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Úvod, účel dokumentu 
Tento dokument popisuje strukturu XML rozhraní pro podávání hromadných žádostí o 

zápis do registru vázaných zástupců a doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů. 
Dokument shrnuje důležité technické pokyny k hromadnému podání žádostí, popisuje 

základní strukturu XML rozhraní, popisuje použité číselníky a obsahuje ukázku XML 

souboru s hromadným podáním. 
 

 
Použité zkratky 
 

 
Zkratka Popis 

VZ vázaný zástupce 

DPZ doplňkový pojišťovací zprostředkovatel 

EHP Evropský hospodářský prostor 

PO právnická osoba 

FO fyzická osoba 
 
 

 
Důležité pokyny k hromadnému podání žádostí 

 Aktuální informace k hromadnému podání žádostí o zápis do registru PZ se 
nacházejí na internetové stránce ČNB, která je dostupná na adrese 

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rize
ni/poj_zprostredkovatele_likvidatori/povolovaci_a_schvalovaci_rizeni_podle_zakona_17
0_2018.html. 

 Při hromadném podávání žádostí postupujte podle metodických pokynů České 

národní banky, viz výše uvedená internetová adresa. 

 Nutnou podmínkou hromadného podání žádostí je vytvoření XML souboru s 
údaji zadávanými v žádosti dle příslušné specifikace. 

 Popis rozhraní v tomto souboru má spíše vysvětlující charakter. Přesná 

formální definice struktury xml souboru je k dispozici ve formě XSD schématu 

zveřejněném na výše uvedené internetové adrese. Formální správnost 
sestaveného souboru XML pro hromadné podání lze ověřit vůči tomuto. 

 Upozorňujeme, že hromadná podání nesplňující předepsaný formát XML 
nebudou zpracována. 

  

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poj_zprostredkovatele_likvidatori/povolovaci_a_schvalovaci_rizeni_podle_zakona_170_2018.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poj_zprostredkovatele_likvidatori/povolovaci_a_schvalovaci_rizeni_podle_zakona_170_2018.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poj_zprostredkovatele_likvidatori/povolovaci_a_schvalovaci_rizeni_podle_zakona_170_2018.html


Popis struktury XML rozhraní 
 
Základní struktura souboru 
 
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?> <!-- povinné --> 
<VazaniZastupciZdpz xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation=" ZDPZ.xsd"> <!-- povinné --> 

<Version>1.0</Version> <!-- povinné --> 
<PocetZadosti></PocetZadosti> <!-- povinné - vyplní se počet podávaných 
žádostí--> 

 
Typ osob 

zastoupených(VZ/DPZ) 

Identifikace žadatele  

Seznam jednotlivých 

žádostí 

</VazaniZastupciZdpz> 

 
Doplňující informace 

 Příjem dokumentu je garantován v kódování Windows-1250. U ostatních typů 

kódování není zaručen správný příjem žádosti. Hlavičku XML souboru je nutno 

uvést. 
 Záleží na pořadí elementů na stejné hierarchické úrovni. Záleží na hierarchii. 

 Data se uvádějí ve formátu „dd.mm.rrrr“. 

 Povinné elementy musejí obsahovat příslušnou hodnotu (nesmějí mít prázdný 

obsah). 
 Prázdné nepovinné elementy nelze do souboru uvádět. 

 Z důvodu urychlení zpracování se doporučuje, aby soubor neobsahoval XML 

komentáře (<!-- txt -->). 
 Formální popis struktury je k dispozici ve formě XSD schématu na 

internetových 

stránkách ČNB 

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rize
ni/poj_zprostredkovatele_likvidatori/povolovaci_a_schvalovaci_rizeni_podle_zakona_1
70_2018.html. 

 
 
 

Typ osob zastoupených 

Na začátku souboru se nachází typ osob, které oznamujete. Žádost může obsahovat jen 

VZ nebo jen DPZ. Pro určení typu osob se použije právě jedna z následujících dvou 

možností. 

 
1. Pro oznámení vázaných zástupců se uvede TypOsobyVz s hodnotou “VZ”.  

 
<TypOsobyVz>VZ</TypOsobyVz> <!-- povinné --> 

 
2. Pro oznámení doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů se uvede 

TypOsobyVz s hodnotou “DPZ”.  
 

