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A.
Samostatná zkouška

I. ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - časový limit zkoušky 120 min.
5.1.

Odborná zkouška pro distribuci životního pojištění v rozsahu § 57 odst.1 písm. a) zákona č. 
170/2018 Sb., a § 8 odst. 2 vyhlášky č. 195/2018 Sb.

1.

a) Zkouška odborné znalosti obsahuje 52 otázek, z nichž každá otázka má 4 varianty odpovědi
- 39 otázek odborné znalosti má pouze jednu (1) správnou variantu odpovědi  a  jsou  hodnoceny
 jedním (1) bodem (3/4)

- 13 otázek odborné znalosti má více (1- 4) variant správných odpovědí a jsou hodnoceny  dvěma
 (2) body  (1/4)

Odborné dovednosti obsahují tři (3)případové studie po pěti (5)otázkách  které jsou hodnoceny 
dvěma (2)body

b)

c) Hodnocení
Test celkem obsahuje 67 otázek,  s  plným počtem 95 bodů .
a) k úspěšnému  složení zkoušky je potřeba minimálně  72 bodů  z celkového počtu 95 bodů ( 3/4

všech otázek )
b) minimálně 39 bodů ze zkoušky odborné znalosti, z celkového počtu 65 bodů ( 3/5 z otázek

odborných znalostí )
c) minimálně 18 bodů ze zkoušky odborné dovednosti, z celkového počtu 30 bodů (3/5 z otázek

odborné dovednosti )

II. POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL - časový limit zkoušky 90 min.

Odborná  zkouška  pouze  pro  distribuci   pojištění  škod  na  pozemních  dopravních  
prostředcích   jiných  než drážních   vozidel   a  pojištění   odpovědnosti  vyplývající   z  provozu  
pozemního  motorového  vozidla  a  jeho přípojného vozidla, včetně pojištění úrazu, v rozsahu § 57 
odst. 1 písm. b) zákona č. 170/2018 Sb., a § 8 odst. 1 vyhlášky č. 195/2018 Sb.

5.2.

2.

a) Zkouška odborné znalosti obsahuje 40 otázek, z nichž každá otázka má 4 varianty odpovědi.
- 30 otázek odborné znalosti má pouze jednu (1) správnou variantu  odpovědi  a jsou  hodnoceny
   jedním (1) bodem (3/4)
- 10 otázek odborné znalosti má více (1- 4) variant správných odpovědí a jsou  hodnoceny dvěma

 (2) body  (1/4)
Odborné dovednosti obsahují dvě (2) případové  studie po pěti (5) otázkách které jsou 
hodnoceny dvěma (2) body

b)

c) Hodnocení
Test celkem obsahuje 50 otázek,  s  plným počtem 70 bodů .
a) k úspěšnému  složení zkoušky je potřeba minimálně  53 bodů  z celkového počtu 70 bodů ( 3/4

všech otázek )
b) minimálně  30  bodů ze zkoušky  odborné  znalosti , z  celkového  počtu 50 bodů ( 3/5 z otázek

odborných znalostí)
c) minimálně 12 bodů ze zkoušky  odborné dovednosti , z celkového počtu 20 bodů (3/5 z otázek

odborné dovednosti)
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III. NEŽIVOTNÍ OBČANSKÉ POJIŠTĚNÍ - časový limit zkoušky 120 min.5.3.

3. Odborná zkouška pro distribuci neživotních pojištění podle § 57 odst.1 písm. c),b) zákona č. 
170/2018 Sb., a  § 8 odst. 2,1 vyhlášky č. 195/2018 Sb. V odborné zkoušce je zahrnuta zkouška pro 
distribuci pojištění motorových vozidel.
a) Zkouška odborné znalosti obsahuje 52 otázek, z nichž každá otázka má 4 varianty odpovědi

- 39 otázek odborné znalosti má pouze jednu (1) správnou variantu odpovědi a jsou hodnoceny
    jedním (1) bodem (3/4)
- 13 otázek odborné znalosti má více (1- 4) variant správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma
   (2) body  (1/4)
Odborné dovednosti obsahují tři (3) případové studie po pěti (5) otázkách  které jsou hodnoceny 
dvěma (2) body

b)

c) Hodnocení
Test celkem obsahuje 67 otázek,  s  plným počtem 95 bodů.
a) k úspěšnému  složení zkoušky je potřeba minimálně  72 bodů  z celkového počtu 95 bodů ( 3/4

všech otázek )
b) minimálně 39 bodů ze zkoušky odborné znalosti , z celkového počtu 65 bodů (3/5 z otázek

odborných znalostí)
c) minimálně 18 bodů ze zkoušky odborné dovednosti, z celkového počtu 30 bodů (3/5 z otázek

odborné dovednosti)

IV. NEŽIVOTNÍ  POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ - časový limit zkoušky 135 min.5.4.

Odborná zkouška pro distribuci pojištění  týkajících  se  podnikatelské  činnosti  zákazníka v rozsahu 
podle § 57 odst. 1 písm. d),b)c) zákona č. 170/2018 Sb., a § 8 odst. 3,2,1 vyhlášky č. 195/2018 Sb.

