve svém vyjádření ze dne 8. července 2016 uvedl, že se domnívá, 

že kontrolním orgánem označená pochybení v evidenci jsou zcela nevýznamného 

charakteru bez jakékoli možnosti způsobit tímto postupem jakoukoli byť i nepatrnou 

újmu klientům nebo třetím osobám. Z rozhodnutí správního orgánu o námitkách 

účastníka ze dne 11. 9. 2015 č.j. 2015/099555/CNB/580 především vyplývá, že značná 

část tvrzených pochybení ve skutečnosti pochybeními nebyla (např. vyhovění 

správního orgánu námitce č. 19 proti bodu 2.2.1.6. Evidence investičního 

zprostředkovatele - strana 53 - 64 protokolu). Účastník řízení nijak nezpochybňuje své 

povinnosti dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a to ani ty evidenčního 

charakteru a podle svých možností vynakládá maximální úsilí k tomu, aby evidence 

byla vedena správně a řádně. Z pochybení charakteru špatné označení státu, kdy je 

zřejmé, že CZE nemůže být správně, pokud je dále uvedena adresa v Římě, lze zjistit 

pouze tolik, že se jedná z větší části o písařské chyby, které nejsou způsobilé uvést 

kohokoli v omyl případně mít za následek jakoukoli újmu na straně klienta. Účastník 

řízení souhlasí, že ani takové chyby by se neměly stávat a proto zavedl elektronizaci 

procesu, která by měla zabránit zaznamenávání zjevné nesprávnosti údajů.  
 

72. Účastník řízení dále uvedl, že pokud byly v rámci kontroly správního orgánu shledány 

jakékoli nedostatky týkající se chybějících údajů, tyto byly všechny řádně odstraněny, 

a to na základě další podrobné kontroly ze strany účastníka řízení. Případné chybějící 

údaje byly doplněny. Účastník řízení zdůrazňuje, že i z uvedeného je zřejmé, že se 

jednalo čistě o chyby v psaní a evidenci bez jakéhokoli vlivu na kvalitu poskytnuté 

služby a v žádném z uvedených případů se nejednalo o jakékoli pochybení v tom 

smyslu, že by nevyplněné údaje neměl účastník řízení resp. spolupracující osoba 

                                                 
52

 CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015, podsložka 4 
53

 CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015, podsložka 4 
54

 CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015, podsložka 4 
55

 CD, spis č. l. 6, složka 44 
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k dispozici.  
 

73. V souladu s ustanovením § 32 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

Investiční zprostředkovatel vede evidenci přijatých a předaných pokynů týkajících 

se investičních nástrojů a evidenci smluv týkajících se poskytovaných investičních 

služeb; investiční zprostředkovatel je pro účely vedení této evidence oprávněn vést 

rodná čísla zákazníků. Účastník řízení uvádí, že k porušení této povinnosti nedošlo. 

Evidence je vedena řádně, v jednotlivých případech mohlo dojít k chybným 

záznamům. Z této skutečnosti však nelze dovozovat porušení uvedeného zákonného 

ustanovení. Účastník řízení drobné závady charakteru evidenčních či písařských chyb 

po jejich zjištění okamžitě odstranil a učinil opatření k tomu, aby výskyt obdobných 

chyb byl minimalizován. Ze zjištěných závad v zásadě lehčího charakteru nelze 

odvodit zavinění správního deliktu ve smyslu § 157 odst. 5 písm. c) zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu 
 

74. V rámci prevence vytýkaného jednání účastník řízení uvedl, že od 30.9.2015 zavádí 

elektronizaci všech procesů tak, že při vyplňování jednotlivých elektronických 

dotazníků sám takový dotazník zabrání vyplnění zjevně nesprávných nebo vzájemně 

rozporných údajů. Nadto účastník řízení kontroluje správnost vyplnění elektronických 

formulářů na všechny investiční služby, u nichž jednorázový nákup přesáhne 

stanovený objem. Byly provedeny změny v informačním systému, který na případné 

nedostatky shora uvedeného charakteru upozorňuje. V případě identifikace 

investičního nástroje a kategorie pokynu byla opravena chyba ve vnitřním nastavení 

systému.  
 

75. Účastník řízení rovněž uvedl, že nad rámec již přijatých opatření, představenstvo 

účastníka rozhodlo o přijetí dalších opatření. Představenstvo schválilo nové kontrolní 

opatření pro kontrolu hlídání chyb zaměstnanců Oddělení zápisu obchodu (back 

office). Tato pravidelná kontrola by měla sloužit k opravě případných chyb, které 

nebudou zachyceny elektronickými prostředky a uvedení veškerých evidencí 

do souladu s obecně závaznými předpisy. V současné době oddělení Compliance 

pracuje na nastavení parametrů těchto kontrol, probíhají analýzy a přípravy. 

Účastník řízení předpokládá, že první ucelenou koncepci tohoto projektu bude mít 

k dispozici v průběhu měsíce října, kdy správní orgán s tímto kontrolním prostředkem 

rovněž seznámí. Dalším obdobným projektem je příprava kontroly dat ukládaných 

do jednotlivých evidencí na kvartální bázi analytikem produktového oddělení 

odpovědného za produktovou oblast investic dle ZOPKT. Rovněž v tomto případě 

aktuálně probíhá fáze analýzy a přípravy, kdy ucelenou koncepci tohoto kontrolního 

mechanismu účastník také očekává v průběhu měsíce října, kdy by rovněž s tímto 

projektem seznámil správní orgán.  
 

76. Účastník řízení sdělil, že nastavení investičního deníku a oprava chyb v něm byla 

provedena na základě upozornění ČNB na nedostatky. V současné době chyby, které 

se v deníku generují, nejsou IT charakteru, ale vznikají při zápisu smluv a pokynů. 

Prozatím není nastaven kontrolní mechanismus, účastník počítá s tím, že budou 

nastaveny kontrolní sestavy nad zaměstnanci BT, kteří generují chyby při zápisu 

obchodů. Dále by pak měl analytik produktového oddělení odpovědný za oblast 

investic kvartálně kontrolovat, zda uvedená data v deníku jsou správná. 
 

77. Ve svém vyjádření ze dne 27. ledna 2017 pak účastník řízení uvedl, že od 30.9.2015 

zavádí elektronizaci všech procesů tak, že při vyplňování jednotlivých elektronických 

dotazníků, sám takový dotazník zabrání vyplnění zjevně nesprávných nebo vzájemně 
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rozporných údajů. Nadto účastník řízení kontroluje správnost vyplnění elektronických 

formulářů na všechny investiční služby, u nichž jednorázový nákup přesáhne 

stanovený objem.  
 

78. Současně uvedl, že byly provedeny změny v informačním systému, který na případné 

nedostatky shora uvedeného charakteru upozorňuje. V případě identifikace 

investičního nástroje a kategorie pokynu byla opravena chyba ve vnitřním nastavení 

systému. 

 

II.3.3. Ad A. výroku rozhodnutí, bod III. – vyjádření správního orgánu a právní 

kvalifikace 
 

79. Podle ustanovení § 32 odst. 5 vede investiční zprostředkovatel evidenci přijatých 

a předaných pokynů týkajících se investičních nástrojů a evidenci smluv týkajících se 

poskytovaných investičních služeb (dále též jen „evidence“). Náležitosti evidence jsou 

uvedeny v ustanovení § 3 vyhlášky č. 231/2009 Sb., která v otázce vlastního obsahu 

evidence investičního zprostředkovatele odkazuje na přílohy č. 2 a 3 této vyhlášky.  
 

80. Účastník řízení ve svém vyjádření uvedl, že nedostatky zjištěné v evidenci byly pouze 

drobného charakteru a že dle jeho názoru nedošlo k porušení ustanovení § 32 odst. 5 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu a že nemohlo dojít ke spáchání správního 

deliktu dle ustanovení § 157 odst. 5 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 

Správní orgán k tomuto podotýká, že investiční zprostředkovatel je povinen dle 

ustanovení § 32 odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu vést evidenci, 

a to řádně. 
 

81. Účastník řízení se dopustil porušení povinnosti jako investiční zprostředkovatel vést 

(řádně) evidenci přijatých a předaných pokynů v souladu s vyhláškou 231/2009 Sb. 

S ohledem na četnost případů, u nichž bylo toto porušení zjištěno a jejich rozsah 

(některé položky vůbec nebyly vyplňovány), správní orgán konstatuje, že nelze tato 

pochybení považovat za zcela bagatelní a i proto shora popsané nedostatky v evidenci 

vedou k naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle ustanovení § 157 odst. 5 

písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Správní orgán dále konstatuje, že 

zohlednil skutečnost, že účastník řízení v průběhu kontroly resp. správního řízení 

odstranil protiprávní stav a dále dle svých vyjádření přijal k evidenci investičního 

zprostředkovatele nápravná opatření, aby k chybám v evidenci do budoucna již 

nedocházelo. 
 

