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Příloha č. 2

Otázky, určené pro vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti
1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví?
Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou nebo
2 zajišťovnou se sídlem na území České republiky?
Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací činnosti na území České republiky
pojišťovnou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie a na území státu Evropského
3 hospodářského prostoru?
4 Co se zejména rozumí pojišťovací činností?
5 Co je to zajišťovací činnost?
6 Co je také obsahem zajišťovací činnosti?
7 Je obsahem pojišťovací činnosti též uzavírání pojistných smluv pojišťovnou?
8 Jak se nazývá soubor uzavřených pojistných smluv?
9 Co je pojistný kmen?
10 Jaké jsou základní druhy pojistných podmínek?
Jak se nazývají činnosti směřující k zabezpečení trvání a aktualizaci stavu pojistných nebo
11 zajišťovacích smluv?
12 Co je to správa pojištění nebo zajištění?
Jak se nazývá osoba, která disponuje většinou hlasovacích práv společníků v jiné obchodní
13 korporaci?
Je střetem zájmů, když je členem dozorčího orgánu tuzemské pojišťovny člen vlády České
14 republiky?
15 Co je dokladem o bezúhonnosti občana České republiky?
16 Je dokladem o bezúhonnosti občana České republiky výpis z Rejstříku trestů starší 6 měsíců?
17 Na jaká odvětví se člení pojištění podle zákona o pojišťovnictví?
18 Patří důchodové pojištění podle zákona o důchodovém pojištění mezi odvětví životního pojištění?
19 Je odvětvím životního pojištění také doplňkové penzijní spoření?
20
21
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Kdo uděluje povolení k provozování tuzemské pojišťovny?
Musí pojišťovna nebo zajišťovna jednat s odbornou péčí?
Uděluje Česká národní banka povolení k provozování činnosti tuzemské zajišťovny?
Může zajišťovna ztěžovat výkon dohledu?
Zpracovává pojišťovna osobní údaje?
Kdo provádí v ČR dohled v pojišťovnictví?
Je finanční úřad orgánem, který podle zákona o pojišťovnictví provádí dohled v pojišťovnictví?
Provádí Česká národní banka dohled v pojišťovnictví?
Může Česká národní banka jako orgán dohledu v pojišťovnictví ukládat sankce?
Může finanční úřad ukládat pojišťovnám sankce za porušení zákona o pojišťovnictví?
Může Česká národní banka uložit pokutu tuzemské pojišťovně?
Lze udělit povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou, pokud nejsou splněny
podmínky zákona o pojišťovnictví?
Kdo vydává povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemské pojišťovně?
Musí mít tuzemská pojišťovna povolení k provozování pojišťovací činnosti?
Je pojišťovací zprostředkovatel v době výkonu zprostředkovatelské činnosti povinen zachovávat
mlčenlivost o pojištění klientů a o činnosti pojišťovny?
Je pojišťovací zprostředkovatel povinen zachovávat mlčenlivost o pojištění klientů a o činnosti
pojišťovny i po ukončení činnosti pro pojišťovnu?
Co hrozí fyzické osobě, která poruší zákonnou povinnost mlčenlivosti?
Může Česká národní banka zaměstnanci pojišťovny uložit pokutu za porušení povinnosti
mlčenlivosti?
Může Česká národní banka pojišťovacímu zprostředkovateli uložit pokutu za porušení povinnosti
mlčenlivosti?
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39 Co se rozumí osobním údajem?
40 Co je to citlivý osobní údaj?
41 Jak se provádí likvidace osobních údajů?
Jak se nazývá nezávislý orgán, který provádí dozor nad dodržováním zákonných povinností při
42 zpracování osobních údajů?
Stanoví zákon o ochraně osobních údajů náležitosti smlouvy mezi správcem (pojišťovnou) a
zpracovatelem (pojišťovacím zprostředkovatelem), na základě které pojišťovací zprostředkovatel
43 (jako zpracovatel osobních údajů) zpracovává pro pojišťovnu osobní údaje?
44
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Musí mít písemnou formu smlouva, na základě které pojišťovací zprostředkovatel (jako zpracovatel
osobních údajů) zpracovává pro pojišťovnu osobní údaje?