4.

V  odborné  zkoušce je zahrnuta zkouška   pro  distribuci  pojištění  motorových vozidel a  zkouška  
pro distribuci neživotních občanských pojištění.
a) Zkouška odborné znalosti obsahuje 60 otázek, z nichž každá otázka má 4 varianty odpovědi

- 45 otázek odborné znalosti má pouze jednu (1) správnou variantu odpovědi a jsou hodnoceny
   jedním (1) bodem (3/4)
- 15 otázek odborné znalosti má více (1- 4) variant správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma
   (2) body  (1/4)
Odborné dovednosti obsahují tři (3)případové studie po pěti (5)otázkách  které jsou hodnoceny
dvěma (2)body
Hodnocení

b)

c)

Test celkem obsahuje 75 otázek,  s  plným počtem 105 bodů .
a) k úspěšnému  složení zkoušky je potřeba minimálně  79 bodů  z celkového počtu 105 bodů

(3/4 všech otázek)
b) minimálně 45 bodů ze zkoušky odborné znalosti, z celkového počtu 75 bodů (3/5 z otázek

odborných znalostí)
c) minimálně 18 bodů ze zkoušky odborné dovednosti, z celkového počtu 30 bodů (3/5 z otázek

odborné dovednosti)
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V. POJIŠTĚNÍ VELKÝCH POJISTNÝCH RIZIK - časový limit zkoušky 150 min.5.5.

Odborná  zkouška  pro  distribuci velkých pojistných rizik v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. 
e),b),c),d) zákona č. 170/2018 Sb., a podle § 8 odst. 4,1,2,3 vyhlášky č. 195/2018 Sb.

5.

V  odborné  zkoušce je zahrnuta zkouška   pro  distribuci  pojištění  motorových vozidel,  zkouška  
pro distribuci neživotních občanských pojištění a zkouška pro distribuci neživotního pojištění 
podnikatelů.
a) Zkouška odborné znalosti obsahuje 72 otázek, z nichž každá otázka má 4 varianty odpovědi

- 54 otázek odborné znalosti má pouze jednu (1) správnou variantu odpovědi a jsou hodnoceny
   jedním (1) bodem (3/4)
- 18  otázek   odborné  znalosti  má  více  (1-4)  variant  správných  odpovědí   a  jsou  hodnoceny
   dvěma (2) body  (1/4)
Odborné dovednosti obsahují tři (3)případové studie po pěti (5)otázkách  které jsou hodnoceny
dvěma (2)body

b)

Hodnoceníc)
Test celkem obsahuje 87 otázek ,  s  plným počtem 120 bodů .
a) k  úspěšnému  složení zkoušky  je  potřeba  minimálně  90  bodů  z celkového  počtu 120 bodů 

(3/4 všech otázek)
b) minimálně  54 bodů  ze  zkoušky  odborné znalosti,  z  celkového  počtu 90 bodů (3/5 z otázek

odborných znalostí)

- 7 otázek odborné znalosti má více (1- 4) variant správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma
  (2) body  (1/4)

c) minimálně 18 bodů ze zkoušky odborné dovednosti,  z celkového  počtu 30 bodů (3/5 z otázek
odborné dovednosti)

B.
Sloučená zkouška

VI. POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
 - časový limit zkoušky 135 min.

Odborná zkouška pro distribuci pojištění motorových vozidel, tak pro distribuci životního pojištění v 
rozsahu § 57 odst. 1 písm. b), a) zákona č.1 70/2018 Sb., a § 8 odst. 5 vyhlášky č. 195/2018 Sb.

6.

a) Zkouška  odborné  znalosti  obsahuje 60 otázek, z nichž každá otázka  má 4 varianty odpovědi
32 zkouškových otázek je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci vozidel -
24  otázek  odborné  znalosti  má pouze  jednu (1) správnou variantu odpovědi a jsou hodnoceny
   jedním (1) bodem (3/4)
- 8 otázek odborné znalosti má více (1- 4) variant správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma
  (2) body  (1/4)
28 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životního 
pojištění 
- 21 otázek odborné znalosti má pouze jednu (1) správnou variantu odpovědi a jsou hodnoceny
   jedním (1) bodem (3/4)

