
ZKOUŠKOVÝ ŘÁD
společnosti ABC - STORE s.r.o.

ke zkouškám odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů pro distribuci pojištění nebo 
zajištění podle skupin odbornosti a jejich následnému vzdělávání
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Článek  5.
Ochrana osobních údajů

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry mezi všemi zúčastněnými. Společnost ABC - STORE s.r.o. 
respektuje soukromí a při zpracování  osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy 
týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  (dále jen 
"Nařízení").

Správcem osobních údajů je společnost ABC - STORE s.r.o., IČ : 05307694, se sídlem Pražská 
357/2, 674 01, Třebíč-Borovina, zapsaná do obchodního rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, 
vložka 94632,(dále  jen  " správce "),  prohlašuje,  že   veškeré  osobní   údaje  zpracovávané  
správcem  jsou  přísně důvěrné. Správce  s  nimi nakládá  v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

5.1.

5.2.

Správce     shromažďuje ,  uchovává   osobní   údaje   ve   smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb., o  ochraně 
osobních   údajů   a  o  změně  některých   zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále jen  zákon
o ochraně osobních údajů), resp. č. 28  nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016, o  ochraně fyzických osob  v souvislosti se zpracováním  osobních údajů  a o 
volném pohybu  těchto  údajů  a o  zrušení  směrnice 95/46 ES, (dále  jen " nařízení GDPR).  
Jednotlivé  účely pro které správce údaje zpracovává jsou dále vymezeny.

Správce  tyto  osobní  údaje shromažďuje  i  prostřednictvím  svých   internetových stránek na 
adrese www.abc-store.cz (dále jen "internetové stránky") u správce serveru Webový servis 
Company.s.r.o..

Tyto  zásady  vydává  správce  proto, aby  byly  dostatečné  informace o  tom , jaké   osobní údaje 
správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k osobním údajům bude  mít přístup a 
jaké jsou práva dotčených osob.

Zpracovávané  osobní  údaje  jsou  sobní  údaje (titul,  přijmení a jméno,  rodné číslo, datum 
narození,  adresa  místa  trvalého  bydliště, kontaktní  adresa,  číslo OP, datum  a  místo  vydání 
OP, platnost OP, telefon , e-mail, číslo účtu, případně IČ a fakturační údaje, mzdové údaje).
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Článek  6.
Rozsah odborné zkoušky a hodnocení

Údaje jsou zpracovávané  za  účelem plnění smluvního  vztahu na základě  objednávky a registrace 
k odborné zkoušce z distribuce pojištění a programu následného vzdělávání a oprávněného zájmu 
dle zákona č. 170/2018 Sb. a za účelem zpracování a vyplácení mezd (v případě členů komisí).
Osobní  údaje  zpracováváme  po  dobu  nezbytně  nutnou  k  zajištění všech práv  a povinností 
plynoucích  z   právních  předpisů.  Vaše   údaje  uchováváme   po   dobu  10 let.  Osobní  údaje 
nebudou v žádném případě poskytovány dalším subjektům.

Vaše údaje  jsou  správcem  zpracovávány  manuálně  i  automatizovaně za účelem tisku osvědčení 
o vykonání   odborné   zkoušky    nebo   následného   vzdělávání    a    souvisejících    protokolů    a
prezenčních listin, dále za účelem identifikace účastníka zkoušky, uchování dat dle zákona , dále za 
účelem zpracování a vyplácení mzdových nákladů (v případě členů komisí).

Subjekt údajů má práva, která  vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit :
a)právo  na  přístup  k  osobním  údajům,  b)právo na opravu nebo výmaz osobních údajů,  c)právo
požadovat vysvětlení, d)právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, e)právo vznést 
námitku proti zpracování osobních údajů, f)právo souhlasu se zpracováním osobních údajů 
kdykoliv odvolat,
Údaje subjektu  budou  uloženy  v  zabezpečeném  databázovém  souboru  na zabezpečeném  
serveru a v listinné  podobě  v  zabezpečeném objektu  a  místnosti  sídla společnosti  ABC-STORE 
s.r.o ., dále u účetní  společnosti   v  rámci  zpracování   mezd    (v případě členů komisí).   Přístup   
archivovaným datům  účastníků zkoušky a následného vzdělávání má pouze akreditovaná osoba , 
smluvní administrátor a správce serveru.
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5.11.
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A.
Samostatná zkouška

I. ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - časový limit zkoušky 120 min.
6.1.

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.

