

rozhodnutí České národní banky č.j. 2011/14136/570 ze dne 14. prosince 2011 ve
znění rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2012/564/110
ze dne 23. února 2012, sp.zn. Sp/2010/110/573



rozhodnutí České národní banky č.j. 2011/14136/570 ze dne 14. prosince 2011, sp.zn.
Sp/2010/110/573

A.
Společnost IFP Institut Finančního Poradenství, a.s., IČ 634 87 594, se sídlem Příkop
838/4, 604 64 Brno v období od března roku 2009 do prosince roku 2010 při výkonu
zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví
I.

uzavírala se svými klienty, kterým zprostředkovala pojistnou smlouvu a kteří pro ni měli
zájem vykonávat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví ve formě vyhledávání
nových zájemců o pojistné produkty a zájemců o výkon zprostředkovatelské činnosti
v pojišťovnictví, nepojmenované smlouvy dle § 51 občanského zákoníku, jejichž
předmětem byl závazek klienta hradit po dobu prvních dvou let trvání jeho pojistné
smlouvy lhůtní pojistné ve výši 2 000 Kč měsíčně, a tento závazek zajišťovala tím,
že klientům předkládala k podpisu směnku vlastní bez protestu znějící na směnečnou
sumu až do výše 48 000 Kč a dále v téže nepojmenované smlouvě stanovovala
pro případ výpovědi pojistné smlouvy ze strany klienta smluvní pokutu ve výši
24 000 Kč nebo 48 000 Kč;

II.

používala klamavé obchodní praktiky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a c) zákona
o ochraně spotřebitele, když v průběhu prezentací svých služeb klientům
prostřednictvím svých podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů nepravdivě
přirovnávala investiční životní pojištění ke spoření a zamlčovala jim informaci o výši
odkupného v případě ukončení pojistné smlouvy v prvních dvou letech jejího trvání;

III.

uzavírala s osobami se zájmem vykonávat pro ni zprostředkovatelskou činnost
v pojišťovnictví ve formě vyhledávání nových klientů a nových zájemců
o zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví nepojmenované smlouvy dle § 51
občanského zákoníku, které v čl. II obsahovaly právo těchto osob na peněžitou provizi
za získání v pořadí druhého a každého dalšího zájemce o výkon zprostředkovatelské
činnosti v pojišťovnictví;
tedy porušila

ad I) ustanovení § 26 odst. 2 písm. c) zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, když
vyžadovala od osob, které se měly podílet na její zprostředkovatelské činnosti
v pojišťovnictví složení vstupního poplatku jako podmínky výplaty příštích odměn
za tuto činnost;
ad I) a ad II) zákaz používání nekalých obchodní praktik stanovený v § 4 odst. 3 zákona
o ochraně spotřebitele;
ad III) ustanovení § 26 odst. 2 písm. d) zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, když
odměny osob, které se měly podílet na její zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví,
odvozovala od získání dalších osob pro tuto činnost, které takto získala;
čímž se dopustila
ad I) správního deliktu dle § 26 odst. 2 písm. c) zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích

a správního deliktu dle § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele;
ad II) správního deliktu dle § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele;
ad III) správního deliktu dle § 26 odst. 2 písm. d) zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích;
a za to se jí ukládá
v souladu s § 26 odst. 3 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích pokuta ve výši
6 000 000 Kč (slovy šest miliónů korun českých). Pokutu je společnost IFP Institut
Finančního Poradenství, a.s., IČ 634 87 594, se sídlem Příkop 838/4, 604 64 Brno, povinna
zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-67724011/0710
vedený u České národní banky, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 63487594.
C.
Společnosti IFP Institut Finančního Poradenství, a.s., IČ 634 87 594, se sídlem Příkop
838/4, 604 64 Brno, 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,
ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc
korun českých). Náhrada nákladů řízení je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí na účet České národní banky, č. 115-69193891/0710, konstantní symbol 1148,
variabilní symbol 63487594.


rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2012/564/570 ze dne
23. února 2012, sp.zn. Sp/2010/110/573

Rozklad společnosti IFP Institut Finančního Poradenství, a.s., IČ 634 87 594,
se sídlem Příkop 838/4, Brno, PSČ 604 64, ze dne 29. 12. 2011 se podle § 152 odst. 5
písm. b) správního řádu ve spojení s § 152 odst. 4 a § 90 odst. 5 téhož zákona zamítá
a rozhodnutí České národní banky ze dne 14. 12. 2011, č.j. 2011/14136/570, se potvrzuje.