5.6. 
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b) Odborné dovednosti obsahují tři (3)případové studie po pěti (5)otázkách  které jsou  hodnoceny
dvěma (2)body
- 1 případová studie je z oblasti pojištění motorových vozidel
- 2 případové studie jsou z oblasti životního pojištění



c) minimálně 18 bodů ze zkoušky odborné dovednosti, z celkového počtu 30 bodů (3/5 z otázek
odborné dovednosti)

b) minimálně 45 bodů ze zkoušky odborné znalosti, z celkového počtu 75 bodů (3/5 z otázek
odborných znalostí)

a) k úspěšnému  složení zkoušky je potřeba minimálně  79 bodů  z celkového počtu 105 bodů 
(3/4 všech otázek)

Hodnocení
Test celkem obsahuje 75 otázek,  s  plným počtem 105 bodů .

c)

VII. NEŽIVOTNÍ OBČANSKÉ POJIŠTĚNÍ A ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
 - časový limit zkoušky 180 min.

7. Odborná zkouška jak  pro distribuci neživotního pojištění, tak pro distribuci životního pojištění 
podle § 57 odst. 1 písm. c), a), b) zákona č. 170/2018 Sb.,  a  § 8 odst. 6 vyhlášky č. 195/2018 Sb.
V  odborné  zkoušce je zahrnuta zkouška   pro  distribuci  pojištění  motorových vozidel.
a) Zkouška  odborné  znalosti obsahuje 80 otázek, z nichž každá otázka má  4 varianty  odpovědi

52 zkouškových otázek je určených k přezkoušení odborných znalostí neživotního pojištění -
39 otázek odborné znalosti má pouze jednu (1) správnou variantu odpovědi a jsou hodnoceny
   jedním (1) bodem (3/4)
- 13 otázek odborné znalosti má více (1- 4) variant správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma
   (2) body  (1/4)
28 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životního
      pojištění 
- 21 otázek odborné znalosti má pouze jednu (1) správnou variantu odpovědi a jsou hodnoceny
   jedním (1) bodem (3/4)
-   7 otázek odborné znalosti má více (1- 4) variant správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma
    (2) body  (1/4)
Odborné dovednosti obsahují čtyři (4) případové studie po pěti (5) otázkách které jsou 
hodnoceny dvěma (2) body

b)

2 případová studie je z oblasti neživotního občanského pojištění
2 případové studie jsou z oblasti životního pojištění

c) Hodnocení
Test celkem obsahuje 100 otázek,  s  plným počtem 140 bodů .
a) k úspěšnému  složení zkoušky je potřeba minimálně  105 bodů  z celkového počtu 140 bodů

(3/4 všech otázek)
b) minimálně 60 bodů ze zkoušky odborné znalosti , z celkového počtu 100 bodů (3/5 z otázek

odborných znalostí)
c) minimálně 24 bodů ze zkoušky odborné dovednosti , z celkového počtu 40 bodů (3/5 z otázek

odborné dovednosti)

5.7.
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VIII. NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ A ŽIVOTNÍ POJIŠŤĚNÍ -
časový limit zkoušky 180 minut

Odborná zkouška jak pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů tak pro distribuci život.  poj. 
podle § 57 ods. 1 písm. d), a), b), c) zákona č.170/2018 Sb.,  a  § 8 odst. 6 vyhlášky č. 195/2018 Sb.

5.8.

8.

V  odborné  zkoušce je zahrnuta zkouška pojištění  motorových vozidel a neživotního občanského 
pojištění.
a) Zkouška odborné znalosti obsahuje 80 otázek, z nichž každá otázka má 4 varianty odpovědi

52 zkouškových otázek je určených k přezkoušení odborných znalostí neživotního pojištění
podnikatelů
- 39 otázek odborné znalosti má pouze jednu (1) správnou variantu odpovědi a jsou hodnoceny
   jedním (1) bodem (3/4)
- 13 otázek odborné znalosti má více (1- 4) variant správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma
   (2) body  (1/4)
28 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životního 
pojištění 
- 21 otázek odborné znalosti má pouze jednu (1) správnou variantu odpovědi a jsou hodnoceny
   jedním (1) bodem (3/4)
- 7 otázek odborné znalosti má více (1- 4) variant správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma
    (2) body  (1/4)
Odborné dovednosti obsahují čtyři (4) případové studie po pěti (5) otázkách které jsou 
hodnoceny dvěma (2) body

b)

2 případová studie jsou z oblasti pojištění velkých pojistných rizik
2 případové studie jsou z oblasti životního pojištění

c) Hodnocení
Test celkem obsahuje 100 otázek,  s  plným počtem 140 bodů .
a) k úspěšnému  složení zkoušky je potřeba minimálně  105 bodů  z celkového počtu 140 bodů
(3/4 všech otázek)
b) minimálně  60  bodů ze zkoušky odborné znalosti, z  celkového počtu 100  bodů  (3/5 z otázek
odborných znalostí)
c) minimálně 24 bodů ze zkoušky odborné dovednosti , z celkového počtu 40 bodů (3/5 z otázek
odborné dovednosti)