6.2.

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.6.3.

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.6.4.

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.6.5.

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)

6.6. 
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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)

6.7.
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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.

6.8.

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 minut6.9.

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.

6.10. Podrobný rozsah odborné zkoušky

a)

b)

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

6.11. 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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Článek 7.
Následné vzdělávání

            
 min.

 
 
 
 
 
 , včetně údaje o délce následného vzdělávání dle čl. 7.2. 
 
           a  podpis osoby, která 

    následné vzdělávání vedla
 

2

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

https://www.abc-store.cz/


Článek 8.
Odhlášení od odborné zkoušky, neúčast zkoušeného, vyloučení

3

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

https://www.abc-store.cz/


4

Článek 9.
Stížnost na průběh zkoušky a odvolání

Článek 10.  
Zkušební komise

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

https://www.abc-store.cz/


5

Článek 11.  
Odvolací komise

Článek 12.  
Pověřený zástupce

Článek 13.
Protokol o průběhu odborné zkoušky

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

12.1.

13.1.



6

Článek 14.
Protokol o absolvovaní odborné zkoušky

Článek 15.
Osvědčení o absolvování odborné zkoušky

Čánek 16. 
 Archivované dokumenty

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

16.1.



Článek 19.  
Závěrečná ustanovení

5 10 1

05 10 1

7

Čánek 17.
Přílohy 

Čánek 18.
Další zveřejněné dokumenty

17.1.

18.1.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

https://www.abc-store.cz
https://www.abc-store.cz/


Příloha č. 1

VZORVVZVZV RZORZ RR



Příloha č. 2

VZVZV OZOORRRRRVVZZVZV OZOOORRRRRR

05307694



Příloha č. 3



Příloha č. 4

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



 ROZSAH A OBSAH  NÁSLEDNÉHO VZĚLÁVÁNÍ

Téma č. Název  tématu následného vzdělávání
Téma 01: 

Téma 02: 

Téma 03: 

Téma 04: 

Téma 05: 

Téma 06: 

Téma 07: 

Téma 08: 

Téma 09: 

Téma 10: 

Téma 11: 

Téma 12: 

Téma 13: 

Téma 14: 

Téma 15: 

Téma 16: 

Téma 17: 

Téma 18: 

Téma  19: 

Téma   20:

0:00 

0:00 

0:00 

0:00 

0:00 

0:00 

0:00 

0:00 

0:00 

0:00 

0:00 

0:00 

0:00 

0:00 

0:00 

0:00 

0:00 

0:00 

0:00 

0:00

Datum Časový rozsah

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

Podpis osoby která následné vzdělávání vedla



ODVOLÁNÍ UCHAZEČE ZKOUŠKY

/

Předmět odvolání uchazeče odborné zkoušky 

Uchazeč požaduje:

Identifikační údaje :

Příloha č. 5

VZOR



Pro potřeby ABC - STORE s.r.o.:

Složení odvolací komise:

Rozhodnutí a zdůvodnění odvolací komise:

V Třebíči  dne ................................

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

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

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

VZOR..............................................

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



CENÍK SLUŽEB

a) Základní zkouška

Č.z. Název odborné zkoušky Základní
cena zkoušky

Sleva 14%
min. 6 osob

Sleva 20%
min. 8 osob

b) Kombinovaná zkouška

Název odborné zkouškyČ.z. Základní
cena zkoušky

Sleva 14%
min. 6 osob

Sleva 20%
min. 8 osob

c) Kompletní zkouška

Č.z. Základní
cena zkoušky

Sleva 14%
min. 6 osob

Sleva 20%
min. 8 osobNázev odborné zkoušky 

Poznámka

Příloha č. 6

VZOR


	Bez názvu
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	
	Prázdná stránka

	
	Bez názvu
	Prázdná stránka

	
	Bez názvu

	Prázdná stránka