Je pojišťovací zprostředkovatel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. praní špinavých peněz) povinen identifikovat
pojistníka, když jde o podezřelý obchod?
Stanoví zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu způsob provádění identifikace fyzické osoby?
Kdo je oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu za pojistníka - právnickou osobu?
Je za pojistníka - právnickou osobu oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu jeho prokurista?
Je statutární orgán oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu jménem právnické osoby?
Co se rozumí svéprávností fyzické osoby?
Může být pojištěným i nezletilé dítě?
Musí být pojistníkovi vždy alespoň 18 let?
Co je předpokladem objektivní odpovědnosti?
Kdo je zájemce o pojištění?
Zanikne pojištění, pokud zanikne pojistný zájem za trvání pojištění?
Kdo je pojistitel?
Kdo je pojistník?
Kdo je pojištěný?
Kdo je oprávněnou osobou?
Kdo je obmyšlenou osobou?
Může být pojistník zároveň pojištěným?
Jak se nazývá osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem?
Jak se nazývá právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zákona o
pojišťovnictví?
Jak se nazývá osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění
v případě smrti pojištěného?
Co je pojistná hodnota?
Co je pojistná částka?
Nejvyšší možná majetková újma, která může nastat v důsledku pojistné události, se nazývá?
Smluvně dohodnutá finanční částka v pojistné smlouvě, která určuje horní hranici pojistného plnění,
se nazývá?
Co je pojistné?
Pojistné stanovené za pojistné období se nazývá?
Pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno, se nazývá?
Kdy je splatné běžné pojistné?
Kdy je splatné jednorázové pojistné?
Jak se nazývá úplata za soukromé pojištění?
Co je škodná událost podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Co je pojistná událost?
Co je limit pojistného plnění?
Jak se nazývá nahodilá událost krytá pojištěním?
Je pojistitel povinen po oznámení pojistné události zahájit šetření této události?
Kdy je pojistné plnění splatné?
Do kdy je pojistitel povinen ukončit šetření škodné události?
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Jaká je délka promlčecí doby u pojistného plnění ze životního pojištění?
Jaká je délka promlčecí doby u pojistného plnění z pojištění majetku?
Je pojistitel povinen poskytnout zálohu na pojistné plnění?
Kdy začíná běžet promlčecí doba práva na pojistné plnění u životního pojištění?
Kdy začíná běžet promlčecí doba práva na pojistné plnění u neživotního pojištění?
Má pojistitel právo odmítnout plnění z pojistné smlouvy?
Co je obvyklá cena pojištěného majetku?
Jak se stanoví obvyklá cena pojištěného majetku?
Lze ujednat zkrácení nebo prodloužení promlčecí lhůty upráva na pojistné plnění?
Jak se nazývá cena, kterou měl majetek v době, ke které se určuje jeho hodnota?
Jak lze sjednat pojištění finančních ztrát?
Co je odkupné v životním pojištění?
Kdy dochází ke snížení pojistné částky v životním pojištění?
Může pojistník požádat o zvýšení snížené pojistné částky?
Může být pojištěn i budoucí pojistný zájem?
Co je pojistka?
Kdo vystaví pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy?
Je pojistitel povinen při ztrátě pojistky vystavit pojistníkovi její druhopis?
Kdo vydává pojistné podmínky?
Jsou součástí pojistné smlouvy pojistné podmínky?
Kdy musí být pojistník seznámen s pojistnými podmínkami?
Vzniká právo na pojistné plnění, byla-li pojistná událost způsobena úmyslně osobou uplatňující
právo na pojistné plnění nebo z jejího podnětu třetí osobou?
Musí být pojistná smlouva uzavřena vždy písemně?
Musí být písemná pojistná smlouva vždy podepsaná?
Kdy vzniká pojištění, pokud není ujednána doba jeho vzniku?
Vzniká pojištění prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy?
Může se pojištění vztahovat i na dobu před uzavřením pojistné smlouvy?
Může pojištění vzniknout již dnem, ve kterém je uzavřena pojistná smlouva?
Za jakých podmínek lze změnit pojistnou smlouvu?
