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1. Základní ustanovení 

Tento zkouškový řád společnosti ZKOUŠKY POJIŠTĚNÍ s.r.o.( dále jen „Společnost“) upravuje způsob            
skládání, rozsah a další pravidla pro vykonávání odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných             
znalostí a odborných dovedností podle zákona č. 170/2018 Sb. (dále jen „Zákon“), o distribuci              
pojištění a zajištění a to včetně podmínek, za kterých lze zkoušky vykonat. 
 
Účelem zkoušek je prověřit odborné znalosti a odborné dovednosti uchazeče nejméně v rozsahu             
minima znalostí vyplývajícího z příslušných právních předpisů, a to zákona č. 170/2018 Sb., o              
distribuci pojištění a zajištění (dále jen "Zákon") a vyhlášky č 195/2018.  Sb., (dále jen „Vyhláška“). 
 
Tento zkouškový řád je závazný pro osoby přihlášené ke zkoušce, pro organizátory a členy komisí                
zodpovědných za průběh zkoušky. 
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2. Základní pojmy 

 
Zkouškou se prověřuje rozsah odborných znalostí a odborných dovedností uchazeče podle zákona č.             
170/2018 Sb. 
 

2.1.  Odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti 

- Odbornými znalostmi a dovednostmi pro distribuci pojištění nebo zajištění jsou pro skupinu             
odbornosti 
a) distribuce životního pojištění 

1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu, 
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví, 
3. znalosti regulace distribuce životního pojištění, 
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li, 
5. znalosti principů a fungování životního pojištění a jeho produktů, 
6. znalosti z oblasti investic a souvisejících rizik, 
7. znalosti doplňkových služeb v oblasti životního pojištění a 
8. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty životního pojištění a poskytnout mu radu           
podle postupu stanoveného v § 78 Zákona  

1

b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a            
pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla,           
včetně připojištění úrazu 

1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu, 
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví, 
3. znalosti regulace distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než           
drážních vozidlech a pojištění nebo zajištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního           
motorového a jeho přípojného vozidla, 
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li, 
5. znalosti principů a fungování pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných           
než drážních vozidlech a pojištění nebo zajištění odpovědnosti vyplývající z provozu           
pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, 

1 § 78 Zákona: Rada zákazníkovi:  
(1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou rezervotvorného pojištění poskytne pojišťovna nebo pojišťovací 
zprostředkovatel zákazníkovi radu týkající se vhodnosti těchto právních jednání pro zákazníka. 
(2) Rada se poskytuje na základě 
a) analýzy: 1. požadavků, cílů a potřeb získaných od zákazníka, 2. rizik, kterým může být zákazník vystaven po 
dobu trvání pojištění, 3. finanční situace zákazníka, 4. znalostí a zkušeností zákazníka v oblasti investic, 
5. rizikové tolerance zákazníka a jeho schopnosti nést ztráty, 6. právních vztahů zákazníka týkajících se dalších 
produktů finančního trhu a 
b) výběru z dostatečného počtu vhodných pojistných produktů, které může pojišťovna nebo pojišťovací 
zprostředkovatel distribuovat. 
(3) Informuje-li pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel před sjednáním nebo podstatnou změnou 
jiného než rezervotvorného pojištění zákazníka o tom, že poskytuje radu týkající se vhodnosti těchto právních 
jednání pro zákazníka, odstavec 2 se použije obdobně. 
(4) Požadavky na informace, které jsou předmětem analýzy podle odstavce 2 písm. a) bodu 4, stanoví přímo                
použitelný předpis Evropské unie vydaný podle čl. 30 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)                
2016/973). 
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6. znalosti doplňkových služeb v oblasti pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích           
jiných než drážních vozidlech a pojištění nebo zajištění odpovědnosti vyplývající z provozu            
pozemního motorového a jeho přípojného vozidla a 
7. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty pojištění škod na pozemních dopravních          
prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění nebo zajištění odpovědnosti za škodu            
vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla a poskytnout mu radu             
podle postupu stanoveného v § 78 zákona, 

c) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 (tj.               
pojištění podnikatelské činnosti) nebo 5 (tj. pojištění velkých pojistných rizik) 

