
 

 rozhodnutí České národní banky č.j. 2015/119832/570 ze dne 2. listopadu 2015, sp.zn. 

Sp/2014/60/573 

 

A. Společnost OVB Allfinanz, a.s., IČO 480 40 410, se sídlem Baarova 1026/2, 140 00 Praha 

4, v období od září 2010 do února 2013 jako pojišťovací agent při výkonu 

zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví používala klamavé obchodní praktiky, když 

v tomto období při výkonu své zprostředkovatelské činnosti a souvisejících odborných 

činností prostřednictvím jí podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů, případně s ní 

spolupracujících osob nezapsaných do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a 

samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeném Českou národní bankou, a před 

uzavřením smluv týkajících se investičního životního pojištění, opakovaně prezentovala 

klientům (spotřebitelům) písemně nebo ústně investiční životní pojištění jako spoření, spořicí 

produkty, resp. spořicí účty s tím, že se jedná o produkt, u něhož lze kdykoli vybrat vložené 

peněžní prostředky, produkt s garantovaným či kladným zhodnocením vložených peněžních 

prostředků, jež lze a to včetně zhodnocení vybrat po 2 až 5 letech jeho trvání, případně jako 

produkt, u něhož lze výši vkládaných peněžních prostředků měnit a snižovat a peněžní 

prostředky vybírat dle potřeby, aniž by je současně upozornila zejména na to, že výše 

původně sjednaného pojistného, resp. jeho změna (snížení) a skutečná délka trvání smlouvy 

má, a to zejména v prvních letech trvání smlouvy, významný či zásadní vliv na možnou výši 

výběru peněžních prostředků,  
 

t e d y   p o r u š i l a 
 

zákaz užívání nekalých obchodních praktik podle § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele 

ve spojení s § 5 odst. 1 písm. a) a c) tohoto zákona,   
               

č í m ž   s e   d o p u s t i l a  
 

správního deliktu podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele,    
     

a   z a   t o   s e   j í   u k l á d á 
 

podle § 24 odst. 10 písm. d) zákona o ochraně spotřebitele ve znění účinném  

do 31.12.2013 ve výši 5 000 000 Kč (slovy pět milionů korun českých). Pokuta je splatná 

do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet České národní banky,  

č. 174-69193891/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 48040410. 
 

C. Společnosti OVB Allfinanz, a.s., IČO 480 40 410, se sídlem Baarova 1026/2, 140 00 

Praha, se podle § 79 odst. 5 správního řádu, ve spojení s § 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 paušální částkou 

ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Náhrada nákladů řízení je splatná 

do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet České národní banky,  

č. 115-69193891/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 48040410. 

 

 rozhodnutí bankovní rady České národní banky č.j. 2016/26956/CNB/110 ze dne  

3. března 2016, sp.zn. Sp/2014/60/573 

 

Rozklad společnost OVB Allfinanz, a.s., IČO 480 40 410, se sídlem Baarova 1026/2, 

140 00 Praha 4, se podle § 90 odst. 5 správního řádu ve spojení s § 46c zákona o České 

národní bance zamítá a rozhodnutí České národní banky ze dne 2. 11. 2015, č.j. 

2015/119832/570, se potvrzuje. 

 