Může pojistník jednostranně změnit pojistnou smlouvu?
Za jakých podmínek dojde k přerušení pojištění?
Má přerušení pojištění vliv na délku pojistné doby?
Která pojištění nelze přerušit?
Lze přerušit povinné pojištění?
Lze přerušit životní pojištění?
Může pojištění zaniknout dohodou?
Může pojištění zaniknout výpovědí?
Lze každou pojistnou smlouvu vypovědět do 2 měsíců od jejího uzavření?
Může pojištění zaniknout též pro neplacení pojistného?
Jak též pojištění zaniká?
Jaký je také jeden z možných zániků pojištění?
Co je to škodové pojištění?
Jak se nazývá pojištění, jehož účelem je poskytnutí pojistného plnění, které v ujednaném rozsahu
vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události?
Lze úrazové pojištění sjednat jako škodové i obnosové pojištění?
Pojištění věci nebo souboru věcí lze sjednat jako pojištění škodové nebo obnosové?
Čím je určena horní hranice pojistného plnění u škodového pojištění?
Co je podpojištění?
Snižuje pojistitel pojistné plnění v případě podpojištění?
Co je přepojištění?
Patří náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události mezi tzv. zachraňovací
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náklady?
Komu hradí pojistitel zachraňovací náklady?
Zaniká změnou vlastníka pojištění majetku?
Kdy vzniká množné pojištění?
Jaké jsou formy množného pojištění?
Co je to obnosové pojištění?
Jak lze sjednat tzv. kapitálové životní pojištění?
Jak se nazývá pojištění, jehož účelem je získat v případě pojistné události jednorázové či
opakované pojistné plnění v ujednaném rozsahu?
Jaké nároky má pojištěný v případě úrazu?
Je pojistitel oprávněn požadovat údaje o zdravotním stavu nebo příčině smrti pojištěného?
Na základě čeho se provádí zjišťování zdravotního stavu nebo příčiny smrti pojištěného?
Co je zlomkové pojištění podle občanského zákoníku?
Co se rozumí spoluúčastí podle občanského zákoníku?
Pokud uzavírá pojistník pojistnou smlouvu, kde pojištěným je jeho nesvéprávný potomek,vyžaduje
se zvláštní souhlas?
Co je pojistný zájem podle občanského zákoníku?
Může mít pojistník pojistný zájem i na životě a zdraví jiné osoby?
Kdo vytváří fond zábrany škod podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Povinná pojištění profesní odpovědnosti za způsobenou škodu lze sjednat jako pojištění škodová či
pojištění obnosová?
Pro koho je povinné pojištění profesní odpovědnosti určeno?
Které z uvedených profesí mají povinnost se pojistit pro případ profesní odpovědnosti za škodu
způsobenou svou činností?
Co se rozumí vozidlem pro účely pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Kdo se pro účely pojištění odpovědnosti z provozu vozidla považuje za poškozeného?
Kdo je pro účely pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojištěným?
Jaký doklad vydává pojistitel pojistníkovi bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se tuzemského vozidla?
Náleží za škodu usmrcením pozůstalým jednorázové odškodnění?
Co je pojistitel povinen při sjednávání výše pojistného za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
zohlednit?
Co pojistitel z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla mimo jiné nehradí?
Jak pojištění odpovědnosti z provozu vozidla také zaniká?
Co je řidič při provozu vozidla na pozemní komunikaci povinen mít u sebe, mimo zákonem
stanovených výjimek?
Je odborná činnost spočívající v uzavírání pojistných smluv jménem a na účet pojišťovny
zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví?
Je zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví též odborná činnost spočívající v předkládání
návrhů na uzavření pojistných smluv?
Jak se nazývá odborná činnost spočívající v uzavírání pojistných smluv jménem a na účet
pojišťovny?
Kdo je pojišťovací zprostředkovatel?
Jak se nazývá pojišťovací zprostředkovatel, který při své zprostředkovatelské činnosti
v pojišťovnictví zastupuje zájemce o pojištění, nikoli pojišťovnu?
Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost pro více
pojišťoven?
Je pojišťovací agent oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost pro více pojišťoven?
