
Informace podle zákona č. 170/2018 Sb. 

Platnost od 1.6.2021 

 
Informace podle zákona č. 170/2018 Sb., §88, odst. 1: 

K § 88, bodu 1, písm. a): 
 
1.1. Jméno: iSure.cz, spol. s r. o. 
1.2. Sídlo: Wenzigova 1861/7, 120 00 Praha 2 
1.3. iSure.cz, spol. s r. o. provozuje činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel, 
jednatel společnosti a osoba odpovědná za pojištění: Mgr. Josef Prokopius 
1.4. iSure.cz, spol. s r. o. provozuje činnost zprostředkování pojištění za pomoci vázaných zástupců a 
zaměstnanců s plnou zastupitelností každého: 
IČO                         Název subjektu                                                   
24247481 ABRENA Solution s.r.o.                            
86631764 Benešová Lenka, Ing.                           
69786941 Čápová Blanka, Mgr.                           
67978878 Dvořáková Michaela                                                                 
16478461 Havelková Helena                                          
73082121 Hladká Jitka                                           
15111121 Hodková Ilona                                                                                   
25125788 JPB SYLVA, spol. s r.o.                                                   
86594745 Konrád Jan                                                                                  
05911630 Marešová Jana                                         
69308063 Mokrý Michal                                                                                  
41107853 Polívka Tomáš                                                                              
03801152 Prokopius Josef, Mgr.                       
43991246 Příhoda Josef, Mgr.                                         
41826710 Schleif Petr                                          
40881989 Sedláček Boris                                         
61261505 Šedivá Jana, Mgr.                                          
49269844 Šimůnková Anna                                         
15112896 Švec Petr, Ing.                                        
68854269 Trusková Veronika  
75974550 Veselý Petr     
04835514 MK TRANS TRADE s.r.o. 
09739581 Bendl Kropáčová Jana 
04280814 Kadečka Lukáš 
61891134 Pulec Ladislav, Ing. 
 
                                Kubička Miroslav, Ing.             
 

K § 88, bodu 1), písm. b): 

1. Samostatný zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou 
národní bankou (www.cnb.cz) 

K § 88, bodu 1), písm. c): 

Pro vyřízení stížností je možné obrátit se přímo na jednatele společnosti: e-mail: josef.prokopius@isure.cz . 
Dále je možné obrátit se na Českou národní banku ( www.cnb.cz ), Českou obchodní inspekci ( www.coi.cz ), v 
případě životního pojištění též na finančního arbitra                           ( www.finarbitr.cz ). 
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K § 88, bodu 1), písm. d): 

1. Jméno zastoupeného: 
a/ V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací makléř je zastoupeným zákazník 
b/ V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací agent jsou zastoupeným pojišťovny, uvedené v registru 
pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou ( www.cnb.cz ). Konkrétní nabídky, resp. 
další informace od pojišťoven jsou pro jednotlivá pojištění vždy řádně označeny jménem zastoupeného. 
c/ V případě vázaných zástupců je zastoupeným samostatný zprostředkovatel, tj. iSure.cz, spol. s r. o. 
 
K § 88, bodu 1), písm. e): 

1. Jména pojišťoven, pro které je samostatný zprostředkovatel oprávněn distribuovat pojištění v 
postavení pojišťovací agent jsou uvedena v registru pojišťovacích zprostředkovatelů. Jsou to: 

Allianz pojišťovna, a.s.   
AXA pojišťovna a.s. 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 
Direct pojišťovna, a.s. 
ERGO pojišťovna, a.s. 
Generali Česká pojišťovna a.s.  
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
Pojišťovna VZP, a.s.  
Slavia pojišťovna a.s.  
UNIQA pojišťovna, a.s. 
INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka 
 
K § 88, bodu 1), písm. f): 

iSure.cz, spol. s r. o., ani jeho vázaní zástupci, nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo 
základním kapitálu žádné pojišťovny. 

K § 88, bodu 1), písm. g): 

Žádná pojišťovna nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích 
právech nebo základním kapitálu iSure.cz, spol. s r. o. nebo jeho vázaných zástupců. 

K § 88, bodu 1), písm. h): 

iSure.cz, spol. s r. o. je odměňován provizním způsobem. Vázaní zástupci jsou odměňováni samostatným 
zprostředkovatelem. 

K § 88, bodu 1), písm. i): 

iSure.cz, spol. s r. o. je odměňován pojišťovnou. V případě, že by měl být odměňován zákazníkem, může tak 
nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy iSure.cz, spol. s r. o. 
se zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena. 

 K § 88, bodu 1), písm. j): 

V případě, že by měl být iSure.cz, spol. s r. o. odměňován přímo zákazníkem, může tak nastat výhradně na 
základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy iSure.cz, spol. s r.o. se zákazníkem, kde 
bude tato skutečnost výslovně uvedena a to včetně výše odměny, která může být stanovena: 
Pevnou částkou nebo 
Hodinovou sazbou 
Provizní sazbou, např. poplatkem z úspěšnosti 

http://www.cnb.cz/