1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu, 
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví, 
3. znalosti regulace distribuce neživotního pojištění, 
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li, 
5. znalosti principů a fungování produktů neživotního pojištění, 
6. znalosti doplňkových služeb v oblasti neživotního pojištění a 
7. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty neživotního pojištění a poskytnout mu radu           
podle postupu stanoveného v § 78 Zákona 

d) distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou          
činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 (tj. pojištění velkých pojistných rizik) 

1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu, 
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví, 
3. znalosti regulace distribuce pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka, 
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li, 
5. znalosti principů a fungování pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka, 
6. znalosti doplňkových služeb v oblasti pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka  
7. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty pojištění týkající se podnikatelské činnosti          
zákazníka a poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78 Zákona 

e) distribuce pojištění velkých pojistných rizik 
1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu, 
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví, 
3. znalosti regulace distribuce pojištění týkajících se pojištění velkých pojistných rizik, 
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li, 
5. znalosti principů a fungování distribuce pojištění velkých pojistných rizik, 
6. znalosti doplňkových služeb v oblasti distribuce pojištění velkých pojistných rizik, 
7. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty pojištění velkých pojistných rizik a          
poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78 Zákona 

f) distribuce zajištění 
1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu, 
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví, 
3. znalosti regulace distribuce zajištění, 
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li, 
5. znalosti principů a fungování distribuce zajištění, 
6. znalosti doplňkových služeb v oblasti distribuce zajištění. 

 
Podrobněji viz Příloha zkouškového řádu. 
 
 

2.2.Odborné dovednosti  

Odborné dovednosti u všech skupin odbornosti spočívají podle zákona ve schopnostech: 
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- kvalifikovaně získat informace od zákazníka tak, aby bylo možné provést řádnou analýzu (podle             
§ 78 odst. 2 písm. a) Zákona) 

- kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat informace při komunikaci se zákazníkem tak, aby           
zákazník mohl sám posoudit, zda nabízený pojistný produkt odpovídá jeho požadavkům, cílům,            
potřebám, finanční situaci, znalostem a zkušenostem, rizikové toleranci, schopnosti nést ztráty,           
a uvědomit si rizika, kterým může být vystaven po dobu trvání pojištění 

- řádně vyhodnotit zákazníkovy požadavky, cíle, potřeby, finanční situaci, znalosti a zkušenosti,           
rizikovou toleranci zákazníka, schopnosti zákazníka nést ztráty a právní vztahy zákazníka týkající            
se dalších produktů finančního trhu a zvážit pojistná nebezpečí, kterým může být zákazník             
vystaven po dobu trvání pojištění, a nabídnout mu pro něj vhodný pojistný produkt 

- řádně uzavírat pojistné smlouvy jménem a na účet pojišťovny nebo zákazníka. 
  
 

3. Zkouškové otázky 

 
Každý zkoušený obdrží vlastní zkušební variantu. Pořadí správných odpovědí u jednotlivých           
zkouškových otázek se pro každou zkušební variantu stanoví nahodile. K sestavení zkouškových            
testů jsou použity sady otázek zveřejněné na internetových stránkách České národní banky (dále             
ČNB): www.cnb.cz Jednotlivé varianty testů jsou sestaveny krátce před konáním zkoušky.           
Připravené testy jsou uchovány na zabezpečeném místě Společnosti. Zkušební komisaři je obdrží            
krátce před zkouškou.  
 
Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi. Tři čtvrtiny zkouškových otázek             
určených k přezkoušení odborných znalostí a všechny zkouškové otázky určené k přezkoušení           
dovedností mají jednu správnou variantu odpovědi. Jedna čtvrtina zkouškových otázek určených           
k přezkoušení odborných znalostí má jednu nebo více správných odpovědí.  
 
Každá nesprávně vybraná varianta odpovědi činí celou zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávně           
zodpovězenou. Správně zodpovězené otázky, které mají jednu správnou variantu odpovědi, se           
ohodnocují jedním bodem a správně zodpovězené otázky, které mají jednu nebo více správných             
odpovědí, a otázky z okruhu odborných dovedností se ohodnocují dvěma body. 
 