Je podřízený pojišťovací zprostředkovatel oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost pro
více pojišťovacích makléřů?
Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel oprávněn na sebe smluvně vázat jiné pojišťovací
zprostředkovatele?
Je podřízený pojišťovací zprostředkovatel oprávněn na sebe smluvně vázat další podřízené
pojišťovací zprostředkovatele?
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Kteří pojišťovací zprostředkovatelé jsou povinni uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění profesní
170 odpovědnosti ze své činnosti?
Je pojišťovací agent a výhradní pojišťovací agent povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění
171 profesní odpovědnosti ze své činnosti?
Je pojišťovací makléř povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti ze své
172 činnosti?
Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění profesní
173 odpovědnosti ze své činnosti?
174 Kterým pojišťovacím zprostředkovatelům může pojišťovna dát plnou moc k inkasu pojistného?
175 Je pojišťovací agent oprávněn inkasovat pojistné?
176 Je pojišťovací makléř oprávněn inkasovat pojistné?
177 Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel oprávněn inkasovat pojistné?
178 Je podřízený pojišťovací zprostředkovatel oprávněn inkasovat pojistné?
179 Kdo podle zákona vede registr pojišťovacích zprostředkovatelů?
180 Vede Česká národní banka registr pojišťovacích zprostředkovatelů?
181 Jakým způsobem jsou evidováni pojišťovací zprostředkovatelé, působící na území České republiky?
Může na území České republiky vykonávat zprostředkovatelskou činnost neregistrovaný pojišťovací
182 zprostředkovatel?
Kdo rozhoduje o zápisu pojišťovacího zprostředkovatele do registru vedeného Českou národní
183 bankou?
Kdo může nahlížet do registru vedeného Českou národní bankou, ve kterém jsou vedeni pojišťovací
184 zprostředkovatelé?
Mohou do registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé, nahlížet i klienti (pojistníci,
185 pojištění apod.)?
186 Jaké jsou kvalifikační stupně odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů?
187 Je pojišťovací zprostředkovatel povinen si doplňovat odborné znalosti?
188 U kterých pojišťovacích zprostředkovatelů je nutnou podmínkou registrace získání odborné praxe?
189 Je odborná praxe nutnou podmínkou registrace pro vázaného pojišťovacího zprostředkovatele?
Jakého kvalifikačního stupně odborné způsobilosti musí dosáhnout vázaný pojišťovací
190 zprostředkovatel?
Jakého kvalifikačního stupně odborné způsobilosti musí dosáhnout podřízený pojišťovací
191 zprostředkovatel?
192 Jakého kvalifikačního stupně odborné způsobilosti musí dosáhnout výhradní pojišťovací agent?
193 Jakého kvalifikačního stupně odborné způsobilosti musí dosáhnout pojišťovací makléř?
194 Jakého kvalifikačního stupně odborné způsobilosti musí dosáhnout pojišťovací agent?
Je pojišťovací zprostředkovatel - fyzická osoba povinen oznámit ztrátu důvěryhodnosti České
195 národní bance?
196 Z čeho se ověřuje bezúhonnost pojišťovacího zprostředkovatele - fyzické osoby?
Co musí pojišťovací zprostředkovatel – fyzická osoba udělat, pokud přestane splňovat některou z
197 podmínek důvěryhodnosti?
Je pojišťovací zprostředkovatel – právnická osoba povinna oznámit ztrátu důvěryhodnosti České
198 národní bance?
Co musí pojišťovací zprostředkovatel – právnická osoba udělat, pokud přestane splňovat některou z
199 podmínek důvěryhodnosti?
Stanoví zákon nutné náležitosti žádosti o zápis do registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací
200 zprostředkovatelé?
Platí pojišťovací zprostředkovatel správní poplatek za podání žádosti o registraci České národní
201 bance?
Je pojišťovací zprostředkovatel povinen oznámit České národní bance změnu údajů zapisovaných
202 do registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé?
Je pojišťovací zprostředkovatel povinen k žádosti o zápis do registru, ve kterém jsou vedeni
203 pojišťovací zprostředkovatelé, přiložit výpis z obchodního rejstříku?