C.
Kompletní zkouška

IX. KOMPLETNÍ ODBORNÁ ZKOUŠKA - časový limit zkoušky 180 minut5.9.

Odborná  zkouška jak  pro  distribuci velkých pojistných rizik tak pro distribuci životního pojištění 
podle § 57 ods. 1 písm. e), a), b), c), d) zák. č. 170/2018 Sb.  a  § 8 odst. 6 vyhlášky č. 195/2018 Sb.

9.

V  odborné  zkoušce je zahrnuta zkouška pojištění  motorových vozidel , neživotního občanského 
pojištění a neživotního pojištění podnikatelů
a) Zkouška odborné znalosti obsahuje 80 otázek, z nichž každá otázka má 4 varianty odpovědi

52 zkouškových otázek je určených k přezkoušení odborných znalostí velkých pojistných rizik
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- 39 otázek odborné znalosti má pouze jednu (1) správnou variantu odpovědi a jsou hodnoceny
    jedním (1) bodem (3/4)
- 13 otázek odborné znalosti má více (1- 4) variant správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma
   (2) body  (1/4)
28 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životního 
pojištění 
- 21 otázek odborné znalosti má pouze jednu (1) správnou variantu odpovědi a jsou hodnoceny
   jedním (1) bodem (3/4)
- 7 otázek odborné znalosti má více (1- 4) variant správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma
    (2) body  (1/4)
Odborné dovednosti obsahují čtyři (4) případové studie po pěti (5) otázkách které jsou 
hodnoceny dvěma (2) body

b)

2 případová studie jsou z oblasti pojištění velkých pojistných rizik
2 případové studie jsou z oblasti životního pojištění

c) Hodnocení
Test celkem obsahuje 100 otázek,  s  plným počtem 140 bodů.
a) k úspěšnému  složení zkoušky je potřeba minimálně  105 bodů  z celkového počtu 140 bodů

( 3/4 všech otázek )
b) minimálně 60 bodů ze zkoušky odborné znalosti , z celkového počtu 100 bodů (3/5 z otázek

odborných znalostí)
c) minimálně 24 bodů ze zkoušky odborné dovednosti , z celkového počtu 40 bodů (3/5 z otázek

odborné dovednosti)

Podrobný rozsah odborných znalostí  a dovedností pro jednotlivé skupiny odbornosti je uveden 
v § 57 zákona č. 170/2018 Sb. a přílohou vyhlášky č. 195/2018 Sb. 
Akreditovaná osoba provádí odbornou Zkoušku na základě souboru Zkouškových otázek, 
jejichž přípravu zajišťuje Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí. Minimální 
počet zkouškových otázek nesmí klesnout pod hranici 1200, počet případových studií pod 80. 
Soubor otázek je aktualizován Českou národní bankou.

5.10. Podrobný rozsah odborné zkoušky

a)

b)

Rozsah skupin odbornosti dle § 2, odst. 2, písm. o), zákona č. 170/2018 Sb.   

5.11. Základní rozsah skupin odbornosti

1) distribuce životního pojištění,
2) distribuce pojištění škod na pozemních  dopravních prostředcích jiných než drážních vozidel a

pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla,
včetně pojištění úrazu,

3) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v bodě 4 nebo 5,
4) distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou

činností uvedených v bodě 5,
5) distribuce  pojištění velkých pojistných rizik
6) distribuce zajištění
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05307694





ID ú astníka kurzu :

Titul, jméno, p ijmení : ...........................................................................

Datum narození : ................................

Adresa trvalého pobytu : ..............................................................................................................

I O : ................................

Osv d ujeme , že výše jmenovaný/á  úsp šn  ukon il/a  dne .................e-learningový
kurz  následného  vzd lávání  na  prohloubení  odborných  znalostí  a  dovedností  pro
distribuci pojišt ní a zajišt ní ze skupiny odbornosti :

..........................................................................................................................................

v  souladu  se  zákonem .170/2018 Sb. o  distribuci  pojišt ní a zajišt ní .

Místo a datum vystavení : ..............................................................

.............................................................
Podpis osoby oprávn né jednat jménem
akreditované osoby ABC - STORE s.r.o.

ABC - STORE s.r.o.

Datum a as zahájení kurzu : ............................... .............................Datum a as ukon ení kurzu :
VZORI O ..

se sídlem Pražská 357/2, 674 01, Třebíč - Borovina
IČO: 05307694, zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94632
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