82. S ohledem na výše uvedené má správní orgán za prokázané, že účastník řízení 

v období ode dne 1.9.2013 do 20.2.2015
56

 nevedl řádně evidenci investičního 

zprostředkovatele. Tímto jednáním porušil ustanovení § 32 odst. 5 zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu a navazující ustanovení § 3 vyhlášky 

č. 231/2009 Sb. ve spojení s přílohou č. 2 a přílohou č. 3 k této vyhlášce, čímž 

došlo k naplnění skutkové podstaty správního deliktu uvedeného v ustanovení 

§ 157 odst. 5 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 

 
III. Ad B. výroku rozhodnutí – zastavení řízení 

 

83. V bodech I. a II. oznámení o zahájení správního řízení vznesl správní orgán vůči 

účastníku řízení obvinění, že svým jednáním postupoval v rozporu s odbornou péčí 

                                                 
56

 Období, za které byla provedena kontrola evidence přijatých a předaných pokynů. 
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dle § 21 odst. 1 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. V konkrétní rovině 

správní orgán účastníku řízení vytknul, že:  
 

- v případě 45 pojistných smluv nezaznamenal dostatečným způsobem důvody, 

na kterých založil svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu; 
 

- neprováděl dostatečnou kontrolu dodržování vnitřních předpisů týkajících se povinné 

přítomnosti poradců, zprostředkovávajících uzavření pojistných smluv, na všech 

schůzkách s klientem a umožnil tak, aby jeho spolupracovníci, kteří nejsou 

registrováni jako podřízení pojišťovací zprostředkovatelé vykonávající svou činnost 

pro účastníka řízení, vykonávali jeho jménem zprostředkovatelskou činnost 

v pojišťovnictví. 
 

III.1. Nezaznamenávání požadavků/potřeb/důvodů  – skutková zjištění 
 

84. Doporučení pro výběr daného pojistného produktu je účastník řízení povinen provést 

zejména na základě informací poskytnutých klientem a jejich vyhodnocení. 

Zaznamenané důvody by měly být dostatečně individualizované a konkrétní, aby 

z nich bylo zřejmé, jaké faktory pojišťovací zprostředkovatel při doporučení 

konkrétního pojistného produktu zohlednil. Záznam těchto důvodů představuje 

závěrečnou fázi celého rozhodovacího procesu, a je tedy také nedílnou součástí 

záznamu vytvořeného v souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona o pojišťovacích 

zprostředkovatelích.
57

  
 

85. Pro účely ověření dodržování zákonných požadavků týkajících se jednání s klientem, 

zejména povinností stanovených ustanoveními § 21 odst. 1 a 5 až 10 zákona 

o pojišťovacích zprostředkovatelích, byl v průběhu kontroly vybrán a prověřen vzorek 

pojistných smluv či návrhů pojistných smluv (dále též „pojistné smlouvy“) 

zprostředkovaných účastníkem řízení v období od 1. ledna 2014 do 6. února 2015. 

Z celkového počtu 52 742 ks smluv, resp. jejich změn, zprostředkovaných ve výše 

uvedeném kontrolovaném období bylo pro dané účely vybráno 71 zprostředkovaných 

pojistných smluv životního i neživotního pojištění (dále vzorek pojistných smluv).
58

 
 

86. V souvislosti s výše uvedeným vzorkem pojistných smluv analyzoval správní orgán 

předložené dokumenty za účelem ověření, jakým způsobem byly zaznamenány 

důvody, na kterých účastník řízení zakládal svá doporučení pro výběr pojistných 

produktů.  
 

                                                 
57

viz Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. srpna 2010, k některým povinnostem pojišťovacího 

zprostředkovatele, dostupné na adrese:  

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2010/download/v_2010_15_217105

80.pdf. 
58

 dokumentace k pojistným smlouvám evidovaným pod ID obchodu č. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______, vše CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015, podsložka 6; a dokumentace k pojistným 

smlouvám evidovaným pod ID obchodu č. _______________________________________________, vše CD, 

spis č. l. 6, složka 36, podsložka 02_  

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2010/download/v_2010_15_21710580.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2010/download/v_2010_15_21710580.pdf
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87. Poradci účastníka řízení v postavení podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů 

používají při jednání s klientem povinně formulář Záznam o požadavcích a potřebách 

klienta
59

 (dále jen „ZPPK“), který obsahuje mimo jiné část určenou k záznamu 

doporučení konkrétních produktů včetně rozsahu (výše pojistné ochrany) a důvodů, 

které poradce účastníka řízení k takovému doporučení vedly (část Doporučení 

pojišťovacího zprostředkovatele), a dále část určenou pro záznam informací 

o skutečně zprostředkovaném pojistném produktu, který klient uzavřel. 
 

88. Podle Pokynů slouží k záznamu důvodů pro doporučení konkrétního pojistného 

produktu formulář ZPPK. Dle článku 2. 4. odst. 5 Pokynů je podřízený pojišťovací 

zprostředkovatel povinen vyhodnotit požadavky a potřeby a navrhnout klientovi 

pojistné produkty a parametry nastavení – pojistné částky, spoluúčast, začátek a konec 

pojištění, popř. alokaci, a u každého produktu uvést zdůvodnění, proč vybraný 

pojistný produkt navrhuje, a které požadavky a potřeby tím řeší.  
 

89. Ve formuláři ZPPK je vyčleněna zvláštní část X. Doporučení zprostředkovatele, 

do které mají být zaznamenány pojistné produkty, které spolupracovník klientovi 

doporučil. Zaznamenává se zde označení produktu, výše pojistné ochrany 

a odůvodnění volby těchto produktů. Jak vyplývá z přílohy k vnitřnímu předpisu 

účastníka řízení – metodický návod s názvem Kontrola dokumentace k pojistným 

smlouvám
60

, může být informace o výši pojistné ochrany nahrazena modelací 

přiloženou k ZPPK a odůvodnění pro doporučení konkrétního pojistného produktu 

může být nahrazeno přiloženou modelací nebo přílohou BT 2.42 – info 

o produktech
61

. Z Pokynů také vyplývá, že pokud účastník řízení vydal přílohu 

k ZPPK u konkrétního pojistného produktu, je v případě zdůvodnění pro doporučení 

konkrétního pojistného produktu doporučeno podřízenému pojišťovacímu 

zprostředkovateli použít tuto přílohu. Obsahem příloh BT 2.42 jsou však pouze 

obecné informace týkající se pojistného produktu, jehož sjednání je nabízeno, nikoliv 

údaje týkající se konkrétně sjednávaného pojištění s konkrétním klientem (konkrétní 

nastavení parametrů pojistného produktu). V přílohách BT 2.42 je sice prostor 

pro vyplnění dalších detailních údajů, nicméně jejich vyplnění není ze strany 

účastníka řízení vyžadováno, a tyto tak v podstatě plní funkci základních informací 

o samotném pojistném produktu, nikoliv však informaci o důvodech, na kterých 

příslušný poradce založil svá doporučení pro výběr a nastavení daného konkrétního 

pojistného produktu. 
 

90. Ze shora uvedeného kontrolního vzorku pojistných smluv bylo v případě 

23 pojistných smluv
62

 zaznamenáno odůvodnění „produkt kryje zaznamenané 

požadavky klienta“ či jeho drobné slovní modifikace (např. formulace „splňuje 

veškeré požadavky dané klientem“, „dle požadavků klienta“, „viz požadavky klienta“, 

„na  základě volby klienta“, „splňuje požadavky klienta“, „zcela splňuje přání 

klienta“, „produkt splňuje požadavky klienta“, „produkt splňuje veškeré požadavky 

klienta“, „produkt zcela splňuje požadavky klienta“, „dle klientova přání“, „toto 

pojištění splňuje veškeré požadavky dané klientem“). Tato obecná formulace, 

tj. informace, že doporučený produkt kryje požadavky, potřeby či rizika klienta, však 

                                                 
59

 CD, spis č. l. 6, složka 6, podsložka CNB kontrola, podsložka 19 
60

 CD, spis č. l. 6, složka 6, podsložka CNB kontrola, podsložka 08 a složka 7  
61

 CD, spis č. l. 6, složka 6, podsložka CNB kontrola, podsložka 19 
62

 Smlouvy evidované pod ID obchodu č. _________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________________ 
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nepředstavuje dostatečně individualizovaný a konkrétní důvod pro doporučení daného 

pojistného produktu, neboť skutečnost, že pojistný produkt kryje pojistná rizika, plyne 

již ze samotné podstaty pojištění. Rovněž s ohledem na povinnost pojišťovacího 

zprostředkovatele jednat s odbornou péčí lze očekávat, že doporučený pojistný 

produkt bude odpovídat klientovým zaznamenaným požadavkům a potřebám. Naopak 

doporučení takového pojistného produktu, který by výše uvedené nesplňoval, 

by mohlo být posuzováno jako jednání v rozporu s požadavky odborné péče, případně 

by v záznamu muselo být jasným a srozumitelným způsobem zaznamenáno, z jakých 

důvodů a v jakých parametrech nesplňuje daný produkt klientovy požadavky 

a potřeby, včetně odůvodnění, proč jej kontrolovaná osoba přes tento zjištěný rozpor 

klientovi doporučila.  
 