Soubor zkouškových otázek se aktualizuje alespoň jednou za každý rok. Počet připravených            
zkouškových otázek prověřujících odborné znalosti nesmí při aktualizaci klesnout pod 1 200, počet             
případových studií pod 80. Odborné zkoušky lze pořádat podle znění souboru otázek před             
aktualizací nejdéle měsíc ode dne uveřejnění této aktualizace ČNB, pokud ČNB s ohledem na rozsah               
aktualizace nestanoví lhůtu delší. 
 
 

4. Způsob hodnocení zkoušky 

 
Uchazeč volbu správné odpovědi provádí zaškrtnutím zvolené varianty odpovědi. Nezodpovězená          
nebo neúplně zodpovězená otázka se při vyhodnocení počítá do počtu otázek špatně            
zodpovězených. 
 
K úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal alespoň 

a) tři čtvrtiny dosažitelných bodů ze všech zkouškových otázek 
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b) tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí a 
c) tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností 

 
Výsledek zkoušky je “splnil/a” nebo “nesplnil/a”. 
 
O výsledku odborné zkoušky informuje organizátor každého uchazeče po jejím vyhodnocení bez            
zbytečného odkladu. Každému uchazeči, který úspěšně složil odbornou zkoušku, je vystaveno           
osvědčení.  
 

5. Osvědčení o vykonání odborné zkoušky 

Po úspěšném absolvování zkoušky dostane uchazeč osvědčení, které obsahuje: 
- údaje o osobě, která odbornou zkoušku vykonala 
- údaje o Společnosti 
- označení skupiny odbornosti 
- datum konání odborné zkoušky 
- seznam členů komise a podpis vedení Společnosti  

2

 
Osvědčení jsou zasílána elektronicky na e-mail uvedený v přihlášce. 
 
 

6. Zkouškové termíny, přihlašování na zkoušku, průběh zkoušky 

 

6.1.  Zkouškové termíny 

 
Termíny zkoušky pro širokou veřejnost jsou zveřejněny na webových stránkách Společnosti,           
www.zkouskypojisteni.cz. Datum, čas a místo konání jsou zveřejněny minimálně deset dní před            
daným termínem.  
 
Společnost vyhlašuje termíny průběžně během roku v závislosti na poptávce trhu a možnostech             
personálního zabezpečení zkoušek. Vyhlašuje minimálně jeden termín čtvrtletně.  
 
Pokud se na zveřejněný termín přihlásí více jak deset zájemců, zajistí jeho realizaci. V opačném               
případě budou o této skutečnosti přihlášení uchazeči informováni. Společnost si vyhrazuje právo            
změnit limit minimálního počtu uchazečů pro realizaci termínu. Případná změna bude uvedena na             
webových stránkách Společnosti. 
 

2 Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle § 57 odst. 1 písm.                
e) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. b)                  
až d). Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle § 57 odst. 1                
písm. d) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle § 57 odst. 1                 
písm. b) a c). Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle § 57                
odst. 1 písm. c) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle § 57                 
odst. 1 písm. b). 
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U každého termínu je uveden maximální počet možných osob, které mohou zkoušku vykonávat a              
výše poplatku za vykonání zkoušky. V případě naplnění maximálního limitu pro daný termín, je tato               
skutečnost na webových stránkách Společnosti uvedena. 
 

6.2.  Přihlášení na zkoušku 

 
Přihlašování na zkoušku probíhá prostřednictvím webových stránek Společnosti. Zájemce uvidí          
počet volných míst i maximální kapacitu daného termínu zkoušky, místo a čas realizace a variantu               
zkoušky (listinnou nebo elektronickou). V případě naplnění maximálního počtu uchazečů na daný            
termín, je tato skutečnost uvedena.  
 
Po přihlášení, obdrží zájemce potvrzovací e-mail, který bude obsahovat konkrétní pokyny ke            
zkoušce.  
Při přihlášení je uchazeči vytvořen osobní profil, je mu automaticky vygenerováno uživatelské            
jméno a heslo. Ve svém profilu později uvidí výsledky odborné zkoušky. 
 
