
Referát registrace pojišťovacích zprostředkovatelů
Vyřizuje: JUDr. Paleček

Plzeň 19.12.2012
Č.j.: 2012/21782/764.300

INSCOM, s.r.o.
Opletalova 917/9
110 00 Praha

Věc: Oznámení o splnění notifikační povinnosti

Česká národní banka, v souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 

zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "zákon"),  sdělila 19.12.2012 příslušným orgánům dohledu hostitelských 

členských států Váš záměr provozovat zprostředkovatelskou činnost na jejich území. 

Pojišťovací zprostředkovatel může v souladu s § 14 odst. 2 zákona zahájit svou činnost 

uplynutím 1 měsíce ode dne, kdy byl informován Českou národní bankou o splnění 

informační povinnosti.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na povinnost dodržovat platné právní řády 

hostitelských členských států. Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách 

jednotlivých orgánů dohledu:

Slovensko http://www.nbs.sk

Ing. Jan Hošek                                               Ing. Václav Petřík
              ředitel pobočky                           vedoucí odboru ekonomicko-správního

                    podepsáno elektronicky                                                          podepsáno elektronicky

POBOČKA PLZEŇ
HUSOVA 10
305 67 PLZEŇ



Referát registrace pojišťovacích zprostředkovatelů
Vyřizuje: JUDr. Paleček

Plzeň 28.3.2014
Č.j.: 2014/4828/764.300

INSCOM, s.r.o.
Opletalova 917/9
110 00 Praha 1

Věc: Oznámení o splnění notifikační povinnosti

Česká národní banka, v souladu s § 14 odst. 1 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"), sdělila 28.3.2014

příslušným orgánům dohledu hostitelských členských států Váš záměr provozovat 

zprostředkovatelskou činnost na jejich území. Pojišťovací zprostředkovatel může v souladu s 

§ 14 odst. 2 zákona zahájit svou činnost uplynutím 1 měsíce ode dne, kdy byl informován 

Českou národní bankou o splnění informační povinnosti.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na povinnost dodržovat platné právní řády 

hostitelských členských států. Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách 

jednotlivých orgánů dohledu:

Maďarsko    http://www.pszaf.hu

Německo http://www.dihk.de

Nizozemí http://www.afm.nl

Polsko http://www.knf.gov.pl

S pozdravem

Ing. Anna Ježková JUDr. Tomáš Paleček
vedoucí referátu PZ specialista registru PZ

                                                                          podepsáno elektronicky               podepsáno elektronicky

Sekce licenčních a sankčních řízení
Husova 10, 305 67 Plzeň



Referát registrace pojišťovacích zprostředkovatelů
Vyřizuje: JUDr. Paleček, tel. 377 174 253, e-mail: tomas.palecek@cnb.cz

Plzeň 14.3.2016
Č.j.: 2016/31359/CNB/570

INSCOM, s.r.o.
Opletalova 917/9
110 00 Praha

Věc: Oznámení o splnění notifikační povinnosti

Česká národní banka, v souladu s § 14 odst. 1 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"), sdělila 14.3.2016

příslušným orgánům dohledu hostitelských členských států Váš záměr provozovat 

zprostředkovatelskou činnost na jejich území. Pojišťovací zprostředkovatel může v souladu s 

§ 14 odst. 2 zákona zahájit svou činnost uplynutím 1 měsíce ode dne, kdy byl informován 

Českou národní bankou o splnění informační povinnosti.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na povinnost dodržovat platné právní řády 

hostitelských členských států. Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách 

jednotlivých orgánů dohledu:

Belgie http://www.fsma.be

Bulharsko http://fsc.bg

Dánsko http://www.finanstilsynet.dk

Estonsko http://fi.ee

Finsko http://www.vakuutusvalvonta.fi

Francie http://orias.fr

Chorvatsko http://www.hanfa.hr

Irsko http://www.financialregulator.ie

Itálie http://www.isvap.it

Kypr http://www.mof.gov.cy

Litva http://www.lb.lt

Sekce licenčních a sankčních řízení
Husova 10, 305 67 Plzeň



Lotyšsko http://www.fktk.lv

Lucembursko http://www.commassu.lu

Malta http://www.mfsa.com.mt

Portugalsko http://www.isp.pt

Rakousko http://bmwa.gv.at

Rumunsko http://csa-isc.ro

Řecko http://www.bankofgreece.gr

Slovinsko http://www.a-zn.si

Španělsko http://www.mineco.es

Švédsko http://www.fi.se

Velká Británie https://register.fca.org.uk

S pozdravem

Ing. Anna Ježková JUDr. Tomáš Paleček
vedoucí referátu PZ specialista registru PZ
podepsáno elektronicky                podepsáno elektronicky