91. Totéž platí obdobně i v případě další pojistné smlouvy evidované pod ID obchodu 

č. 03.076.529, kdy je jako záznam důvodů, na nichž je založeno doporučení pro výběr 

daného pojistného produktu uvedeno, že „smlouva je nastavena dle požadavků 

a potřeb klienta na krytí jednotl. rizik, s využitím jejich +, smlouva nastavena bez 

spoření“, bez bližších informací týkajících se právě pozitiv daného produktu, která 

byla při doporučení zohledněna.  
 

92. Obdobně tomu je též v případě pojistné smlouvy evidované pod ID obchodu 

č. 03.466.985, kdy je jako odůvodnění uvedeno „kompletní zajištění příjmů 

z dlouhodobého i krátkodobého hlediska“. Zajištění příjmů v případě smrti nebo 

úrazu, a to v dlouhodobém i krátkodobém horizontu, však bylo v daném případě 

požadavkem klienta. Vzhledem ke skutečnosti, že dle ZPPK byl klientovi doporučen 

pouze jeden pojistný produkt, není zřejmé, zda byly posuzovány i jiné pojistné 

produkty a z jakého konkrétního důvodu byl doporučen právě daný konkrétní produkt. 
 

93. Dále byl u 5 pojistných smluv
63

 v části formuláře ZPPK sloužící k uvedení důvodů 

pro doporučení daného pojistného produktu uveden pouze odkaz na modelaci, 

případně přílohu BT 2.42 bez dalšího. Přílohy BT 2.42 vydané k jednotlivým 

pojistným produktům mají v podstatě charakter pouze informačního materiálu 

obsahujícího obecné informace o daném pojistném produktu a jako takové nemohou 

bez dalšího plnit funkci záznamu důvodů, na kterých je založeno doporučení 

pro výběr daného konkrétního pojistného produktu. Obdobně je tomu v případě 

modelace, kdy se jedná v zásadě o příklad možného řešení pojistné ochrany klienta 

při nastavení konkrétních parametrů, včetně rizik, a ukázku možného vývoje účtu 

klienta, resp. vývoje kapitálové hodnoty, nikoliv však o záznam konkrétních důvodů 

pro doporučení konkrétního pojistného produktu (s danými parametry) 

pro konkrétního klienta. 
 

94. Dále byly u 4 pojistných smluv
64

 zaznamenány formulace, které sice obecným 

způsobem odůvodňují doporučení pojišťovacího zprostředkovatele, resp. odkazují 

na komunikaci s klientem, nicméně nikterak blíže nespecifikují individuální důvody, 

pro něž byl kontrolovanou osobou doporučen právě daný konkrétní pojistný produkt, 

jako například „klient požaduje životní pojištění s připojištěním na rizika uvedená 

v přiložené modelaci“ nebo „klientka požaduje zajištění sebe a manžela, nejlépe 

vyhovující varianta“. 
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95. U 4 pojistných smluv
65

 nebylo zaznamenáno žádné odůvodnění doporučení, resp. jsou 

jen uvedena rizika, která pojištění kryje, bez bližšího odůvodnění. 
 

96. V případě 2 pojistných smluv
66

 byl jako odůvodnění uveden poměr cena/výkon, resp. 

vynikající poměr kvalita a cena, a to bez dalšího. Vzhledem ke skutečnosti, 

že v ZPPK je uveden pouze jeden doporučovaný pojistný produkt, a není tedy patrné, 

jaké pojistné produkty byly porovnávány, nelze takové odůvodnění považovat 

v daných případech za dostačující. 
 

97. Dále byla u pojistné smlouvy evidované pod ID obchodu č. 03.466.924 zaznamenána 

jako důvod vedoucí k doporučení daného pojistného produktu skutečnost, že „klient 

chce investici“. Takovéto odůvodnění nelze považovat za dostačující, a to mimo jiné 

i s ohledem na skutečnost, že životní pojištění, včetně investičního životního pojištění, 

není primárně investičním produktem. Účastník řízení je navíc zároveň investičním 

zprostředkovatelem a v případě požadavku klienta týkajícího se investic může v rámci 

své činnosti klientovi nabídnout i jiné investiční produkty, než právě investiční životní 

pojištění. Z předloženého ZPPK však takový postup není patrný. 
 

98. U 3 pojistných smluv
67

 byla v ZPPK v kolonce „odůvodnění“ uvedena prohlášení, 

která jsou svou povahou spíše záznamem požadavků a potřeb klienta, nikoliv 

záznamem důvodů pojišťovacího zprostředkovatele, na kterých zakládá svá 

doporučení pro výběr daného pojistného produktu („klient požaduje povinné ručení 

na auto“, „mám zájem o pojištění domácnosti z důvodu podmínky ze strany banky, 

nemovitost kupuji na HYPO“, „klientka požaduje rizikové pojištění pro vnučku, 

pro případ krytí zdravotních výloh z nenadálé události“). 
 

99. V případě jedné pojistné smlouvy evidované pod ID obchodu 03.113.147 pak bylo 

jako odůvodnění pro doporučení dvou konkrétních pojistných produktů uvedeno 

„kvalitní plnění s vyšším (nižším) pojištěním“. Lze předpokládat, že v daném případě 

došlo k záměně slov „plnění“ a „pojištění“, nicméně ani takto provedený záznam 

důvodů, na kterých zprostředkovatel zakládá svá doporučení pro výběr daného 

konkrétního produktu, nelze považovat za dostatečný.   
 

100. Ze shora uvedených skutečností vyplývá, že v souvislosti se sjednáním 45 výše 

uvedených pojistných smluv nebyly ze strany účastníka řízení řádně zaznamenány 

konkrétní a individualizované důvody, na kterých účastník řízení založil svá 

doporučení pro výběr daného pojistného produktu, v souladu s ustanovením § 21 

odst. 8 ZPZ. 

 

III.2. Nezaznamenávání požadavků/potřeb/důvodů  – vyjádření účastníka řízení 
 

101. Účastník řízení ve svém vyjádření ze dne 8. července 2016 uvedl, že k zaznamenání 

požadavků a potřeb klienta je ze strany účastníka řízení a jeho podřízených pojistných 

zprostředkovatelů používán formulář Záznam o požadavcích a potřebách klienta. 

Tento formulář pak zcela dostatečným způsobem umožňuje záznam uvedených údajů 

a požadavků a závisí tedy zcela na podřízeném pojišťovacím zprostředkovateli, 

zda informace, které od klienta obdržel, dostatečným způsobem zaznamená 

a na samotném klientovi, v jaké míře potřebné údaje zprostředkovateli sdělí. Tento 
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formulář byl pak v průběhu roku 2015 upraven tak, aby do něj bylo možné 

zaznamenávat i potřeby třetích osob, jichž se pojištění týká, byť se nejedná 

o pojistníka. Řádné vyplňování tohoto formuláře je pak kontrolováno za použití 

pomůcky BT 2.11.21 ZPPK Kontrola zápis. V jednotlivých případech, k nimž 

se účastník řízení ještě podrobněji vyjádří dodatečně ve lhůtě do 31.8.2016, se pak 

jednalo z části o individuální pochybení ze strany podřízeného pojišťovacího 

zprostředkovatele, avšak z významné části o přání klienta, který uvedené údaje uvést 

nechtěl stejně jako své požadavky. Dle názoru účastníka řízení je právo klienta 

rozhodnout se jaké údaje uvede a není žádný prostředek, jímž by mohl účastník řízení 

či jeho podřízený pojišťovací zprostředkovatel klienta k uvedení takových údajů nutit. 