<TypOsobyVz>DPZ</TypOsobyVz> <!-- povinné --> 
 

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poj_zprostredkovatele_likvidatori/povolovaci_a_schvalovaci_rizeni_podle_zakona_170_2018.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poj_zprostredkovatele_likvidatori/povolovaci_a_schvalovaci_rizeni_podle_zakona_170_2018.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poj_zprostredkovatele_likvidatori/povolovaci_a_schvalovaci_rizeni_podle_zakona_170_2018.html


Identifikace žadatele 
 

Na začátku souboru se nachází identifikace žadatele. Pro identifikaci žadatele se použije 

právě jedna z následujících šesti možností. 

 
1. Pokud je žadatelem pojišťovna, uvedou se základní identifikační údaje 

pojišťovny (název, identifikační číslo):  
 

<Zastoupeny> 
<ZastoupenyRole>POJ</ZastoupenyRole> <!-- povinné --> 

<ZastoupenyPravnickaOsoba> <!-- povinné --> 
<ICO></ICO> <!-- povinné --> 
<Nazev></Nazev> <!-- povinné --> 

</ZastoupenyPravnickaOsoba> 
</Zastoupeny> 

 
 

2. Pokud je žadatelem zajišťovna, uvedou se základní identifikační údaje 

zajišťovny (název, identifikační číslo):  
 

<Zastoupeny> 
<ZastoupenyRole>ZAJ</ZastoupenyRole> <!-- povinné --> 

<ZastoupenyPravnickaOsoba> <!-- povinné --> 
<ICO></ICO> <!-- povinné --> 
<Nazev></Nazev> <!-- povinné --> 

</ZastoupenyPravnickaOsoba> 
</Zastoupeny> 

 
 

3. Pokud je žadatelem samostatný zprostředkovatel dle ZDPZ – fyzická osoba, 

uvedou se základní identifikační údaje osoby (jméno, příjmení a identifikační 

číslo): 
<Zastoupeny> 
<ZastoupenyRole>SZ</ZastoupenyRole> <!-- povinné --> 

<ZastoupenyFyzickaOsoba> <!-- povinné --> 
<Jmeno></Jmeno> <!-- povinné --> 
<Prijmeni></Prijmeni> <!-- povinné --> 
<ICO></ICO> <!-- povinné --> 

</ZastoupenyFyzickaOsoba> 
</Zastoupeny> 

 

 
4. Pokud je žadatelem samostatný zprostředkovatel dle ZDPZ – právnická osoba, 

uvedou se základní identifikační údaje osoby (název a identifikační číslo): 
<Zastoupeny> 
<ZastoupenyRole>SZ</ZastoupenyRole> <!-- povinné --> 

<ZastoupenyPravnickaOsoba> <!-- povinné --> 
<ICO></ICO> <!-- povinné --> 
<Nazev></Nazev> <!-- povinné --> 

</ZastoupenyPravnickaOsoba> 
</Zastoupeny> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Pokud je žadatelem pojišťovací zprostředkovatel, jehož domovským státem 

není ČR – fyzická osoba, uvedou se základní identifikační údaje osoby (jméno, 

příjmení a identifikační číslo): 
<Zastoupeny> 
<ZastoupenyRole>ZPZ</ZastoupenyRole> <!-- povinné --> 

<ZastoupenyFyzickaOsoba> <!-- povinné --> 
<Jmeno></Jmeno> <!-- povinné --> 
<Prijmeni></Prijmeni> <!-- povinné --> 
<ICO></ICO> <!-- povinné --> 

</ZastoupenyFyzickaOsoba> 
</Zastoupeny> 

 
 

6. Pokud je žadatelem pojišťovací zprostředkovatel, jehož domovským státem 

není ČR – právnická osoba, uvedou se základní identifikační údaje osoby 

(název a identifikační číslo): 
<Zastoupeny> 
<ZastoupenyRole>ZPZ</ZastoupenyRole> <!-- povinné --> 

<ZastoupenyPravnickaOsoba> <!-- povinné --> 
<ICO></ICO> <!-- povinné --> 
<Nazev></Nazev> <!-- povinné --> 

</ZastoupenyPravnickaOsoba> 
</Zastoupeny> 

 

