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Úvod, účel dokumentu
Tento dokument popisuje strukturu XML rozhraní pro podávání hromadného hlášení změn 
u subjektů zapsaných v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných 
likvidátorů pojistných událostí. 
Dokument shrnuje důležité technické pokyny k hromadnému podání žádostí o změny, 
popisuje základní strukturu XML rozhraní, popisuje použité číselníky a obsahuje ukázku 
XML souboru s hromadným podáním.

Použité zkratky

Zkratka Popis

PZ pojišťovací zprostředkovatel

PA pojišťovací agent

PM pojišťovací makléř

VPA výhradní pojišťovací agent

VPZ vázaný pojišťovací zprostředkovatel

PPZ podřízený 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 adrese 

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_
rizeni/poj_zprostredkovatele_likvidatori/index.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 rozhraní je k dispozici ve formě XSD schématu na výše uvedené 
internetové adrese.

 Formální správnost sestaveného souboru XML pro hromadné podání lze ověřit vůči 
XSD schématu, které je zveřejněné na výše uvedené internetové adrese.

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

Popis struktury XML rozhraní

Základní struktura souboru

<HromadneHlaseniZmen> <!-- povinné -->
  <Version>2.0</Version> <!-- povinné -->
  <PocetSubjektu></PocetSubjektu> <!-- povinné - vyplní se počet podávaných žádostí-->

    Identifikace žadatele

  Sekvence jednotlivých žádostí



</HromadneHlaseniZmen >

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

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_
rizeni/poj_zprostredkovatele_likvidatori/index.html.

Identifikace žadatele

Na začátku souboru se nachází identifikace žadatele. Pro identifikaci žadatele se použije 
právě jedna z následujících tří možností.

1. Pokud je žadatelem pojišťovna, vyplní se základní identifikační údaje pojišťovny
(název, identifikační číslo, adresa) ZadatelPojistovna. Pojišťovny mohou hromadně 
podávat žádosti pro VPZ, VPA.

  <ZadatelPojistovna>
    <ObchodniFirma></ObchodniFirma> <!-- povinné -->
    <Ico></Ico> <!-- povinné -->
  </ZadatelPojistovna>

2. Pokud je žadatelem pojišťovací agent, makléř nebo výhradní pojišťovací agent –
fyzická osoba, vyplní se registrační číslo vedené v registru PZ a základní 
identifikační údaje osoby (jméno, příjmení a identifikační číslo) do elementu
ZadatelFO. Pojišťovací agenti, makléři a vázaní pojišťovací agenti mohou podávat 
hromadné žádosti pro své PPZ.

  <ZadatelFO>
    <RegistracniCislo></RegistracniCislo> <!-- povinné -->
    <Jmeno></Jmeno> <!-- povinné -->
    <Prijmeni></Prijmeni> <!-- povinné -->
    <Ico></Ico> <!-- povinné -->
  </ZadatelFO>

3. Pokud je žadatelem pojišťovací agent, makléř nebo výhradní pojišťovací agent –
právnická osoba, vyplní se registrační číslo vedené v registru PZ, základní 
identifikační údaje osoby (identifikační číslo, obchodní firma do elementu
ZadatelPO. Pojišťovací agenti a makléři mohou podávat hromadné žádosti pro své
PPZ.

  <ZadatelPO>
    <RegistracniCislo></RegistracniCislo> <!-- povinné -->
    <Ico></Ico> <!-- povinné -->
    <ObchodniFirma></ObchodniFirma> <!-- povinné -->



  </ZadatelPO>

Žádost – Subjekt
Požadované změny k jednotlivým osobám jsou zaobaleny elementem Subjekt. Popis 
struktury s komentářem k vyplňování hodnot jednotlivých elementů následuje. Formální 
popis struktury je k dispozici ve formě XSD schématu na internetových stránkách

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/p
oj_zprostredkovatele_likvidatori/index.html.

<Subjekt> <!-- povinné -->
    <!-- Buď pro FO -->
    <Jmeno></Jmeno> <!-- povinné -->
    <Prijmeni></Prijmeni> <!-- povinné -->
    <ObchodniFirma></ObchodniFirma> <!-- nepovinné -->
    <RegistracniCislo></RegistracniCislo> <!-- povinné -->
    <Ico></Ico> <!-- povinné -->
    <!—Nebo pro PO -->
    <ObchodniFirma></ObchodniFirma> <!-- povinné -->
    <RegistracniCislo></RegistracniCislo> <!-- povinné -->
    <Ico></Ico> <!-- povinné -->
    <!-- konec identifikace měněné osoby -->
    <Zmeny> <!-- povinné -->
      <Operace></Operace> <!-- povinné, obsahuje Novy, nebo Odstranit -->
      <!-- buď -->
      <Zprostredkovatel> <!-- nepovinné -->
        <ObchodniFirma></ObchodniFirma> <!-- povinné -->
        <RegistracniCislo></RegistracniCislo> <!-- povinné -->
      </Zprostredkovatel>
      <!-- nebo -->
      <Pojistovny> <!-- nepovinné -->
        <CharakterCinnosti></CharakterCinnosti> <!-- povinné -->
        <Pojistovna></Pojistovna> <!-- nepovinné -->
      </Pojistovny>
    </Zmeny>
    <!-- nebo -->
    <ObchodniFirma></ObchodniFirma> <!-- povinné -->
    <RegistracniCislo></RegistracniCislo> <!-- povinné -->
    <Ico></Ico> <!-- povinné -->
    <Zmeny> <!-- povinné -->
      <Operace></Operace> <!-- povinné, obsahuje Novy, nebo Odstranit -->
      
    </Zmeny> 
  </Subjekt>

Vysvětlivky ke struktuře žádosti pro fyzickou i právnickou osobu
 Povinné elementy jsou vyznačeny.
 Všechny datumové údaje musí být zadány ve formátu „dd.mm.rrrr“.
 Pro identifikaci měněného subjektu se používají relevantní údaje obchodní název, 

IČO a registrační číslo pro právnickou osobu. Údaje jméno, příjmení registrační 
číslo a IČO se použijí pro fyzickou osobu. 