Účastník řízení však i přesto přijal další opatření a uvádění těchto údajů od roku 

2015 kontroluje s tím, že v případech, kdy se jedná o neuvedení údajů z důvodů 

na straně klienta je podřízený pojišťovací zprostředkovatel instruován, aby takovou 

informaci do příslušného formuláře zaznamenal. Z toho pak vychází i míra údajů 

o tom, z jakých důvodů byl doporučen konkrétní pojistný produkt. Účastník řízení 

s názorem správního orgánu o nedostatečnosti odůvodnění nesouhlasí, nicméně i přes 

tuto skutečnost zavedl opatření, která rozšiřují metodiku vyplňování příslušného 

formuláře a stanoví rovněž kontrolní mechanismy, že v souladu s touto metodikou jsou 

důvody dostatečně individualizovány a to včetně případů, kdy je konkrétní produkt 

výslovně vyžádán ze strany klienta či případů, kdy je pro téhož klienta sjednáváno 

více produktů založených na stejných důvodech, pro něž je produkt pro klienta vhodný 

a dochází tak k několikanásobnému opisování totožného požadavku ve více 

formulářích.  
 

102. Ustanovení § 21 odst. 8 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích stanoví: Před 

uzavřením pojistné smlouvy je pojišťovací zprostředkovatel povinen, zejména 

na základě informací poskytnutých klientem a v závislosti na charakteru sjednávaného 

pojištění, zaznamenat požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným 

pojištěním a důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá svá doporučení 

pro výběr daného pojistného produktu.  

 

103. Účastník řízení se domnívá, že uvedenou povinnost neporušil. Zákon ani v tomto 

případě nijak nekonkretizuje, jakým způsobem má být tato povinnost splněna. Pokud 

jde o plnění uvedené povinnosti ze strany podřízených pojišťovacích 

zprostředkovatelů, tito vždy zpracovávají informace od klienta a podle nich stanoví 

doporučení pro výběr pojistného produktu. Míra, jakou by tyto informace měly být 

uvedeny přímo v jednotlivých formulářích a to zejména v případech, kdy je na základě 

totožných informací sjednáno vícero produktů je otázka, kterou zákon sám přímo 

nezodpovídá. Účastník řízení nicméně vnímá výtku správního orgánu a již učinil 

kroky, které mají za cíl vylepšit kontrolní mechanismy tak, aby údaje byly důsledně 

zaznamenávány ve formulářích pro všechny jednotlivé produkty a to v maximální 

možné míře.  
 

104. V rámci předcházení obdobným nedostatkům do budoucna účastník řízení zavedl 

pomůcku BT 2.11.21 Kontrola zápis, v jejímž rámci je kontrolováno řádné vyplnění 

Záznamu o požadavcích a potřebách klienta. V případě požadavku klienta na omezený 

záznam o jeho požadavcích, příjmech apod. je pak podřízený pojišťovací 

zprostředkovatel povinen tuto skutečnost výslovně uvést stejně jako řádně uvést údaje 

ve všech vyplňovaných formulářích a to i v případech, kdy je ve stejném termínu 

vyplňováno více produktů pro jednoho klienta. Je nezbytné, aby veškeré povinné údaje 

byly uváděny ve všech takto vyplňovaných formulářích.  
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105. Účastník rovněž připravil a představenstvo účastníka tento postup schválilo, vydání 

dokumentu „Seznam zakázaných zdůvodnění doporučení pojistného produktu“. 

V rámci tohoto seznamu tak účastník přistoupil k negativnímu vymezení zakázaných 

formulací. Tento dokument slouží rovněž pro kontrolu došlé produkce při zpracování 

smluv na back office (rozuměj také Oddělení zápisu obchodu). V případě, kdy je 

v rámci kontroly zjištěna zakázaná formulace, dochází k tzv. ohrožení obchodu 

a zadržení provize, dokud poradce neuvede záznam do souladu s dokumentem 

(pojistná smlouva).  
 

106. Představenstvo schválilo strategický projekt „Elektronizace povinných příloh“, jehož 

součástí je technologická a faktická změna formulářů pro zjištění potřeb klienta 

a jejich následné vyhodnocení. Změny umožní větší kontrolu nad získanými daty již 

při prvním zadání informací poradcem o klientovi a bude lépe monitorovat celý 

proces. Součástí této změny bude rovněž „wizard“ (průvodce), který bude poradcům 

nápomocen ve vyplnění informací do záznamu a provede poradce celým procesem. 

Proces bude více standardizovaný a kontrolovatelný. Projekt je rozdělen do několika 

fází. Prvním krokem je úprava dokumentů a příloh v oblasti penzí a následovat by 

měly podklady k pojištění, tedy ZPPK. Předběžným cílem je v průběhu září 2016 

zavést testovací verzi a následně spustit tento projekt do sítě. Účastník bude kontrolní 

orgán následně informovat o implementaci a dalších krocích.  
 

107. Dále uvedl, že v souvislosti se Záznamem požadavků a potřeb klienta zavádí účastník 

rovněž pravidelné proškolování týmu Oddělení zápisu obchodů na správné 

vyhodnocování Záznamu požadavků a potřeb klienta na měsíční bázi ve spolupráci 

s interními analytiky účastníka, a individuální školení smluvních partnerů s vysokým 

poměrem ohrožení, kteří se do této skupiny dostávají buď z důvodu krátkého působení 

v rámci účastníka či z důvodu přetrvávajících neznalostí. 
 

108. Ve vyjádření ze dne 27. ledna 2017 pak účastník řízení uvedl, že k zaznamenání 

požadavků a potřeb klienta je ze strany účastníka řízení a jeho podřízených pojistných 

zprostředkovatelů používán formulář Záznam o požadavcích a potřebách klienta. 

Tento formulář byl pak v průběhu roku 2015 upraven tak, aby do něj bylo možné 

zaznamenávat i potřeby třetích osob, jichž se pojištění týká, byť se nejedná 

o pojistníka. Řádné vyplňování tohoto formuláře je pak kontrolováno za použití 

pomůcky BT 2.11.21 ZPPK Kontrola zápis. Účastník řízení přijal další opatření 

a uvádění těchto údajů od roku 2015 kontroluje s tím, že v případech, kdy se jedná 

o neuvedení údajů z důvodů na straně klienta je podřízený pojišťovací 

zprostředkovatel instruován, aby takovou informaci do příslušného formuláře 

zaznamenal. 

 

III.3. Nezaznamenávání požadavků/potřeb/důvodů – vyjádření správního orgánu 

a právní kvalifikace 
 

109. Ustanovení § 21 odst. 8 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích stanoví, 

že pojišťovací zprostředkovatel před uzavřením pojistné smlouvy je povinen kromě 

požadavků a potřeb klienta, resp. zájemce o pojištění, zaznamenat také důvody, 

na kterých zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu.  

  

110. Dle ustanovení § 21 odst. 9 písm. a) zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích 

je pojišťovací zprostředkovatel povinen informace podle odstavců 5 až 8 poskytnout 

a) písemně nebo na nosiči dat, který je přístupný klientovi, b) jasně a přesně, klientovi 
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srozumitelnou formou, a c) v úředním jazyce členského státu, ve kterém je pojištění 

sjednáváno, nebo v jiném dohodnutém jazyce.  
 

111. Záznam požadavků a potřeb klientů by měl obsahovat rozhodovací proces 

pojišťovacího zprostředkovatele, ze kterého by mělo být patrné, jaké důvody vedly 

pojišťovacího zprostředkovatele k výběru konkrétního pojistného produktu, přičemž 

tyto důvody by měly být dostatečně konkrétní na to, aby z nich bylo zřejmé, jaké 

faktory při doporučení tohoto produktu zohlednil, zejména pak u produktů investičního 

životního pojištění. 
 

112. Lze samozřejmě připustit, že důvody budou pro jednotlivé druhy pojištění 

zaznamenány v různé míře konkrétnosti a detailu. Detailní a strukturované uvádění 

důvodů má smysl zejména u dlouhodobých produktů rezervotvorného životního 

pojištění (typicky investičního životního pojištění), u kterých nese investiční riziko 

klient a které tedy vyžadují ze strany zprostředkovatele zvláštní povinnosti, zejména 

pokud jde o zjišťování rizikově-výnosového profilu klienta a tomu odpovídající výběr 

konkrétních druhů podkladových aktiv, do kterých bude pojistné alokováno. Avšak 

i u relativně standardizovaných pojistných produktů v neživotním pojištění je dle 

názoru správního orgánu nezbytné požadavek stanovený v § 21 odst. 8 zákona 

o pojišťovacích zprostředkovatelích dodržovat, neboť ne všechny parametry 

konkrétního typu pojištění (jako např. pojistné limity, rozsah krytí či výluky) mají 

různé pojišťovny nastaveny naprosto shodně.    
 