 
 
  



Seznam žádostí 
 
Základní struktura dílčí žádosti 
 
<VazaniZastupciSeznam> <!-- povinné --> 

 
Druh zápisu  

Typ osoby(PO/FO) 

Identifikační údaje oznamované osoby  

Kontakty 

Činnosti 

Přeshraniční služby 

</VazaniZastupciSeznam> 

 
Žádost FO 

Pokud je oznamována fyzická osoba, jsou její údaje uvedeny v elementu 

VazanyZastupceFyzickaOsoba. Popis struktury s komentářem k vyplňování hodnot 

jednotlivých elementů následuje. Formální popis struktury je k dispozici ve formě XSD 

schématu na internetových stránkách České národní banky                                                                                                
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rize
ni/poj_zprostredkovatele_likvidatori/povolovaci_a_schvalovaci_rizeni_podle_zakona_17
0_2018.html. 
 

    <VazanyZastupceFyzickaOsoba> 

      <DruhZapisu></DruhZapisu> <!-- povinné --> 

      <ZakladniUdaje> 

        <TitulPredJmenem></TitulPredJmenem> 

        <Jmeno></Jmeno> <!-- povinné, pokud není ICO --> 

        <Prijmeni></Prijmeni> <!-- povinné, pokud není ICO --> 

        <TitulZaJmenem></TitulZaJmenem> 

        <DatumNarozeni></DatumNarozeni> <!-- povinné, pokud není ICO --> 

        <ICO></ICO> <!-- povinné,  pokud není jméno, příjmení a narození--> 

      </ZakladniUdaje> 

      <AdresaTrvalyPobyt> 

        <Ulice></Ulice> 

        <CisloPopisne></CisloPopisne> <!-- povinné --> 

        <CisloOrientacni></CisloOrientacni> 

        <PismenoOrientacni></PismenoOrientacni> 

        <CastObce></CastObce>  

        <Obec></Obec> <!-- povinné --> 

        <Psc></Psc> <!-- povinné --> 

        <Stat>CZ</Stat> <!-- povinné --> 

      </AdresaTrvalyPobyt> 

      <AdresaPodnikani> 

        <Ulice></Ulice> 

        <CisloPopisne></CisloPopisne> 

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poj_zprostredkovatele_likvidatori/povolovaci_a_schvalovaci_rizeni_podle_zakona_170_2018.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poj_zprostredkovatele_likvidatori/povolovaci_a_schvalovaci_rizeni_podle_zakona_170_2018.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poj_zprostredkovatele_likvidatori/povolovaci_a_schvalovaci_rizeni_podle_zakona_170_2018.html


        <CisloOrientacni></CisloOrientacni> 

        <PismenoOrientacni></PismenoOrientacni> 

        <CastObce></CastObce> 

        <Obec></Obec> 

        <Psc></Psc> 

        <Stat></Stat> 

      </AdresaPodnikani> 

      <KontaktyDalsi> 

        <KontaktTelefon></KontaktTelefon> <!-- povinné --> 

        <KontaktDatovaSchranka></KontaktDatovaSchranka> 

        <KontaktEmail></KontaktEmail> <!-- povinné --> 

      </KontaktyDalsi> 

      <OpravneniPrijimatPojistne></OpravneniPrijimatPojistne> <!-- povinné --> 

      <DatumNabytiRozhodnutiUpadku></DatumNabytiRozhodnutiUpadku> 

      <SkupinyOdbornosti> <!-- povinné, alespoň jedna skupina odbornosti musí být 
uvedena --> 

        <VZ_ZDP_SO_1></VZ_ZDP_SO_1> 

        <VZ_ZDP_SO_2></VZ_ZDP_SO_2> 

        <VZ_ZDP_SO_3></VZ_ZDP_SO_3> 

        <VZ_ZDP_SO_4></VZ_ZDP_SO_4> 

        <VZ_ZDP_SO_5></VZ_ZDP_SO_5> 

        <VZ_ZDP_SO_6></VZ_ZDP_SO_6> 

      </SkupinyOdbornosti> 

      <RozsahDleUzemi> <!-- nepovinné --> 

        <DruhZapisu></DruhZapisu> <!-- povinné --> 

        <PreshranicniSluzbyStat></PreshranicniSluzbyStat> <!-- povinné --> 

        <PreshranicniSluzbyPoskytovatSluzby></PreshranicniSluzbyPoskytovatSluzby> 
<!-- povinné --> 