Přihláška je platná po připsání poplatku za zkoušku na účet Společnosti. Aktuální cena za jednotlivé               
typy zkoušek je uvedena na webových stránkách Společnosti.  
 
Zájemce souhlasí se zkušebním řádem a se zpracováním osobních údajů (pravidla upravuje vnitřní             
předpis Společnosti).  
 
Pro organizace je možné domluvit individuální způsob přihlášení na zkoušku a individuální cenu za              
vykonání zkoušky. 
 
 

6.3.  Odhlášení ze zkoušky/přehlášení na jiný termín/zrušení zkouškového termínu 

Zájemce o zkoušku se může z daného termínu odhlásit. Toto provede písemně e-mailem, nejpozději              
pět dní před daným termínem. Pokud již zaplatil poplatek za zkoušku, je mu nabídnut jiný termín,                
nebo je mu poplatek vrácen na účet, ze kterého byl poslán. Při pozdějším odhlášení se poplatek                
nevrací. Pokud již využil možnosti přípravného e-learningového kurzu, poplatek se nevrací. 
 
Zájemce se může přehlásit na jiný volný termín, nejpozději 5 dní před daným termínem. 
 
Minimální počet zájemců o zkoušku je deset. V případě přihlášení menšího počtu zájemců, nebo z               
jakéhokoliv jiného důvodu, si Společnost vyhrazuje právo termín zrušit. O této skutečnosti jsou             
přihlášení informováni e-mailem nejdéle dva dny před daným termínem. Je jim navržen jiný termín.              
Pokud s náhradním termínem nesouhlasí, je jim vrácen zaplacený poplatek za zkoušku, a to na účet,                
ze kterého jej poslali.  
 
V případě mimořádné události může organizátor akceptovat omluvu účastníka za neúčast na            
termínu, na který byl přihlášen. V takovém případě je s účastníkem domluven náhradní termín. 
 

6.4.  Průběh zkoušky 
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Uchazeč je povinen dostavit se na zkoušku minimálně 15 minut předem, aby bylo možné provést               
administrativu nutnou pro výkon zkoušky - identifikace zájemců (dle občanského průkazu nebo            
pasu). Uchazeč, který nepředloží platný doklad totožnosti, nebude ke zkoušce připuštěn. V případě             
pochybností zda doklad patří uchazeči, nebo se doklad jeví jako nedůvěryhodný, může být uchazeč              
vyzván k předložení druhého dokladu totožnosti. V případě, že uchazeč nepředloží druhý doklad,             
nebo budou i nadále panovat pochybnosti komise nad předloženými doklady, nebude uchazeči            
umožněno vykonat zkoušku. Správnost údajů stvrdí uchazeč svým podpisem na prezenční listině.            
Každý uchazeč dostane vlastní identifikační číslo. Toto číslo přepíše do záznamového archu. 
 
Pokud přijde uchazeč později, nemusí být ke zkoušce vpuštěn. Rozhodnutí předsedy komise o             
vykonání zkoušky za nestandardních podmínek, bude uvedeno v zápise. 
 
Předseda komise může odmítnout připustit ke zkoušce účastníka, jehož zdravotní stav by mohl             
ohrozit ostatní účastníky zkoušky. Předseda komise může odmítnout připustit ke zkoušce uchazeče,            
který se jeví pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo pokud je chování účastníka               
nevhodné nebo ohrožuje nerušený průběh zkoušky. 
 
Zkoušku vykonává každý účastník samostatně. 
 
Zkouška se koná v prostorách vhodných k pořádání odborných zkoušek, s přiměřeným počtem a              
kapacitou zkušebních komisí dle počtu přihlášených uchazečů.  
 
Zkouška je písemná (varianta listinné podoby nebo elektronicky bude vždy zveřejněna u termínu             
zkoušky) a skládá se z částí odborné znalosti a odborné dovednosti.  
 
Před vlastním konáním zkoušky seznámí člen komise stručně uchazeče s pravidly odborné zkoušky.             
Každý účastník odborné zkoušky má k dispozici úplné znění zkouškového řádu včetně popsaných             
postupů pro možnosti odvolání atd. na internetových stránkách Společnosti         
www.zkouskypojisteni.cz. Účastníci mají možnost před začátkem testu klást doplňující dotazy k           
průběhu zkoušky.  
 