204 Musí mít vázaný pojišťovací zprostředkovatel – právnická osoba odpovědného zástupce?
205 Musí mít pojišťovací agent – právnická osoba odpovědného zástupce?
206 Musí mít pojišťovací makléř – právnická osoba odpovědného zástupce?
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Musí mít podřízený pojišťovací zprostředkovatel – právnická osoba odpovědného zástupce?
Který pojišťovací zprostředkovatel musí mít s pojišťovnou uzavřenou písemnou smlouvu?
Musí mít pojišťovací agent s pojišťovnou uzavřenu písemnou smlouvu?
Musí mít pojišťovací makléř s pojišťovnou uzavřenou písemnou smlouvu?
Musí mít vázaný pojišťovací zprostředkovatel s pojišťovnou uzavřenou písemnou smlouvu?
Kdo poskytuje úplatu za zprostředkování pojištění (tzv. provizi) pojišťovacímu agentovi?
Kdo poskytuje úplatu za zprostředkování pojištění (tzv. provizi) vázanému pojišťovacímu
zprostředkovateli?
Kdo poskytuje úplatu za zprostředkování pojištění (tzv. provizi) podřízenému pojišťovacímu
zprostředkovateli?
Kdo poskytuje úplatu za zprostředkování pojištění (tzv. provizi) pojišťovacímu makléři?
Je výše úplaty za zprostředkování pojištění (tzv. provize) od každé pojišťovny pro každého
zprostředkovatele stejná?
Musí podřízenému pojišťovacímu zprostředkovateli poskytovat úplatu za zprostředkování pojištění
(tzv. provizi) klient?
Stanoví zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí výši úplaty za
zprostředkování pojištění (tzv. provize)?
Stanoví zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí konkrétní
podmínky nároku na úplatu za zprostředkování pojištění (tzv. provizi)?
Poskytují všechny pojišťovny úplatu za zprostředkování pojištění (tzv. provizi) ve stejné výši?
Je označení (pojmenování) úplat za zprostředkování pojištění (tzv. provizí) u všech pojišťoven
stejné?
Musí vázanému pojišťovacímu zprostředkovateli poskytovat úplatu za zprostředkování pojištění (tzv.
provizi) klient?
Kteří pojišťovací zprostředkovatelé jsou povinni předkládat roční výkaz své činnosti?
Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel povinen předkládat roční výkaz své činnosti?
Je pojišťovací agent povinen předkládat roční výkaz své činnosti?
Je pojišťovací makléř povinen předkládat roční výkaz své činnosti?
Je výhradní pojišťovací agent povinen předkládat roční výkaz své činnosti?
Na jak dlouho může Česká národní banka pozastavit činnost vázaného pojišťovacího
zprostředkovatele?
Může Česká národní banka pozastavit činnost vázaného pojišťovacího zprostředkovatele?
Na jak dlouho může Česká národní banka pozastavit činnost podřízeného pojišťovacího
zprostředkovatele?
Na jak dlouho může Česká národní banka pozastavit činnost pojišťovacího agenta?
Na jak dlouho může Česká národní banka pozastavit činnost pojišťovacího makléře?
Může Česká národní banka pozastavit činnost pojišťovacího agenta?
Může Česká národní banka pozastavit činnost pojišťovacího makléře?
Jak vysokou pokutu může Česká národní banka uložit vázanému pojišťovacímu zprostředkovateli
za uvedení nesprávných údajů v žádosti o zápis do registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací
zprostředkovatelé?
Jak vysokou pokutu může Česká národní banka uložit vázanému pojišťovacímu zprostředkovateli,
který znemožní nebo závažně ztíží výkon dohledu?
Jak vysokou pokutu může Česká národní banka uložit pojišťovacímu agentovi za uvedení
nesprávných údajů v žádosti o zápis do registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací
zprostředkovatelé?

Jak vysokou pokutu může Česká národní banka uložit pojišťovacímu agentovi, který znemožní nebo
238 závažně ztíží výkon dohledu?
Jak vysokou pokutu může Česká národní banka uložit pojišťovacímu makléři za uvedení
nesprávných údajů v žádosti o zápis do registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací
239 zprostředkovatelé?