        <PreshranicniSluzbyUsazovani></PreshranicniSluzbyUsazovani> <!-- povinné --> 

        <Pobocka> <!-- nepovinné, pokud nejsou přeshraniční služby usazování Ano --> 

          <PobockaAdresa> 

            <Ulice></Ulice> 

            <CisloPopisne></CisloPopisne> <!-- povinné --> 

            <Obec></Obec> <!-- povinné --> 

            <Psc></Psc> <!-- povinné --> 

            <Stat></Stat> <!-- povinné --> 

          </PobockaAdresa> 

          <PobockaOdpovednaOsoba> 

            <Jmeno></Jmeno> <!-- povinné --> 

            <Prijmeni></Prijmeni> <!-- povinné --> 

            <DatumNarozeni></DatumNarozeni> <!-- povinné --> 

          </PobockaOdpovednaOsoba> 

        </Pobocka> 

      </RozsahDleUzemi> 

    </VazanyZastupceFyzickaOsoba> 
 
 
 
 



Vysvětlivky ke struktuře žádosti pro fyzickou osobu 

 Povinné elementy jsou vyznačeny s případnou podmínkou. 
 Všechny datumové údaje musí být zadány ve formátu „dd.mm.rrrr“. 

 Element ZakladniUdaje může obsahovat pouze podřízený element ICO v 
případě, že jde o oznámení pouze změny přeshraničních služeb. 

 Jako obsah všech elementů Stat se uvádí dvoumístný kód státu (kód 
záznamu), a to podle číselníku (viz. Kapitola Číselníky). 

 V elementu SkupinaOdbornosti musí být uveden alespoň jeden podřízený 
element se skupinou odbornosti. 

 Pokud je uváděna jakákoliv adresa v České republice, musí být uvedena 

v normalizovaném tvaru, aby byla jednoznačně identifikovatelná v registru 

územní identifikace a adres nemovitostí (RUIAN) viz http://www.ruian.cz. 

 Element RozsahDleUzemi – nepovinný element. Pokud je však uveden, musí 

obsahovat podřízené elementy označené jako povinné. 

 Pro každý stát EHP, ve kterém bude subjekt provozovat činnost mimo ČR, je 

nutné uvést vlastní element RozsahDleUzemi s jedinečným podřízeným 

elementem PreshranicniSluzbyStat. Všichni registrovaní PZ budou automaticky 

registrování pro ČR, tedy ČR se v seznamu států nesmí uvádět. Id státu – viz 

číselník států EHP v kapitole číselníky. 

 Element PreshranicniSluzbyPoskytovatSluzby vyplnit Ano, pokud oznamovaný 

VZ/DPZ bude poskytovat přeshraniční služby na základě svobody poskytovat 

služby, jinak vyplnit Ne. 

 Element PreshranicniSluzbyUsazovani vyplnit Ano, pokud oznamovaný VZ/DPZ 

bude poskytovat přeshraniční služby na základě svobody usazování, jinak 

vyplnit Ne. 

 Pokud je vyplněn element PreshranicniSluzbyUsazovani = Ano, musí být 

vyplněné podřízené elementy Pobocka a PobockaOdpovednaOsoba. 

 

 
 

Žádost PO 

Pokud je oznamována právnická osoba, jsou její údaje uvedeny elementem 

VazanyZastupcePravnickaOsoba. Popis struktury s komentářem k vyplňování hodnot 
jednotlivých elementů následuje. Formální popis struktury je k dispozici ve formě XSD 

schématu na internetových stránkách České národní banky  
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poj_zpr
ostredkovatele_likvidatori/povolovaci_a_schvalovaci_rizeni_podle_zakona_170_2018.html. 
 