 Element Zprostredkovatel pojišťovacího agenta či makléře se vypisuje pro
subjekty s rolí PPZ, pro které je požadováno vytvoření vazby nebo odstranění 
vazby na žadatele. V případě, že má být vytvořena vazba mezi PPZ a agentem či 
makléřem je nutno zadat jejich jméno a příjmení do elementů Jmeno a Prijmeni (v 
případě, že se jedná o fyzickou osobu) nebo obchodní firmu do elementu 
ObchodniFirma (v případě právnické osoby) a jeho registrační číslo vedené 



v seznamu PZ ve správném formátu do elementu RegistracniCislo. Pokud bude 
osoba činná pro více zastoupených je nutné element Zprostředkovatel a příslušné 
vnořené elementy zopakovat. Do registru budou přidány nebo odstraněny (dle 
typu operace) vazby na ty zastoupené (makléř nebo agent), jejichž identifikace 
bude uvedena v elementech Zprostredkovatel.  

 Element Pojistovny může obsahovat jeden element CharakterCinnosti a více 
elementů Pojistovna. Charakterem činnosti se uvede role subjektu (VPA nebo 
VPZ), která bude mezi subjektem a níže uvedenými pojišťovnami vytvořena, nebo 
odstraněna (dle typu operace). Pojišťovny se ztotožní dle zadaného identifikačního 
čísla v elementu Pojistovna. Element Pojistovny může být v rámci jedné osoby 
uveden vícekrát.  

 Element Operace může nabývat jednu z následujících hodnot:
o Novy – vytvoření nové vazby mezi měněným subjektem a žadatelem. 
o Odstranit – užívá se při ukončení vazby mezi žadatelem a měněným 

subjektem. Neznamená to ukončení registrace subjektu v seznamu 
registrovaných subjektů finančního trhu. Ukončení registrace osoby je 
nutné řešit mimo informační systém REGIS.   



Příloha č. 1 – Příklady žádostí

Příklad 1

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>

<HromadneHlaseniZmen>
  <Version>2.0</Version>
  <PocetSubjektu>1</PocetSubjektu>

  <ZadatelPojistovna>
    <ObchodniFirma>ObchFir</ObchodniFirma>
    <Ico>12345678</Ico>
  </ZadatelPojistovna>

  <Subjekt>
    <Jmeno>Marek</Jmeno>
    <Prijmeni>Měněný</Prijmeni>
    <ObchodniFirma>Firma as</ObchodniFirma>
    <RegistracniCislo>123400VPA</RegistracniCislo>
    <Ico>12345679</Ico>
    <Zmeny>
      <Operace>Novy</Operace>
     <Pojistovny>
        <CharakterCinnosti>VPA</CharakterCinnosti>
        <Pojistovna>12345678</Pojistovna>
      </Pojistovny>
    </Zmeny>
  </Subjekt>
</HromadneHlaseniZmen>

Příklad 2
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>
<HromadneHlaseniZmen>
  <Version>2.0</Version>
  <PocetSubjektu>1</PocetSubjektu>

  <ZadatelPojistovna>
    <ObchodniFirma>ObchFir</ObchodniFirma>
    <Ico>12345678</Ico>
  </ZadatelPojistovna>

  <Subjekt>
    <ObchodniFirma>ObchodniFir</ObchodniFirma>
    <RegistracniCislo>123400VPA</RegistracniCislo>
    <Ico>10011001</Ico>
    <Zmeny>
      <Operace>Odstranit</Operace>
      <Pojistovny>
        <CharakterCinnosti>VPA</CharakterCinnosti>
        <Pojistovna>12345678</Pojistovna>
      </Pojistovny>
    </Zmeny>
  </Subjekt>
</HromadneHlaseniZmen>



Příklad 3
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>
<HromadneHlaseniZmen>
  <Version>2.0</Version>
  <PocetSubjektu>1</PocetSubjektu>

  <ZadatelPO>
    <RegistracniCislo>001100PM</RegistracniCislo>
    <Ico>00001234</Ico>
    <ObchodniFirma>Firma AB</ObchodniFirma>
  </ZadatelPO>

  <Subjekt>
    <ObchodniFirma>ObchodniFir</ObchodniFirma>
    <RegistracniCislo>123400PPZ</RegistracniCislo>
    <Ico>10011001</Ico>
    <Zmeny>
      <Operace>Novy</Operace>
     <Zprostredkovatel>
        <ObchodniFirma>Firma AB</ObchodniFirma>
        <RegistracniCislo>001100PM</RegistracniCislo>
      </Zprostredkovatel>
    </Zmeny>
  </Subjekt>
  <Subjekt>
    <ObchodniFirma>ObchodniFirma</ObchodniFirma>
    <RegistracniCislo>123401PPZ</RegistracniCislo>
    <Ico>10011002</Ico>
    <Zmeny>
      <Operace>Odstranit</Operace>
      <Zprostredkovatel>
        <ObchodniFirma>Firma AB</ObchodniFirma>
        <RegistracniCislo>001100PM</RegistracniCislo>
      </Zprostredkovatel>
    </Zmeny>
  </Subjekt>
</HromadneHlaseniZmen>