113. Ze záznamu musí být patrný rozhodovací proces pojišťovacího zprostředkovatele 

od získání informací ohledně klientem podstupovaných rizik, přes vyhodnocení těchto 

informací, výběr vhodného pojistného produktu až po zaznamenání důvodů, které 

k takovému výběru vedly. Ustálený výklad, pokud jde o konkrétní podobu plnění 

povinností v § 21 odst. 8 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, vymezují úřední 

sdělení, v tomto případě  Úřední sdělení ČNB č. 15/2010  k některým povinnostem 

pojišťovacího zprostředkovatele, zejména čl. 3.
68

 Z výše uvedeného pak vyplývá, 

že na základě získání a vyhodnocení požadavků a potřeb klienta, získaných od něj 

v dostatečném rozsahu a s ohledem na možná pojistná rizika, a při zohlednění znalostí, 

zkušeností a finanční situace klienta, by měl pojišťovací zprostředkovatel vybrat 

pro klienta nejvhodnější pojistný produkt a uvést důvody, které jej k tomu vedly. 

Povinností pojišťovacího zprostředkovatele je výběr vhodného pojistného produktu 

a zaznamenání důvodů, které k takovému výběru vedly, zaznamenat, tj. uchovat 

v trvalé formě (viz § 21 odst. 9 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích). To platí 

pro každou radu poskytnutou zákazníkovi o daném pojistném produktu.
69

 
 

114. Jak již bylo uvedeno výše, správní orgán si usnesením ze dne 9. září 2016, 

č. j. 2016/106134/570 vyžádal vzorek 20 pojistných smluv zprostředkovaných 

účastníkem řízení v období od března 2016 do srpna 2016
70

, včetně doprovodné 

dokumentace (záznam o požadavcích a potřebách klienta (část A), záznam 

o požadavcích a potřebách klienta (část B), u rezervotvorného životního pojištění též 

modelace kapitálové hodnoty a odkupného od jednotlivých pojistitelů, případné též 

AML dotazník). 
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115. Správní orgán při posuzování pojistných smluv předložených v rámci správního řízení 

dospěl k závěru, že předložené smlouvy resp. písemné záznamy o požadavcích 

a potřebách klientů obsahují ve větší
71

 či menší
72

 míře detailu konkrétní 

(individualizované) požadavky klientů a rovněž konkrétní důvody pro doporučení 

vybraného pojistného produktu ze strany podřízeného pojišťovacího 

zprostředkovatele
73

. Tedy jak potřeby a požadavky tak důvody jsou u nového vzorku 

smluv zaznamenány podrobněji, než tomu bylo u vzorku pojistných smluv 

posuzovaných v průběhu kontroly.  
 

116. Správní orgán tedy s ohledem na výše uvedené konstatuje, že s ohledem na uvedené 

zjištění pominul důvod pro uložení formalizovaného opatření k nápravě ve smyslu 

§ 23 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Je však nutno podotknout, 

že případné dodržování zákonem stanovených povinností u pojistných smluv, které 

byly sjednány mimo posuzované období (tj. zejména po srpnu 2016) bude možno 

ověřit až provedením komplexnější kontroly na místě. 
 

117. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se správní orgán rozhodl v tomto bodu 

od uložení sankce resp. opatření upustit a správní řízení zastavit.  

 

III.4. Nedostatečná kontrola poradců – skutková zjištění 
 

118. Účastník řízení v rámci svých interně nastavených postupů umožňoval, aby pojistné 

smlouvy byly uzavírány v režimu tzv. „spisovatele“. Jedná se o situace, kdy uzavření 

pojistné smlouvy jménem účastníka řízení (formálně) zprostředkovává osoba, která je 

řádně registrovaným podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelem (dále též „PPZ“) 

vykonávajícím svou činnost pro účastníka řízení (tato osoba se označuje za tzv. 

„spisovatele“), nicméně jednání s klientem se účastní také další spolupracující fyzická 

osoba, která ještě není registrována jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel, resp. 

není registrována jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel vykonávající svou 

činnost pro účastníka řízení. PPZ, vykonávající činnost pro účastníka řízení, má dle 

čl. 2.1 vnitřního předpisu účastníka řízení Metodické pokyny pro podřízené 

pojišťovací zprostředkovatele platné od 1. 3. 2013
74

 (dále jen „Pokyny“) povinnost 

být bezpodmínečně přítomen na všech jednáních s klientem, která jsou v rámci 

zprostředkování vedena, a podepsat zprostředkovávanou pojistnou smlouvu nebo 

zprostředkovávaný návrh pojistné smlouvy a další dokumentaci. Daný obchodní 

případ a plná výše provize, které náleží zprostředkujícímu podřízenému 

pojišťovacímu zprostředkovateli s příslušnou registrací (tzv. spisovatel), jsou následně 

převáděny na základě žádosti tohoto podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele 

na neregistrovaného spolupracovníka.
75

 V textu formuláře Žádost o převod 

                                                 
71

 Viz např. záznam z jednání s klientkou _______, pojistná smlouva č. __________ (životní pojištění AEGON 

VIA). 
72

 Viz např. záznam z jednání s klientem ______, pojistná smlouva č. __________ (pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou zaměstnavateli, Kooperativa pojišťovna). 
73

 Viz např. záznam z jednání s klientkou __________, pojistná smlouva č. __________ (životní pojištění 

kooperativa 7 BN). 
74

 CD, spis č. l. 6, složka 6, podsložka 08 
75

 Pojmy spisovatel a poradce jsou uvedeny v evidenci pojistných smluv (viz sloupec P a R). V případě, 

že jméno spisovatele je odlišné od jména poradce, jedná se o pojistnou smlouvu uzavřenou v režimu 

tzv. spisovatele; CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015 
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obchodních případů včetně provizních nároků
76

 je pak uvedeno, že důvodem převodu 

obchodního případu může být (i) zaškolování finančního poradce, na kterého jsou 

obchody převáděny, (ii) sjednání obchodního případu s finančním poradcem jako 

klientem a (iii) jiné důvody, které však nelze použít u pojistných, investičních produktů 

a produktů penzijního spoření.  
 

119. Režim tzv. spisovatele byl v rámci nastavených postupů účastníka řízení využíván 

nejen v případě zprostředkování pojistných smluv, ale také v případě zprostředkování 

investic, přičemž důvody pro sjednání investic v daném režimu a převod obchodního 

případu včetně příslušné provize jsou obdobné, jako je tomu v případě 

zprostředkování pojistných smluv.
77

 
 

120. Z předložené evidence uzavřených pojistných smluv
78

 bylo zjištěno, že 11 018 smluv 

z celkových 52 742 uzavřených od 1. ledna 2014 do 6. února 2015, bylo uzavřeno 

v režimu spisovatel (celkem využilo tento systém 407 podřízených pojišťovacích 

zprostředkovatelů). Z předložené evidence přijatých investičních pokynů
79

 bylo 

zjištěno, že 2 190 pokynů z celkových 9 962 pokynů přijatých od 1. ledna 2014 

do 6. února 2015, bylo přijato v režimu spisovatel (celkem využilo tento systém 

193 vázaných zástupců). 
 

121. Jak vyplývá ze záznamů z kontrolní činnosti, účastník řízení identifikoval zneužívání 

režimu spisovatele až v prosinci 2014, kdy bylo zjištěno, že velká část produkce 

je v režimu spisovatel. Nutné přehodnotit používání spisovatele, vyhodnotit rizika 

používání spisovatele s ohledem na objem.
80

 Účastník řízení neprováděl 

systematickou kontrolu využívání režimu spisovatel a kontrolu, která by ověřovala 

přítomnost jeho podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů na schůzkách s klienty, 

resp. která by ověřovala, že osoby bez příslušné registrace neprovádějí samostatně 

zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. 
 

III.5. Nedostatečná kontrola poradců – vyjádření účastníka řízení 
 

122. Účastník řízení ve svém vyjádření ze dne 8. července 2016 uvedl, že jak bylo správně 

zjištěno ze strany správního orgánu, režim „spisovatel“ je nástroj sloužící 

k zaučování nových poradců, přičemž na tento režim dále navazuje postup s použitím 

formuláře Žádost o převod obchodních případů včetně provizních nároků.  
 