    <VazanyZastupcePravnickaOsoba> 

      <DruhZapisu></DruhZapisu> <!-- povinné --> 

      <ZakladniUdaje> 

        <ICO></ICO> <!-- povinné --> 

        <ObchodniFirmaNazev></ObchodniFirmaNazev> <!-- nepovinné --> 

      </ZakladniUdaje> 

      <AdresaSidlo> 

        <Ulice></Ulice> 

        <CisloPopisne></CisloPopisne> <!-- povinné --> 

        <CisloOrientacni></CisloOrientacni> 

        <PismenoOrientacni></PismenoOrientacni> 

        <CastObce></CastObce> 

        <Obec></Obec> <!-- povinné --> 

        <Psc></Psc> <!-- povinné --> 

        <Stat></Stat> <!-- povinné --> 

http://www.ruian.cz/
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poj_zprostredkovatele_likvidatori/povolovaci_a_schvalovaci_rizeni_podle_zakona_170_2018.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poj_zprostredkovatele_likvidatori/povolovaci_a_schvalovaci_rizeni_podle_zakona_170_2018.html


      </AdresaSidlo> 

      <PravnickaOsobaOrgany> <!-- povinné --> 

        <PravnickaOsobaOrganyOsoba> 

          <DruhZapisu></DruhZapisu> <!-- povinné --> 

          <OsobaUdaje> 

            <TitulPredJmenem></TitulPredJmenem> 

            <Jmeno></Jmeno> <!-- povinné --> 

            <Prijmeni></Prijmeni> <!-- povinné --> 

            <TitulZaJmenem></TitulZaJmenem> 

            <DatumNarozeni></DatumNarozeni> <!-- povinné --> 

            <OdpovednaOsobaAdresa> 

              <Ulice></Ulice> 

              <CisloPopisne></CisloPopisne> <!-- povinné --> 

              <CisloOrientacni></CisloOrientacni>  

              <PismenoOrientacni></PismenoOrientacni> 

              <CastObce></CastObce> 

              <Obec></Obec> <!-- povinné --> 

              <Psc></Psc> <!-- povinné --> 

              <Stat></Stat> <!-- povinné --> 

            </OdpovednaOsobaAdresa> 

          </OsobaUdaje> 

        </PravnickaOsobaOrganyOsoba> 

      </PravnickaOsobaOrgany> 

      <KontaktyDalsi> 

        <KontaktTelefon></KontaktTelefon> <!-- povinné --> 

        <KontaktDatovaSchranka></KontaktDatovaSchranka> 

        <KontaktEmail></KontaktEmail> <!-- povinné --> 

      </KontaktyDalsi> 

      <OpravneniPrijimatPojistne></OpravneniPrijimatPojistne> <!-- povinné --> 

      <DatumNabytiRozhodnutiUpadku></DatumNabytiRozhodnutiUpadku> 

      <DatumVstupuLikvidace></DatumVstupuLikvidace> 

      <SkupinyOdbornosti> <!-- povinné, alespoň jedna skupina odbornosti musí být 
uvedena --> 

        <VZ_ZDP_SO_1></VZ_ZDP_SO_1> 

        <VZ_ZDP_SO_2></VZ_ZDP_SO_2> 

        <VZ_ZDP_SO_3></VZ_ZDP_SO_3> 

        <VZ_ZDP_SO_4></VZ_ZDP_SO_4> 

        <VZ_ZDP_SO_5></VZ_ZDP_SO_5> 

        <VZ_ZDP_SO_6></VZ_ZDP_SO_6> 

      </SkupinyOdbornosti> 

      <RozsahDleUzemi> <!-- nepovinné --> 

        <DruhZapisu></DruhZapisu> <!-- povinné --> 

        <PreshranicniSluzbyStat></PreshranicniSluzbyStat> <!-- povinné --> 

        <PreshranicniSluzbyPoskytovatSluzby></PreshranicniSluzbyPoskytovatSluzby> 
<!-- povinné --> 

        <PreshranicniSluzbyUsazovani></PreshranicniSluzbyUsazovani> <!-- povinné --> 

        <Pobocka> <!-- nepovinné, pokud nejsou přeshraniční služby usazování Ano --> 

          <PobockaAdresa> 



            <Ulice></Ulice> 

            <CisloPopisne></CisloPopisne> <!-- povinné --> 

            <Obec></Obec> <!-- povinné --> 

            <Psc></Psc> <!-- povinné --> 

            <Stat></Stat> <!-- povinné --> 

          </PobockaAdresa> 

          <PobockaOdpovednaOsoba> 

            <Jmeno></Jmeno> <!-- povinné --> 

            <Prijmeni></Prijmeni> <!-- povinné --> 

            <DatumNarozeni></DatumNarozeni> <!-- povinné --> 

          </PobockaOdpovednaOsoba> 

        </Pobocka> 

      </RozsahDleUzemi> 

    </VazanyZastupcePravnickaOsoba> 

 

 

 
Vysvětlivky ke struktuře žádosti pro právnickou osobu 

 Povinné elementy jsou vyznačeny s případnou podmínkou. 
 Všechny datumové údaje musí být zadány ve formátu „dd.mm.rrrr“. 

