
• rozhodnutí České národní banky č.j. 2013/5704/570 ze dne 16. května 2013 ve znění 
rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2013/3449/110 ze dne  
5. září 2013, sp.zn. Sp/2011/172/573 
 
• rozhodnutí České národní banky č.j. 2013/5704/570 ze dne 16. května 2013, sp.zn. 
Sp/2011/172/573  
 
A. Lukáš Štork, nar. 1.4.1980, IČO 725 74 810, s bydlištěm a místem podnikání 
Pokratická 448/52, 412 01 Litoměřice, jako registrovaný pojišťovací zprostředkovatel, reg. č. 
014922PPZ nesplnil opatření k nápravě, které mu bylo uloženo podle ustanovení § 23 odst. 1 
zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích rozhodnutím České národní banky č.j. 
2010/2998/570 ze dne 1. dubna 2010, které nabylo právní moci dne 27. dubna 2010, ve 
výroku pod bodem I., II., III. a V., když po právní moci tohoto rozhodnutí  
 
(i) zprostředkoval pojistné smlouvy investičního životního pojištění klientům, pro které 
byly takové smlouvy s ohledem na jejich požadavky a potřeby nevhodné,   
 
(ii) neinformoval klienty při zprostředkování pojistných smluv investičního životního 
pojištění o poplatkové struktuře investičního životního pojištění, zejména o způsobu a výši 
stanovení počátečních poplatků, které klient hradí, 
  
(iii) při zprostředkovávání pojistných smluv investičního životního pojištění nedostatečně 
zaznamenával konkrétní požadavky a potřeby klientů, na jejichž analýze založil své 
doporučení uzavřít konkrétní smlouvu o životním pojištění a dále konkrétní ekonomické 
důvody, na základě kterých založil své doporučení zprostředkovat klientům uzavření 
konkrétní smlouvy o životním pojištění, 
 
(iv) nepředkládal České národní bance v lhůtách stanovených v rozhodnutí České národní 
banky č.j. 2010/2998/570 seznam všech osob, kterým zprostředkoval smlouvu  
o životním pojištění, 
 

t e d y    
 

ad (i) nesplnil opatření k nápravě stanovené v bodě I. výše uvedeného rozhodnutí,  
ad (ii) nesplnil opatření k nápravě stanovené v bodě II. výše uvedeného rozhodnutí, 
ad (iii) nesplnil opatření k nápravě stanovené v bodě III. výše uvedeného rozhodnutí,  
ad (iv) nesplnil opatření k nápravě stanovené v bodě V. výše uvedeného rozhodnutí,  
 

č í m ž   s e   d o p u s t i l  
 
správního deliktu podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona o pojišťovacích 
zprostředkovatelích,  
 

z a   c o ž   s e   m u   u k l á d á 
 
podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, peněžitá pokuta ve 
výši  6 000 000 Kč (slovy šest miliónů korun českých). Pokutu je Lukáš Štork, nar. 1.4.1980, 
IČO 725 74 810, s bydlištěm a místem podnikání Pokratická 448/52, 412 01 Litoměřice, 
povinen zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro 
hlavní město Prahu vedený u České národní banky, č. 3754-67724011/0710, konstantní 
symbol 1148, variabilní symbol je identifikační číslo plátce; 
  



B. Lukáši Štorkovi, nar. 1.4.1980, IČO 725 74 810, s bydlištěm a místem podnikání 
Pokratická 448/52, 412 01 Litoměřice, 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 
ukládá náhrada nákladů řízení, ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Paušální 
náhradu nákladů řízení je Lukáš Štork nar. 1.4.1980, IČO 725 74 810, s bydlištěm a místem 
podnikání Pokratická 448/52, 412 01 Litoměřice, povinen zaplatit do 30 dnů od nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí na účet České národní banky, č. 115-69193891/0710, konstantní 
symbol 1148, variabilní symbol je identifikační číslo plátce. 
 
• rozhodnutí bankovní rady České národní banky č.j. 2013/3449/110 ze dne 5. září 2013, 
sp.zn. Sp/2011/172/573  

 
Rozklad Lukáše Štorka, nar. 1. 4. 1980, IČO 725 74 810, s bydlištěm a místem 

podnikání Pokratická 448/52, Litoměřice, PSČ 412 01, proti rozhodnutí České národní banky 
ze dne 16. 5. 2013, č.j. 2013/5704/570, sp. zn. Sp/2011/172/573, se podle § 90 odst. 5 
správního řádu ve spojení s § 46c zákona o České národní bance zamítá a napadené 
rozhodnutí se potvrzuje. 
 