123. Obava, že k využívání tohoto nástroje ze strany spolupracujících osob dochází 

v některých jednotlivých případech nesprávným způsobem resp., že následné 

zdůvodnění tohoto postupu vždy nekoresponduje s účelem pro řádné použití tohoto 

nástroje, nastala na straně účastníka řízení již v roce 2014 a to před vlastním 

zahájením kontroly ze strany správního orgánu. Účastník řízení proto již v uvedeném 

roce přistoupil k namátkové kontrole a zahájil kroky k zavedení mechanismů, které by 

nesprávnému nakládání s tímto nástrojem bránilo. S účinností od 1.10.2015 tak 

zavedl účastník řízení nová opatření. V první řadě účastník řízení novelizoval vnitřní 

                                                 
76

 Jedná se např. o smlouvy evidované pod ID č. ____________________________, CD, spis č. l. 6, složka 19, 

podsložka výzva_16_03_2015, podsložka 6 
77

 Pojmy spisovatel a poradce jsou uvedeny v evidenci investičního zprostředkovatele (viz sloupec H a I). 

V případě, že je vyplněno pole spisovatel RČ, jedná se o smlouvu (pokyn) uzavřenou v režimu tzv. spisovatele; 

CD, spis č. l. 6, složka 33  
78

 CD, spis č. l. 6, složka 19, podsložka výzva_16_03_2015  
79

 CD, spis č. l. 6, složka 33 
80

 CD, spis č. l. 6, složka 6, podsložka CNB kontrola, podsložka 11 
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předpis BT A.05.03 Výkon vnitřní kontroly, vnitřní předpis BT A.08.01 Etický výbor 

a vydal nový vnitřní předpis BT A.10 Opatření a sankce. Těmito předpisy je tedy 

upraven kontrolní režim správného užití režimu „spisovatel“, kdy kontrolované údaje 

jsou rozšířeny o kontrolu účasti pojišťovacího zprostředkovatele při jednání 

s klientem, přičemž výsledky takové kontroly jsou předkládány Etickému výboru, který 

následně doporučí statutárnímu orgánu nápravná opatření či sankce.  
 

124. Účastník řízení však trvá na tom, že uvedeným postupem nebyl z jeho strany porušen 

zákon. Ustanovení § 21 odst. 1 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích stanoví: 

Osoba provozující zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví nebo činnost 

samostatného likvidátora pojistných událostí je povinna tuto svoji činnost vykonávat 

s odbornou péčí, chránit zájmy spotřebitele, zejména nesmí uvádět nepravdivé, 

nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, anebo 

zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb. Na požádání 

je povinna předložit klientovi, pojišťovně nebo zajišťovně osvědčení o svém zápisu 

do registru podle tohoto zákona. Na žádost klienta je povinna mu sdělit způsoby svého 

odměňování. V souvislosti se svojí činností pojišťovacího zprostředkovatele nebo 

samostatného likvidátora pojistných událostí nesmí klientovi poskytovat neoprávněné 

výhody finanční, materiální či nemateriální povahy.  
 

125. Žádného jednání uvedeného v citovaném ustanovení se účastník řízení nedopustil, 

a přestože lze souhlasit s názorem správního orgánu, že je třeba režim „spisovatel“ 

ze strany spolupracujících osob kontrolovat a je nezbytné, aby jej tyto osoby užívaly 

řádně, není možné spatřovat v uvedeném selhání jednotlivců z řad spolupracujících 

osob porušení zákona v mezích stanovených shora. Přestože sepisující osoba sama 

v takových případech nebyla podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelem, nejednalo 

se v žádném případě o jakékoli snížení míry odborné péče nebo klamání klienta. 

Zájmy klienta jako spotřebitele byly a jsou pro účastníka řízení prvořadé a tomu 

odpovídá rovněž výběr smluvních partnerů (rozuměj spolupracujících osob na základě 

řádné smlouvy o spolupráci, dále také jen jako "SP"). Pokud v jednotlivých případech 

došlo k uvedenému administrativnímu pochybení, neznamená to, že uvedený obchodní 

případ nepodléhal běžné kontrole ze strany podřízeného pojišťovacího 

zprostředkovatele a účastníka řízení nebo dokonce, že by nebyla klientovi poskytována 

služba s odbornou péčí. Před zavedením kontrolních mechanismů ze strany účastníka, 

evidoval účastník několik stížností v řádech jednotek týkajících se tohoto problému, 

které však vždy důkladně prošetřil a přijal opatření k nápravě ve formě výzvy 

k odstranění závadného stavu, uložení smluvních sankcí, případně ukončení 

smluvního vztahu. Po zavedení kontrolních mechanismů jsou případné problematické 

situace zachyceny ještě před vznikem závadného stavu a proto v této souvislosti již 

nové případy obdobných porušení, dle aktuálních informací dostupných účastníkovi, 

nevznikají. Účastník prověřil rovněž své statistické údaje týkající se stížností klientů 

resp. uvedených pochybení před zavedením kontrolních opatření a v celkovém 

množství se jedná o naprosto ojedinělé případy v řádech jednotek, které navíc 

účastník dále prošetřil a v případě důvodných stížností i vyřešil, a to bez jakékoli 

potřeby intervence ze strany kontrolního orgánu státní moci.  
 

126. Účastník řízení uvedl, že jako opatření k prevenci obdobného jednání do budoucna 

novelizoval s účinností od 1.10.2015 vnitřní předpis BT A.05.03 Výkon vnitřní 

kontroly, vnitřní předpis BT A.08.01 Etický výbor a vydal nový vnitřní předpis 

BT A.10 Opatření a sankce. Tyto předpisy v současnosti upravují kontrolní režim 

správného užití režimu „spisovatel“, kdy kontrolované údaje jsou rozšířeny o kontrolu 
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účasti pojišťovacího zprostředkovatele při jednání s klientem, přičemž výsledky takové 

kontroly jsou předkládány Etickému výboru, který následně doporučí statutárnímu 

orgánu nápravná opatření či sankce.  
 

127. Účastník má v současnosti plně funkční kontrolní systém pravidelných kontrol (plán 

provádění těchto kontrol předkládal správnímu orgánu účastník již v rámci řízení 

o námitkách proti protokolaci), nicméně účastník v žádném případě nechce kontrolní 

opatření jakkoli podcenit a proto průběžně na těchto opatřeních dále pracuje. 

Oddělení Compliance účastníka zpracovalo projekt nazývaný „26 bodů“, který má 

za cíl další zesílení kontrolních mechanismů na straně účastníka. Tento projekt byl 

rovněž schválen představenstvem společnosti spolu s náklady na dodání IT prostředí 

pro spuštění tohoto projektu ve výši cca 350 tis. Kč. Účastník zdůrazňuje, 

že ke zvyšování svých standardů kontroly přistupuje zcela dobrovolně, neboť usiluje 

o maximální ochranu svých klientů.  
 

128. Jednotlivé reporty jsou programovány tak, aby byly systematičtější a směřovaly 

ke zvyšování efektivity a funkčnosti. Po spuštění uvedeného projektu, budou v rámci 

režimu „spisovatel“ generovány kontrolní sestavy dle specifikovaných 

naprogramovaných mechanismů. Z těchto sestav bude účastník vybírat vzorek klientů, 

které bude následně obvolávat. Formou telefonického scriptu budou zjišťovány 

rozhodující skutečnosti, které bude odd. Compliance vyhodnocovat. Samozřejmostí 

pak je, že uvedené hovory jsou nahrávány. V rámci toho procesu účastník kromě 

jiného zjistí, kdo se účastnil jednání s klientem. Porušení režimu ze strany poradce 

je pak následně řešeno ze strany Etického výboru, a to jak na straně spisovatele, který 

příslušnou smlouvu podepsal a nese tedy zodpovědnost, tak na straně poradce, který 

nemá oprávnění zprostředkovávat produkty finančního poradenství.  
 

129. Účastník rovněž zavádí kontrolu přes počet smluv na poradce ve sledovaném období. 

V případě nepřiměřeně vysokého počtu uzavřených smluv, je opět vybrán 

reprezentativní vzorek klientů, kteří jsou následně obvoláni za účelem ověření, zda 

poradce uvedený na smlouvě se zúčastnil rovněž jednání s klientem.  

 

130. Další novou sestavou pro lepší kontrolu režimu „spisovatel“ je sestava, která 

automaticky účastníka upozorní na případy, kdy konkrétní poradce využívá režimu 

spisovatel po dobu přesahující 6 měsíců. V takovém případě bude SP vyzván k podání 

vysvětlení a vyzván k rychlému vyškolení poradce a jeho registraci jako podřízeného 

pojišťovacího zprostředkovatele.  
 