 Element ZakladniUdaje může obsahovat pouze podřízený element ICO v 
případě, že jde o oznámení pouze změny odpovědné osoby nebo 
přeshraničních služeb. 

 Jako obsah všech elementů Stat se uvádí dvoumístný kód státu (kód 
záznamu) podle číselníku (viz. Kapitola Číselníky). 

 V elementu SkupinaOdbornosti musí být uveden alespoň jeden podřízený 
element se skupinou odbornosti. 

 Pokud je uváděna jakákoliv adresa v České republice, tak musí být uvedena 

v normalizovaném tvaru, aby byla jednoznačně identifikovatelná v registru 

územní identifikace a adres nemovitostí (RUIAN) viz http://www.ruian.cz. 

 Údaje o osobě a jejím bydlišti, která skutečně řídí distribuci pojištění nebo 

zajištění nebo má být za tuto činnost odpovědna, se uvádějí do elementu 
PravnickaOsobaOrgany. V případě více osob se element opakuje. 

 Element RozsahDleUzemi – nepovinný element. Pokud je však uveden, musí 

obsahovat podřízené elementy označené jako povinné. 

 Pro každý stát EHP, ve kterém bude subjekt provozovat činnost mimo ČR, je 

nutné uvést vlastní element RozsahDleUzemi s jedinečným podřízeným 

elementem PreshranicniSluzbyStat. Všichni registrovaní PZ budou automaticky 

registrování pro ČR, tedy ČR se v seznamu států nesmí uvádět. Id státu – viz 
číselník států EHP v kapitole číselníky. 

 Do elementu PreshranicniSluzbyPoskytovatSluzby se uvede Ano, pokud 

oznamovaný VZ/DPZ bude poskytovat přeshraniční služby na základě svobody 

poskytovat služby, jinak se uvede Ne. 

 Do elementu PreshranicniSluzbyUsazovani se uvede Ano, pokud oznamovaný 

VZ/DPZ bude poskytovat přeshraniční služby na základě svobody usazování, 

jinak se uvede Ne. 

 Pokud element PreshranicniSluzbyUsazovani = Ano, musí být uvedeny také 

podřízené elementy Pobocka a PobockaOdpovednaOsoba. 

 

  



Příloha č. 1 – Číselníky 
 
Typ osoby 

Typ osoby – uvádí se v elementu TypOsobyVz 

 
Kód Popis 

VZ vázaný zástupce 

DPZ doplňkový pojišťovací zprostředkovatel 
 
 
Druh zápisu 
 

Kód Popis 
N Nový 
Z Změna 
V Výmaz 

 
 

Číselník zemí EHP 
 

Kód Popis 

BE Belgie 

CZ Česká republika 

DK Dánsko 

EE Estonsko 

FI Finsko 

FR Francie 

IE Irsko 

IT Itálie 

CY Kypr 

LT Litva 

LV Lotyšsko 

LU Lucembursko 

HU Maďarsko 

MT Malta 

DE Německo 

NL Nizozemí 

PL Polsko 

PT Portugalsko 

AT Rakousko 

GR Řecko 

SK Slovensko 

SI Slovinsko 

ES Španělsko 

SE Švédsko 

GB Velká Británie 

IS Island 

LI Lichtenštejnsko 

NO Norsko 
 



Státy světa 

Uvádějí se ve všech elementech Stat. Číselník zveřejňuje ČSÚ. Použije se 

dvoupísmenný kód záznamu z číselníku zemí, viz 

https://www.czso.cz/csu/czso/ciselnik_zemi_-czem-. 

 
 
 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/ciselnik_zemi_-czem-