V průběhu zkoušky není uchazeči povoleno zejména: komunikovat s dalšími uchazeči, rušit je,              
vzdalovat se ze zkušební místnosti v průběhu zkoušky (předseda zkušební komise je však oprávněn v               
případech hodných zvláštního zřetele povolit uchazeči opuštění místnosti), pořizovat výpisy či opisy            
zkouškových otázek nebo odpovědí na ně, používat mobilní telefon či jiné komunikační zařízení,             
používat pomocné materiály nebo zařízení (používat samostatně kalkulačku, která není, která není            
současně komunikačním zařízením, je povoleno). Uchazeč je povinen umožnit členům komise           
kontrolovat, jestli pracuje samostatně.  
 
Varianty složení odborné zkoušky: 
A - listinná podoba zkoušky 
 

● Každý zkoušený dostane náhodně vybranou verzi testu a záznamový arch. Do archu doplní             
uchazeč datum zkoušky a přidělené identifikační číslo. Sestavení testu probíhá elektronicky.  

● Člen zkušební komise oznámí začátek zkoušky. Kdo bude mít hotovo před vypršením limitu,             
může odevzdat test a záznamový arch a odejít. Člen komise upozorní uchazeče na blížící se               
konec času a na vypršení časového limitu. Poté všichni odevzdají testy a archy. 

● Vyhodnocení testů proběhne v co nejkratší době, nejpozději do dvou pracovních dnů od             
konání zkoušky. Výsledek zkoušky bude uchazeči sdělen na e-mail, který uvedl v přihlášce. V             
případě úspěšného složení zkoušky mu bude vystaveno osvědčení a též zasláno           
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elektronicky. Na webových stránkách www.zkouskypojisteni.cz, pod profilem uživatele si         
bude moci daný uživatel po přihlášení prohlédnout záznamový arch a test. 

 
B- elektronická podoba zkoušky 

● Člen zkušební komise rozdá uchazečům tablety. Zde mají uchazeči omezený přístup k            
internetu tak, aby bylo možné vykonat zkoušku, ale aby se nemohli dostat na jiné webové               
stránky..  

● Uchazeči jsou informováni o průběhu zkoušky – přihlášení se na svůj profil, délce trvání              
testu, zahájením testu se začíná odpočítávat čas automaticky, po vypršení časového limitu,            
nebo dříve po vlastnoručním dokončení testu, je test ukončen. Informačním systémem je            
vyhodnocen, uchazeč rovnou vidí výsledky testu. Následně si může uchazeč test i odpovědi             
prohlédnout i po přihlášení se na svůj profil později. 

● Vygenerované testy zůstávají uloženy v systému až do doby konání zkoušky. Jsou uloženy v              
zabezpečeném prostředí. 

● Elektronická verze je naprogramovaná tak, aby v průběhu testu nebylo potřeba do něj             
zasahovat někým z členů zkušební komise. 

● Uchazeči se přihlásí na svůj profil (pod jedinečným uživatelským jménem a heslem). Testy             
jsou chráněny heslem, po jeho zadání je test zpřístupněn. 

● Časový limit začíná běžet po spuštění testu. Zkoušku je možné ukončit před vypršením             
časového limitu.  

● Po ukončení uchazeč vyčká automatického vyhodnocení zkoušky, poté tablet odevzdá          
komisi. 

● Po zhodnocení komise o regulérnosti zkoušky, jsou uchazeči informování o výsledku           
e-mailem. V případě úspěšného složení odborné zkoušky jim je zasláno i osvědčení. 

Výsledky jsou archivovány v souladu s platnými předpisy (viz část archivace dokumentů). 

 
Doba trvání zkoušky a počty otázek podle typů pojištění: 
 

● Odborná zkouška pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných           
než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního          
motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu („pojištění motorových          
vozidel“) trvá celkem 90 minut. Zkoušenému je položeno celkem 40 zkouškových otázek            
určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 2          
případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek. 

