
Žádost  

o povolení k provozování činnosti prostřednictvím pobočky 

pojišťovny z třetího státu 
podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

I. 

SPRÁVNÍ ORGÁN 

 

1. Název a adresa správního orgánu, jemuž je žádost určena 

Název správního orgánu Česká národní banka 

Sídlo Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03 

Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03 

Elektronická podatelna 

 

 

ID datové schránky: 8tgaiej 

podatelna@cnb.cz 

 

II. 

ŽADATEL  

 
2. Žadatel

 

Název  

 

Adresa sídla ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo popisné, číslo 

orientační, písmeno orientační, PSČ, stát  

 

 

 

 

 

III. 

INFORMACE O POBOČCE 

 

3. Identifikace pobočky se sídlem v ČR 

Označení pobočky  

 

Adresa sídla ve tvaru
a) 

obec, část obce, ulice, číslo popisné, číslo 

orientační, písmeno orientační, PSČ, stát  

 

 

 

Identifikační číslo osoby
a)  

 

 

4. Uvedení činností, které má pobočky pojišťovny z třetího státu provozovat na území 

ČR 

                     pojišťovací činnost 

 

                     zajišťovací činnost 
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4a. Uvedení pojišťovací činnosti, která má být vykonávána, podle odvětví a skupiny 

pojištění (příloha č. 1 k zákonu) 

Část A 

Odvětví životních pojištění 

I.  Pojištění           

 a) pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ dožití se stanoveného věku nebo 

dřívější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného 
      

b) důchodu       
c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkového pojištění k pojištění podle této 

části 
      

II.  Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí 

 
      

III. Pojištění uvedená v bodě I písm. a) a b) a bodě II, která jsou spojena 

s investičním  fondem. 
      

IV.  Trvalé zdravotní pojištění podle čl. 2 odst. 3 písm. a) bodě iv) směrnice 

Evropského parlamentu a Rady upravující přístup k pojišťovací a 

zajišťovací činnosti a její výkon. 

      

      

V. Kapitalizace příspěvků hrazených skupinou přispěvatelů a následné 

rozdělování  akumulovaných aktiv mezi přeživší přispěvatele nebo mezi 

osoby oprávněné po  zemřelých přispěvatelích. 

      

      

 

VI.  Umořování kapitálu založené na pojistněmatematickém výpočtu, kdy jsou 

proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty 

závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši. 

      

      

VII. Správa skupinových penzijních fondů, případně včetně pojištění 

zabezpečujícího  zachování kapitálu nebo platbu minimálního 

úrokového výnosu. 

      

      

VIII.  Činnosti podle čl. 2 odst. 3 písm. b) bodě iii) směrnice Evropského 

parlamentu a Rady upravující přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a 

její výkon. 

      

       

IX. Pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními 

předpisy z oblasti sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho 

provádění pojišťovnou na její vlastní účet. 

      

       

Část B 

Odvětví neživotních pojištění 

1.  Úrazové pojištění 

 a) s jednorázovým plněním  

 b) s plněním povahy náhrady škody  
c) s kombinovaným plněním  
d) cestujících  

2.  Pojištění nemoci  

 a) s jednorázovým plněním  
b) s plněním povahy náhrady škody  
c) s kombinovaným plněním  
d) soukromé zdravotní pojištění  

3.  Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidel 

 a) motorových       
b) nemotorových       

4.  Pojištění škod na drážních vozidlech       

5.  Pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích        

6. Pojištění škod na plavidlech       
 a) říčních a průplavových  

b) jezerních  
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c) námořních  

7.  Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu 

na použitý dopravní prostředek 
 

8.  Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených  

 a) požárem  

b) výbuchem  

c) vichřicí  

d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodeň, záplava)  
e) jadernou energií  

f) sesuvem nebo poklesem půdy       

9.  Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 

vzniklých krupobitím nebo mrazem, anebo jinými pojistnými nebezpečími 

(např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tato 

zahrnuta v bodě 8, včetně  pojištění škod na hospodářských zvířatech 

způsobených nákazou nebo jinými  pojistnými nebezpečími. 