Jak vysokou pokutu může Česká národní banka uložit pojišťovacímu makléři, který znemožní nebo
240 závažně ztíží výkon dohledu?
241 Může Česká národní banka uložit pojišťovacímu zprostředkovateli pokutu i v částce 1 000 000 Kč?
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Může Česká národní banka uložit pojišťovacímu zprostředkovateli pokutu až do výše
242 10 000 000 Kč?
Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel povinen klientovi předložit osvědčení o svém zápisu do
243 registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé?
244 Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel povinen klientovi sdělit způsoby svého odměňování?
Může pojišťovací zprostředkovatel poskytovat klientovi neoprávněné výhody finanční, materiální či
245 nemateriální povahy?
Je pojišťovací agent povinen klientovi předložit osvědčení o svém zápisu do registru, ve kterém jsou
246 vedeni pojišťovací zprostředkovatelé?
247 Je pojišťovací agent povinen klientu sdělit způsoby svého odměňování?
Je pojišťovací makléř povinen klientovi předložit osvědčení o svém zápisu do registru, ve kterém
248 jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé?
249 Je pojišťovací makléř povinen klientu sdělit způsoby svého odměňování?
Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel povinen pojišťovně předložit osvědčení o svém zápisu do
250 registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé?
Je pojišťovací agent povinen pojišťovně předložit osvědčení o svém zápisu do registru, ve kterém
251 jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé?
Je pojišťovací makléř povinen pojišťovně předložit osvědčení o svém zápisu do registru, ve kterém
252 jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé?
Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel povinen zachovávat mlčenlivost o činnostech pojišťovny a
253 ve věcech s nimi souvisejících?
Je pojišťovací agent povinen zachovávat mlčenlivost o činnostech pojišťovny a ve věcech s nimi
254 souvisejících?
Je pojišťovací makléř povinen zachovávat mlčenlivost o činnostech pojišťovny a ve věcech s nimi
255 souvisejících?
Jakou činnost provádí osoba, registrovaná jen jako samostatný likvidátor pojistných událostí, na
256 základě smlouvy s pojišťovnou?
257 Je samostatný likvidátor pojistných událostí oprávněn spolupracovat s více pojišťovnami?
Je osoba registrovaná jako samostatný likvidátor pojistných událostí povinna uzavřít pojistnou
258 smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti ze své činnosti?
259 Kdo vede registr, ve kterém jsou evidování samostatní likvidátoři pojistných událostí?
260 Musí být samostatný likvidátor pojistných událostí evidován?
Kdo rozhoduje o zápisu samostatného likvidátora pojistných událostí do registru vedeného Českou
261 národní bankou?
262 Kdo může nahlížet do registru, ve kterém jsou evidováni samostatní likvidátoři pojistných událostí?
Jaký kvalifikační stupeň odborné způsobilosti musí splňovat samostatný likvidátor pojistných
263 událostí?
Je samostatný likvidátor pojistných událostí povinen si doplňovat odborné znalosti absolvováním
264 doškolovacího kurzu?
Je získání odborné praxe nutnou podmínkou registrace samostatného likvidátora pojistných
265 událostí?
Je samostatný likvidátor pojistných událostí – fyzická osoba povinen oznámit ztrátu důvěryhodnosti
266 České národní bance?
267 Z čeho se ověřuje bezúhonnost samostatného likvidátora pojistných událostí – fyzické osoby?
268 Z čeho se ověřuje důvěryhodnost samostatného likvidátora pojistných událostí – fyzické osoby?
Je samostatný likvidátor pojistných událostí – právnická osoba povinný oznámit ztrátu
269 důvěryhodnosti České národní bance?
Jaké jsou důsledky odnětí licence samostatného likvidátora pojistných událostí – právnické osoby
pro porušení podmínek stanovených zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných
270 likvidátorů pojistných událostí?
Stanoví zákon nutné náležitosti žádosti o zápis samostatného likvidátora pojistných událostí do
271 registru?
272 Platí samostatný likvidátor pojistných událostí správní poplatek při podání žádosti do registru?
Je samostatný likvidátor pojistných událostí povinen oznámit České národní bance změnu údajů
273 zapisovaných do registru?