 
● Odborná zkouška pro distribuci životního pojištění nebo pro distribuci neživotních pojištění           

v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) zákona („neživotní občanské pojištění“) trvá celkem               
120 minut. Zkoušenému je položeno celkem 52 zkouškových otázek určených k přezkoušení           
odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z            
nich je obsaženo 5 zkouškových otázek. 

 
● Odborná zkouška pro distribuci pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v           

rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona („neživotní pojištění podnikatelů“) trvá celkem              
135 minut. Zkoušenému je položeno celkem 60 zkouškových otázek určených k přezkoušení            
odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z            
nich je obsaženo 5 zkouškových otázek. 

 
● Odborná zkouška pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik trvá celkem 150 minut.            

Zkoušenému je položeno celkem 72 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných           
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znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je             
obsaženo 5 zkouškových otázek. 

 
● Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění motorových vozidel, tak pro distribuci           

životního pojištění trvá celkem 135 minut. Zkoušenému je položeno 32 zkouškových otázek            
určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci pojištění motorových vozidel a 28           
zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních          
pojištění uvedených v bodu II přílohy. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými            
studiemi, přičemž 1 případová studie je z oblasti pojištění motorových vozidel a 2 případové              
studie z oblasti životního pojištění. V každé případové studii je obsaženo 5 zkouškových             
otázek zaměřených na prokázání dovedností. 

 
● Odborná zkouška jak pro distribuci některého z neživotních pojištění (podle § 57 odst. 1              

písm. c), d) nebo e) zákona) tj. (neživotního pojištění, s výjimkou činností neživotního             
pojištění týkající se podnikatelské činnosti zákazníka a pojištění velkých pojistných rizik           
(uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona), neživotního pojištění týkajícího se               
podnikatelské činnosti zákazníka (mimo distribuce pojištění velkých pojistných rizik -          
uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 zákona) a pojištění velkých pojistných rizik tak pro distribuci                 
životních pojištění trvá celkem 180 minut. Zkoušenému je položeno 52 zkouškových otázek            
určených k přezkoušení odborných znalostí dotyčného neživotního pojištění a 28         
zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních         
pojištění uvedených v bodu II přílohy k této vyhlášce. Dovednosti zkoušeného se přezkušují            
4 případovými studiemi, přičemž 2 případové studie jsou z oblasti neživotních pojištění a 2              
případové studie z oblasti životního pojištění. V každé případové studii je obsaženo 5             
zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností. 

 
Časový limit začíná běžet na pokyn předsedy komise, po zodpovězení případných dotazů k             
vyplňování testů, po rozdání testů a končí uplynutím dané doby podle typu zkoušky (listinná podoba),               
nebo automaticky spuštěním a ukončením testu (elektronická podoba zkoušky). 
 
Mimo členů komise a uchazečů nesmí být v místnosti přítomny další osoby. Předseda komise může               
výjimečně povolit přítomnosti dalších osob (např. pracovníků Společnosti nebo pracovníků ČNB           
vykonávající dohled). Takovou přítomnost musí účastníkům náležitě vysvětlit. 
 
Uchazeč může ukončit test i před vypršením časového limitu. Potom musí v co nejkratší době               
opustit zkušební místnost.  
 
Uchazeč, který u zkoušky neuspěl, se může přihlásit na další termín. 
 

7. Zkušební komise 

 
Zkušební komise dohlíží na řádné provedení zkoušky. Při zkoušce jsou přítomni minimálně tři             
zkušební komisaři, nebo jeden předseda komise a další dva komisaři dohlížet na průběh zkoušky              
distančním způsobem (kamerový systém). Počet zkušebních komisařů je přizpůsoben počtu zájemců           
o zkoušku. Počet členů zkušební komise je vždy lichý. Jeden z nich je předsedou komise. Rozhodující                
slovo má předseda komise.   
 

9 



ZKOUŠKY POJIŠTĚNÍ s.r.o. 

Zkušební komise je jmenována vždy pro konkrétní termín zkoušky. V jednom okamžiku může být              
jmenováno více zkušebních komisí, každá pro jiný termín zkoušky. Členy komise a předsedu komise              
jmenuje vedení společnosti v souladu s vyhláškou (zejména §6). 
 