 

 

 

10. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající 

 a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla       

b) z činnosti dopravce       

c) z provozu drážního vozidla       

11. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého 

dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce 
      

12.  Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití říčního, 

průplavového, jezerního nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti 

dopravce 

 

 

13. Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12 

 a) za škodu na životním prostředí       

b) za újmu způsobenou jaderným zařízením       

c) za újmu způsobenou vadou výrobku       

d) ostatní  

14.  Pojištění úvěru  

 a) obecná platební neschopnost       

 b) vývozní úvěr       

c) splátkový úvěr       

d) hypotéční úvěr  

e) zemědělský úvěr  

15.  Pojištění záruky (kauce)  

 a) přímé záruky  

b) nepřímé záruky  

16.  Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících 

 a) z výkonu povolání       

b) z nedostatečného příjmu       

c) ze špatných povětrnostních podmínek       

d) ze ztráty zisku  

e) ze stálých nákladů  

f) z nepředvídaných obchodních výdajů       

g) ztráty tržní hodnoty       

h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu       

i) z jiné nepřímé obchodní finanční ztráty  

j) z ostatních finančních ztrát  

17.  Pojištění právní ochrany  
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18.  Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa 

svého  bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících 

s cestováním 

 

Část C 

Skupiny neživotních pojištění 

a)  „Pojištění úrazu a nemoci“ pro odvětví uvedená v části B bodech 1 a 2  

b)  „Pojištění motorových vozidel“ pro odvětví uvedená v části B bodu 1 písm. 

d), bodech 3, 7 a 10 
 

c) „Námořní a dopravní pojištění“ pro odvětví uvedená v části B bodu 1 písm. 

d), bodech 4, 6, 7 a 12 
 

d)  „Letecké pojištění“ pro odvětví uvedená v části B bodu 1 písm. d), bodech 5, 

7 a 11 
 

e) „Pojištění proti požáru a jiným majetkovým škodám“ pro odvětví uvedená 

v části B bodech 8 a 9 
 

f) „Pojištění odpovědnosti za škody“ pro odvětví uvedená v části B bodech 10, 

11, 12 a 13 
 

g) „Pojištění úvěru a záruky“ pro odvětví uvedená v části B bodech 14 a 15  

h) „Souhrnné neživotní pojištění“ pro všechna odvětví uvedená v části B 

bodech 1 až 18 
 

 

 

4b. Zajišťovací činnost 

Typ zajišťovací činnosti 

   zajišťovací činnost pro neživotní zajištění       

   zajišťovací činnost pro životní zajištění       

                                                                                                       

IV. 

PŘÍLOHY 

 

5. Číslovaný seznam všech příloh podle vyhlášky
b/

, případně podle jiného právního 

předpisu nebo pro účely vedeného řízení; v případě, že k téže záležitosti je uvedeno 

více příloh, uvede se jejich počet (čísla uveďte i na samotných přílohách, pokud se příloha 

skládá z více dokumentů, označte je navíc písmeny)  

P. č. Název přílohy Počet  
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V. 

PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti, listinných dokumentech a dokladech a v přílohách jsou 

pravdivé, aktuální a úplné. 

 

                                                                           VI. 

DALŠÍ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S PODÁNÍM ŽÁDOSTI 

 

6. Identifikace osoby oprávněné jednat za žadatele
c/
  

Označení funkce  

Jméno (a) a příjmení 
  

Datum narození  

 

 

7. Identifikace osoby zastupující žadatele – zastupuje-li žadatele zmocněnec na základě 

plné moci
 

Údaj o zástupci
d/

  

Jméno (a) a příjmení / 

Obchodní firma,  anebo název
e/  

Datum narození/Identifikační 

číslo osoby  
 

Adresa bydliště/ sídla ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo 

popisné, číslo orientační, písmeno 

orientační, PSČ, stát  

 

Adresa pro doručování
f/
, 

pokud je odlišná od adresy 

uvedené výše, ve tvaru  
obec, část obce, ulice, číslo 

popisné, číslo orientační, písmeno 

orientační, PSČ, stát 

 

  

Další nepovinné údaje 

Kontaktní údaje, které v případě potřeby urychlí kontakt s Vámi a řešení případného problému  

(jméno a příjmení, ID datové schránky, e-mail, telefonní číslo) 

 

 

 

 

     

Místo                                           Datum                                         Jméno a příjmení
g/

 a podpis 

     

 

__________________________________ 
a/ Pokud je tento údaje v době podání žádosti znám. 

b/ Vyhláška č.  307/2016 Sb., o žádostech podle zákona o pojišťovnictví. 
 

c/
 
 § 30 odst. 1 správního řádu ve spojení s § 21občanského soudního řádu. 

d/
 
Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

 

e/
 
Právnická osoba uvede též fyzickou osobu, která za ni jedná (jméno, příjmení, funkce nebo pracovní zařazení). 

f/ § 19 odst. 3 správního řádu. 

g/ Osoba jednající za žadatele oprávněná k podpisu.   
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