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274 Musí mít samostatný likvidátor pojistných událostí – právnická osoba odpovědného zástupce?
Musí mít samostatný likvidátor pojistných událostí s pojišťovnou, jejímž jménem a na jejíž účet
275 jedná, uzavřenou smlouvu ?
Na jak dlouho může Česká národní banka pozastavit činnost samostatného likvidátora pojistných
276 událostí?
277 Může Česká národní banka pozastavit činnost samostatného likvidátora pojistných událostí?
Jak vysokou pokutu může Česká národní banka uložit samostatnému likvidátorovi pojistných
událostí za uvedení nesprávných údajů v žádosti o zápis do registru samostatných likvidátorů
278 pojistných událostí?
Jak vysokou pokutu může Česká národní banka uložit samostatnému likvidátorovi pojistných
279 událostí, který znemožní nebo závažně ztíží výkon dohledu?
Je samostatný likvidátor pojistných událostí povinen klientovi předložit osvědčení o svém zápisu do
280 registru samostatných likvidátorů pojistných událostí?
281 Je samostatný likvidátor pojistných událostí povinen klientovi sdělit způsoby svého odměňování?
Může samostatný likvidátor pojistných událostí poskytovat klientovi neoprávněné výhody finanční,
282 materiální či nemateriální povahy?
Je samostatný likvidátor pojistných událostí povinen pojišťovně předložit osvědčení o svém zápisu
283 do registru samostatných likvidátorů pojistných událostí?
284 Co se zejména rozumí podle zákona o daních z příjmů „soukromým životním pojištěním“?
285 Kde je zakotveno daňové zvýhodnění „ soukromého životního pojištění“?
Je „soukromé životní pojištění“ při splnění podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů
286 daňově zvýhodněno?
Jaká je podle zákona o daních z příjmů podmínka pro daňové zvýhodnění „soukromého životního
287 pojištění“ pokud jde o minimální dobu trvání pojištění?
Mezi nutné podmínky pro daňové zvýhodnění „soukromého životního pojištění“ podle zákona
o daních z příjmů patří například věk poplatníka. Kdy mu vzniká nárok na výplatu pojistného plnění
288 při dožití?
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

Jaká je maximální částka pojistného na „soukromé životní pojištění“, kterou si poplatník - fyzická
osoba může odečíst od svého daňového základu za zdaňovací období při splnění podmínek
stanovených zákonem o daních z příjmů?
Je odkupné ze „soukromého životního pojištění“ zdaněno daní z příjmů?
Je pojistné plnění ze „soukromého životního pojištění“ v případě dožití zdaněno daní z příjmů?
Co upravují tzv. kodexy etiky v oblasti pojišťovnictví?
Jak vede pojišťovací zprostředkovatel obchodní jednání?
Sjedná pojišťovací zprostředkovatel pojištění s klienty, kteří projevují spekulativní úmysly?
Jaké údaje uvede pojistník nebo oprávněná osoba při uzavírání pojistné smlouvy nebo při uplatnění
práva na plnění z pojištění, aby došlo k naplnění skutkové podstaty pojistného podvodu?
Kdo se dopustí pojistného podvodu?
Může být pachatel potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem,
způsobí-li pojistným podvodem větší škodu, tj. škodu dosahující částky nejméně 50 000 Kč?
Lze udělit pojišťovně povolení k souběžnému provozování pojišťovací činnosti podle odvětví
životního pojištění a neživotního pojištění ?
Kolik činí minimální výše základního kapitálu pojišťovny pro provozování pojišťovací činnosti podle
jednoho nebo více pojistných odvětví životního pojištění ?
K čemu slouží technické rezervy, které je pojišťovna povinna vytvářet ?
Jaká je výše garančního fondu ?
Která z následujících položek se nebere v úvahu při výpočtu disponibilní míry solventnosti?
Jaké opatření nařídí Česká národní banka v případě, že tuzemská pojišťovna má disponibilní míru
solventnosti nižší, než je její požadovaná míra solventnosti, avšak vyšší než garanční fond?
Ve kterém z následujících případů zavede Česká národní banka nucenou správu nad pojišťovnou?
