
Informace o pojišťovacím zprostředkovateli dle zákona č. 170/2018 Sb., zákon o distribuci 

pojištění a zajištění 

 

Obchodní jméno: Makléřská kancelář Dušek s.r.o.  

IČ: 291 57 099  

Sídlo: Nebanice 51, 350 02 Cheb  

Provozovna (doručovací adresa): Mánesova 907/43, 350 02 Cheb  

Jednající osoby: Ing. Stanislav Dušek – jednatel  

                          Jan Dušek – jednatel  

 

Makléřská kancelář Dušek s.r.o. vykonává činnost pojišťovacího zprostředkovatele na základě zákona 

č. 170/2018 Sb., zákon o distribuci pojištění a zajištění, jako samostatný pojišťovací zprostředkovatel.  

 

Samostatný pojišťovací zprostředkovatel je zapsán v registru vedeném Českou národní bankou dle 

zákona č. 170/2018 Sb., zákon o distribuci pojištění a zajištění. Česká národní banka zpřístupňuje údaje 

uvedené v registru na svých internetových stránkách.  

 

Postup vyřizování stížností zákazníků, pojištěných nebo jiných oprávněných osob:  

- Stížnosti přijímají a vyřizují jednatelé společnosti.  

- Stížnosti lze podávat České národní bance, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1  

- Spory lze řešit i mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce  

- Postup pro podání žaloby na samostatného pojišťovacího zprostředkovatele podle Zákona č. 99/1963   

Sb., Občanský soudní řád.  

 

Pojišťovací zprostředkovatelé:  

Ing. Stanislav Dušek  

Jan Dušek  

Tibor Csipka  

 

Jména pojišťoven, pro které je samostatný zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat 

pojištění:  

Allianz pojišťovna, a.s.  

Generali Česká pojišťovna a.s.  

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB  

Direct pojišťovna, a.s.  

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.  

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  

UNIQA pojišťovna, a.s.  

Slavia pojišťovna a.s.  

 

Samostatný pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo 

základního kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno.  

 

Žádná pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá 

přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu samostatného pojišťovacího 

zprostředkovatele.  



 

Samostatný pojišťovací zprostředkovatel je odměňován provizně.  

 

Samostatný pojišťovací zprostředkovatel je odměňován pojišťovnou.  

 

Samostatný pojišťovací zprostředkovatel jedná se zákazníkem na základě uzavřené smlouvy a je 

povinen předat zákazníkovi jedno vyhotovení smlouvy. 