131. Cílem účastníka je omezit užívání režimu „spisovatel“ a snížit počet smluv, které jsou 

tímto způsobem uzavírány. Účastník usiluje o maximální komplexnost kontroly a proto 

dalším projektovaným modulem je namátková kontrola, kde každý měsíc proběhne 

komplexní kontrola 1 – 2 SP a jejich spolupracujících poradců, která bude zahrnovat 

popis získávání klientů, proces kontroly smluv, vzdělávání podřízených pojišťovacích 

zprostředkovatelů, registrace.  
 

132. Podrobněji rozpracované kontrolní sestavy plánuje účastník spustit v průběhu měsíce 

listopadu 2016 a je rovněž připraven s tímto procesem správní orgán seznámit 

v uvedeném období. 
 

133. Ve vyjádření ze dne 27. ledna 2016 zopakoval účastník řízení, že s účinností 

od 1.10.2015 zavedl účastník řízení následující opatření. V první řadě účastník řízení 

novelizoval vnitřní předpis BT A.05.03 Výkon vnitřní kontroly, vnitřní předpis 
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BT A.08.01 Etický výbor a vydal nový vnitřní předpis BT A.10 Opatření a sankce. 

Těmito předpisy je tedy upraven kontrolní režim správného užití režimu „spisovatel“, 

kdy kontrolované údaje jsou rozšířeny o kontrolu účasti pojišťovacího 

zprostředkovatele při jednání s klientem, přičemž výsledky takové kontroly jsou 

předkládány Etickému výboru, který následně doporučí statutárnímu orgánu 

nápravná opatření či sankce. 

 

III.6. Nedostatečná kontrola poradců – vyjádření správního orgánu a právní kvalifikace 
 

134. Ustanovení § 21 odst. 8 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích stanoví, 

že pojišťovací zprostředkovatel je před uzavřením pojistné smlouvy povinen, zejména 

na základě informací poskytnutých klientem a v závislosti na charakteru sjednávaného 

pojištění, zaznamenat požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným 

pojištěním a důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá svá doporučení 

pro výběr daného pojistného produktu.  
 

135. V souvislosti se zjištěními týkajícími se „režimu spisovatel“ správní orgán konstatuje, 

že nedostatky, které byly zjištěny v průběhu kontrolního řízení, se časově vztahují 

k období let 2014 – 2015. Vzhledem k opatřením, jejichž přijetí účastník řízení 

od ukončení kontroly deklaroval (kontrolní mechanismy k prevenci nadměrného 

využívání režimu „spisovatel“ resp. jeho zneužívání k tomu, aby zprostředkovatelskou 

činnost v pojišťovnictví vykonávaly neregistrované osoby), nepovažuje správní orgán 

za účelné ukládat opatření k nápravě dle § 23 zákona o pojišťovacích 

zprostředkovatelích. Proto správní orgán rozhodl v tomto bodu od uložení opatření 

upustit a správní řízení v tomto bodě zastavit. 

 
IV. Sankce - ad A. výroku rozhodnutí 

 

136. Správní orgán rozhodl o uložení pokuty ve výši 300 000 Kč podle ustanovení § 157 

odst. 14 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a to za spáchání správního 

deliktu dle ustanovení § 157 odst. 2 písm. a) téhož zákona. 
 

137. Správní orgán je oprávněn za správní delikty, kterých se mohl účastník řízení dopustit 

porušením nebo nedodržením povinností vyplývajících mu ze zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu, uložit pokutu. Za správní delikt uvedený v ustanovení 

§ 157 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném 

do 31.12.2015 může správní orgán uložit pokutu podle ustanovení § 157 odst. 14 

písm. c) až do výše 20 000 000 Kč. Za správní delikt uvedený v ustanovení 

§ 157 odst. 5 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném 

do 31.12.2015 může správní orgán dle odst. 14 písm. b) téhož ustanovení uložit 

pokutu až do výše 10 000 000 Kč.  
 

138. Při ukládání pokut při vícečinném souběhu vychází správní orgán ze zásady absorpce, 

dle které mohou být sbíhající se delikty postiženy maximální sankcí stanovenou 

pro nejtěžší z nich
81

. V tomto konkrétním případě se účastník řízení dopustil 

                                                 
81

 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu, č.j. 6 As 57/2004 – 54 ze dne 22. září 2005: „Judikaturou 

ve správním soudnictví bylo v minulosti (srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 A 226/95) 

připuštěno užití analogie legis, pokud jde o případy reálné konkurence (vícečinného souběhu) správních deliktů 

při nedostatku speciální právní úpravy, tedy aplikaci tzv. absorpční zásady. Její podstata tkví v absorpci sazeb 

(tedy přísnější trest pohlcuje mírnější). Sbíhající se delikty jsou tak postiženy pouze trestem stanoveným 

pro nejtěžší z nich, což při stejných sazbách pokut znamená, že správní orgán posoudí závažnost deliktu a 

úhrnný trest uloží podle sazby za nejzávažnější z těchto deliktů (závažnost pak nutno posuzovat především 
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rozdílným jednáním více správních deliktů, pro které je v souladu stanovena rozdílná 

maximální výše peněžité sankce. Správního deliktu dle ustanovení § 157 odst. 2 písm. 

a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném do 31.12.2015, za který 

je stanovena maximální možná sankce až do výše 20 000 000 Kč, se účastník řízení 

dopustil jednáním uvedeným pod body I. a II. výroku. Správní orgán ukládá sankci 

za nezávažnější správní delikt, tedy správní delikt dle ustanovení § 157 odst. 2 písm. 

a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 
 

139. Podle ustanovení § 192 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se při určení 

výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména 

ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán, 

popřípadě též k délce trvání porušení právní povinnosti, finanční situaci právnické 

osoby, významu neoprávněného prospěchu právnické osoby, pokud jej lze stanovit, 

ztrátě třetích osob způsobené zjištěným porušením právní povinnosti, součinnosti této 

právnické osoby v řízení o správním deliktu a předchozím správním deliktům 

právnické osoby. 
 

140. S ohledem na všechny výše uvedené skutkové okolnosti, správní orgán rozhodl uložit 

sankci ve formě pokuty. Při určení výměry pokuty účastníku řízení pak správní orgán 

přihlížel ke způsobu spáchání správních deliktů a jejich následkům a k okolnostem, 

za nichž byly spáchány, a dále též v souladu s ustanovením § 192 odst. 2 zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném do 31.12.2015 zejména k  délce 

trvání porušení právní povinnosti, finanční situaci právnické osoby, součinnosti této 

právnické osoby v řízení o správním deliktu a k neexistenci sankční historie. 

Z kritérií uvedených v ustanovení § 192 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu ve znění účinném do 31.12.2015 správní orgán nepřihlížel k významu 

neoprávněného prospěchu právnické osoby, neboť jej nebylo možno stanovit. Správní 

orgán zároveň přihlédl k aktuální úpravě, která v ustanovení § 37 přestupkového 

zákona stanoví kritéria určující povahu a závažnost přestupku
82

. Správní orgán má 

za to, že obdobná kritéria, byť obecněji stanovená, upravoval zákon o podnikání 

na kapitálovém trhu ve znění do 31.12.2015. Správní orgán proto nepovažuje novou 

právní úpravu pro účastníka řízení za výhodnější. 

                                                                                                                                                        
s ohledem na charakter individuálního objektu deliktu, tedy, zájem, proti kterému delikt směřuje a k jehož 

ochraně je příslušné ustanovení především určeno). Pokud tedy krajský soud v rozhodnutí připustil, že je možno 

uložit za sbíhající se delikty jeden (úhrnný) trest, a to za delikt nejpřísněji trestný, pak připustil aplikaci zásady 

absorpce sazeb. Použití této zásady tedy má místo při stanovení konkrétní výměry úhrnné sankce, což nic 

nemění na tom, že delikvent bude uznán vinným ze spáchání více správních deliktů.“ 
82

 Při určení druhu správního trestu a jeho výměry se přihlédne zejména 

 a) k povaze a závažnosti přestupku, 

 b) k tomu, že o některém z více přestupků, které byly spáchány jedním skutkem nebo více skutky, nebylo 

rozhodnuto ve společném řízení, 

 c) k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem, 

 d) u pokusu přestupku k tomu, do jaké míry se jednání pachatele přiblížilo k dokonání přestupku, jakož 

i k okolnostem a důvodům, pro které k jeho dokonání nedošlo, 

 e) u spolupachatelů k tomu, jakou měrou jednání každého z nich přispělo ke spáchání přestupku, 

 f) u fyzické osoby k jejím osobním poměrům a k tomu, zda a jakým způsobem byla pro totéž protiprávní 

jednání potrestána v jiném řízení před správním orgánem než v řízení o přestupku, 

 g) u právnické nebo podnikající fyzické osoby k povaze její činnosti, 

 h) u právního nástupce k tomu, v jakém rozsahu na něj přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného 

přestupku, a v případě více právních nástupců k tomu, zda některý z nich pokračuje v činnosti, při které byl 

přestupek spáchán,  

i) u pokračujícího, trvajícího a hromadného přestupku k tomu, zda k části jednání, jímž byl přestupek spáchán, 

došlo za účinnosti zákona, který za přestupek stanovil správní trest mírnější než zákon, který byl účinný při 

dokončení tohoto jednání. 
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141. K možné liberaci účastníka řízení podle § 192 odst. 1 zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu správní orgán uvádí, že příslušná podmínka naplněna nebyla a 

správnímu orgánu nejsou známy žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by účastník 

řízení vyvinul úsilí směřující k tomu, aby porušení povinnosti stanovené mu zákonem 

zabránil. 
  