Členové komise mají právo vyloučit uchazeče, pokud poruší daná pravidla. Vyloučení je bez možné              
náhrady poplatku za zkoušku. O vyloučení je proveden záznam. 
 

 

8. Odvolací komise 

 
Zájemce má možnost se proti rozhodnutí komise písemně odvolat a to do pěti dnů od oznámení                
výsledku zkoušky. Na pozdější odvolání nebude brán zřetel. O případném odvolání rozhoduje            
odvolací komise. Ta má tři členy. Rozhoduje usnesením, které je přijato, pokud pro něj hlasuje               
nadpoloviční většina členů komise. Rozhodnutí odvolací komise je konečné. Rozhodnutí je připojeno           
k zápisu o průběhu zkoušky a společně archivováno. 
 
Členy odvolací komise jmenuje vedení společnosti. Člen odvolací komise nesmí být shodný se členem              
zkušební komise, jejíž případ se projednává. Všichni členové odvolací komise musí splňovat            
kvalifikační a personální požadavky stanovené vyhláškou (zejména §6). 
 
 

9. Postup pro případ podjatosti člena komise 

 
Uchazeč je povinen uplatnit námitku pro důvodnou pochybnost o nepodjatosti pro jeho poměr ke              
členu zkušební komise, popřípadě členu odvolací komise, nejpozději před tím, než se započne s              
konáním Zkoušky, jde-li o člena zkušební komise; nejpozději bez zbytečného odkladu poté, co se              
dozví o složení odvolací komise, jde-li o člena odvolací komise. K námitce uplatněné později se               
nepřihlíží. 
 
Námitku uchazeč podává předsedovi dané zkušební komise nebo odvolací komise. Musí být zřejmé,             
proti kterému členu komise směřuje a v čem je spatřován důvod. Jestliže zkušební komise rozhodne               
o námitce jako oprávněné, uchazeč danou zkoušku nekoná. V takovém případě je uchazeč zapsán na               
jiný vyhlášený termín zkoušky, pokud je to možné. Jestliže je námitka směřovaná proti členu              
odvolací komise, je bez odkladu jmenován nový člen komise. O odvolání uchazeče rozhodne komise v               
novém složení. 

10.  Poplatky 

 
Před vlastním konáním zkoušky je uchazeč povinen zaplatit poplatek za zkoušku. Platba za zkoušku              
se provádí převodem na účet společnosti. Aktuální ceny za jednotlivé typy zkoušek jsou uvedeny na               
webových stránkách společnosti a uchazeči je též obdrží v potvrzovacím e-mailu.  
 
Po připsání poplatku na účet Společnosti je uchazeči aktivován přístup do přípravného            
e-learningového kurzu podle vybraného typy zkoušky. 
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Uchazeči, jehož platba nebyla připsána na účet Společnosti nejméně 5 dní předem, může být              
odepřeno vykonat zkoušku. Tato skutečnost mu bude předem oznámena. 
 
Přednost má bezhotovostní platba, platba v hotovosti na místě konání zkoušky je možná jen, je-li to                
výslovně uvedeno. 
 
V případě, kdy dojde k vrácení poplatku za zkoušku, je toto provedeno bez zbytečného odkladu               
převodem na účet, ze kterého uchazeč poplatek zaplatil. 
 
 

11. Archivace dokumentů 

Podle zákona uchováváme dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek, zejména záznamy o            

průběhu a výsledcích odborných zkoušek a záznamy o vydaných osvědčeních o absolvování odborné             

zkoušky. Doba uchování do konce desátého kalendářního roku ode dne konání odborné zkoušky, jíž              

se dokumenty týkají.  

 

12. Závěrečná ustanovení 

 
Změny zkouškového řádu vydává Společnost a o těchto změnách bez zbytečného odkladu informuje             
Českou národní banku. 
 
Tento zkouškový řád nabývá účinnosti dne 1.1.2020 
 

Příloha: 

Příloha k vyhlášce č. 195/2018 Sb.: Rozsah odborných znalostí 
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