142. Pokuta musí být individualizována do té míry, že v konkrétním případě povede 

k naplnění obou jejích účinků, a to účinku preventivního i represivního. 
 

143. Při určení závažnosti jednání účastníka řízení správní orgán konstatuje, že správní 

delikt, kterého se účastník řízení dopustil, je typově závažným správním deliktem. 

Typově vysokou společenskou škodlivost správního deliktu reflektuje i zákon 

o podnikání na kapitálovém trhu, když umožňuje za tento delikt uložit peněžitou 

pokutu do výše 20 000 000 Kč. Skutečnost, že vázaní zástupci investičního 

zprostředkovatele poskytují službu investičního poradenství, v jejímž případě jsou 

na rozdíl od přijímání a předávání pokynů kladeny vyšší nároky na důsledné zjištění 

všech relevantních informací o klientovi, aniž by disponovali příslušným oprávněním, 

může ohrozit zájmy klienta, jelikož mu může být nesprávně doporučen pro něj méně 

vhodný investiční produkt, čímž může dojít k ohrožení finančních prostředků klienta, 

čímž příslušní vázaní zástupci účastníka řízení nejednali s odbornou péčí 

a v nejlepším zájmu klienta. Stejně tak považuje správní orgán za závažné takové 

jednání, kdy investiční zprostředkovatel zprostředkuje zákazníkům investiční 

produkty s předplaceným vstupním poplatkem, které pro ně jsou o ohledem na jejich 

věk, majetkové poměry, znalosti a zkušenosti nevhodné. Tento delikt mohl 

potenciálně ve svých důsledcích mít závažné dopady do majetkové sféry zákazníků.  
 

144. Dále správní orgán zohlednil způsob a okolnosti spáchání správního deliktu 

účastníkem řízení. Účastník řízení se dopustil správního deliktu komisivním 

způsobem, tedy v případě vytýkaného skutku ad I. a II., kdy poskytoval 

prostřednictvím svých vázaných zástupců klientům službu, aniž by k tomu měl 

příslušné oprávnění, a kdy zprostředkoval zákazníkům investici do pro ně 

nevýhodných produků, a v případě skutku ad III., kdy v evidenci investičního 

zprostředkovatele uvedl nesprávné údaje. Vzhledem k tomu, že se zde jedná 

o objektivní odpovědnost, není třeba ani prokazovat úmysl účastníka řízení, který si 

vzhledem ke svým odborným znalostem měl být těchto svých povinností vědom.  
 

145. Ve věci následků, resp. účinků způsobených protiprávním jednáním, k naplnění 

skutkové podstaty příslušných správních deliktů dochází bez ohledu na skutečnost, 

zda v konkrétním případě dojde příslušným jednáním ke vzniku škody na majetku 

zákazníků či nikoli, škodlivý následek netvoří znak skutkové podstaty těchto deliktů. 

Zákonodárce považuje již ohrožení způsobené porušením příslušných povinností 

za natolik závažné, že k odpovědnosti za příslušné správní delikty není třeba vzniku 

přímé škody. Správní orgán proto vznik škody nezkoumal. Co se týče otázky 

zavinění, jedná se o delikty založené na objektivní odpovědnosti, a proto konkrétní 

zavinění není třeba zkoumat. 
 

146. Pokud jde o délku trvání protiprávního jednání účastníka řízení, docházelo 

k porušování povinností stanovených příslušnými právními předpisy po dobu více než 

jednoho roku, což rovněž zvyšuje závažnost jednání účastníka řízení.  
 

147. Správní orgán ke správním deliktům dále uvádí, že se jedná ve všech případech 

o trvající správní delikt. Tato skutečnost zvyšuje závažnost těchto správních deliktů. 



 36 

 

148. Se stejnou pečlivostí, s jakou správní orgán zjišťoval a hodnotil závažnost 

protiprávního jednání účastníka řízení, vyhledával i skutečnosti svědčící ve prospěch 

účastníka řízení. Správní orgán při hodnocení polehčujících okolností vycházel 

z jejich úpravy nově i v ustanovení § 39 přestupkového zákona 
 

149. Jako polehčující okolnost správní orgán při ukládání výše sankce zohlednil 

skutečnost, že účastník řízení nebyl nikdy správním orgánem potrestán a po celou 

dobu řízení aktivně spolupracoval se správním orgánem.  
 

150. Jako polehčující okolnost správní orgán zohlednil rovněž skutečnost, že na základě 

kontrolních zjištění účastník řízení provedl řadu opatření k nápravě zjištěného 

protiprávního stavu.  
 

151. Správní orgán se zabýval možným uplatněním represivní a preventivní funkce sankce. 

Pro jejich účinné a smysluplné naplnění je nezbytné, aby majetková újma byla  

pro účastníka řízení také citelná. Tím dochází k náležité represi způsobených porušení 

a zároveň je působeno na účastníka řízení, aby se obdobného protiprávního jednání  

pro futuro vyvaroval. Správní orgán tak uzavírá, že v tomto případě při přihlédnutí  

ke všem skutkovým okolnostem považuje výši ukládané pokuty za odpovídající.  
 

152. Dále správní orgán při ukládání pokuty zohlednil i majetkové poměry účastníka 

řízení. Ve sbírce listin účastníka řízení nalezl správní orgán založený výkaz zisku 

a ztrát za rok 2014 a 2015. K majetkovým poměrům účastníka řízení pak správní 

orgán uvádí následující. V roce 2014 hospodařil účastník řízení s  výsledkem 

hospodaření před zdaněním ve výši 2 036 000 Kč a v roce 2015 ve výši 

26 954 000 Kč. Výše vlastního kapitálu k 31. prosinci 2015 činila 40 889 000 Kč. 

Proto lze konstatovat, že pokuta uložená ve výši nepřesahující 1 % vlastního kapitálu 

účastníka řízení nemůže mít likvidační účinek. Uložená pokuta ve výši 300 000 Kč 

tedy nebude pro účastníka řízení likvidační a je s ohledem na represivní a preventivní 

účinek tohoto rozhodnutí odpovídající. 

 
V. Ad. C. výroku rozhodnutí - Odůvodnění povinnosti uhradit náklady řízení 
 

153. Podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán účastníkovi řízení, 

který vyvolal správní řízení porušením své právní povinnosti, povinnost nahradit 

náklady řízení paušální částkou. Paušální částka je stanovena prováděcím předpisem 

ke správnímu řádu, kterým je vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů  

a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky 

nákladů řízení, ve znění vyhlášky 112/2017 Sb. Z ustanovení § 6 odst. 1 této vyhlášky 

vyplývá, že paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal 

porušením své právní povinnosti, činí 1 000 Kč. 

 

154. Vzhledem ke skutečnosti, že vedené správní řízení bylo, jak je podrobně podáno výše, 

vyvoláno porušením právní povinnosti účastníkem řízení, uložil mu správní orgán 

povinnost nahradit náklady tohoto správního řízení paušální částkou ve výši 1 000 Kč. 
 

 

P O U Č E N Í 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 6 zákona o dohledu ve spojení 

s ustanovením § 152 správního řádu rozklad k bankovní radě České národní banky, a to 
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prostřednictvím sekce licenčních a sankčních řízení, odboru sankčních řízení, Na Příkopě 28, 

115 03 Praha 1, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

 

                                                                    
 

 

_________________________ _______________________________ 

_____________________________________ 
podepsáno elektronicky 

_________________________________  
podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

Doručuje se prostřednictvím datové schránky: ___. ______ ________, advokátka č. ev. 

_____, ___________ ____, ___ __ _____ _ 