Jak pojišťovna, která provozuje současně životní i neživotní pojištění, vypočte svoji solventnost?
Kdo nepatří mezi osoby, které jsou povinny provádět identifikaci osob podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu?
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Kdy povinná osoba podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
307 financování terorismu identifikuje účastníka obchodu?
Co je podezřelým obchodem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
308 činnosti a financování terorismu?
Zjistí-li povinná osoba podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu v souvislosti se svou činností podezřelý obchod, komu ho neprodleně
309 oznámí?
Po jakou dobu má povinná osoba podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
310 z trestné činnosti a financování terorismu povinnost uchovávat získané identifikační údaje?
Kdo patří do okruhu právnických osob, které jsou povinny zadávat veřejné zakázky v režimu zákona
311 o veřejných zakázkách?
312 Jaké dodávky či služby nemusí zadavatelé veřejných zakázek zadávat jako veřejnou zakázku?
Kdo je spotřebitelem podle zákona o ochraně spotřebitele?
313
314 Co není nekalou soutěží, resp. klamavým označováním zboží nebo služeb?
315 Jak bude potrestán ten, kdo spáchal trestný čin pojistného podvodu?
Kdy bude pachatel trestného činu pojistného podvodu potrestán odnětím svobody na dvě až osm
316 let?
Může být porušení mlčenlivosti podle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, resp. podle
317 zákona o pojišťovnictví, kvalifikováno jako trestný čin?
Jak lze sjednat pojištění věci, souboru věcí a jiného majetku z hlediska dělení pojištění na pojištění
318 škodové a pojištění obnosové?
Je povinen pojistitel upozornit zájemce o pojištění na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a
jeho
požadavky?
319
320 Na které věci se vztahuje pojistná ochrana, je-li pojištěn soubor věcí?
Jakou povinnost má oprávněná osoba nebo pojistník, pokud po pojistné události nebo po výplatě
321 pojistného plnění zjistí, že se našel ztracený nebo odcizený majetek ?
322 Jak lze sjednat pojištění odpovědnosti?
Z pojištění odpovědnosti platí pojistitel náhradu škody poškozenému. Znamená to, že má
323 poškozený právo na pojistné plnění vůči pojistiteli ?
324 Co je v pojištění odpovědnosti horní hranicí pojistného plnění?
Jaká je v pojištění odpovědnosti základní zákonná povinnost pojištěného po vzniku škodné
325 události?
Jak se nazývá pojištění spočívající v závazku pojistitele hradit náklady pojištěného spojené s
326 uplatněním jeho práva a poskytovat služby s tím spojené?
327 Jak lze sjednat pojištění právní ochrany?
328 Co musí zabezpečit pojistná smlouva u pojištění právní ochrany?
329 Co je povinen pojistitel uzavřít za účelem řešení sporů vyplývajících z pojištění právní ochrany?
Musí být v pojistné smlouvě u pojištění právní ochrany pojistník upozorněn, že má právo domáhat
330 se uzavření rozhodčí smlouvy?
331 Čím je určena horní hranice pojistného plnění u pojištění právní ochrany?
Je pojistitel povinen umožnit oprávněné osobě nahlížet do spisu vedeného v souvislosti s pojistnou
332 událostí?
Není–li pojištění právní ochrany předmětem samostatné pojistné smlouvy, jak bude toto pojištění
333 upraveno v pojistné smlouvě pro více pojistných nebezpečí (sdružená pojistná smlouva)?
334 Co lze pojistit v životním pojištění podle občanského zákoníku?
Je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění v životním pojištění v případě sebevraždy
335 pojištěného?
Vzniká právo na odkupné u životního pojištění pro případ smrti, které bylo sjednáno na přesně
336 stanovenou dobu?
Je pojistitel v životním pojištění oprávněn snížit pojistné plnění v případě uvedení nesprávného data
337 narození pojištěného?
338 Do kdy je splatné odkupné v životním pojištění?
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339 Má pojistitel právo odmítnout pojistné plnění z úrazového pojištění?
Má pojistitel právo snížit pojistné plnění, došlo-li k úrazu následkem požití alkoholu nebo aplikací
340 návykových látek?
Má pojistitel právo snížit pojistné plnění, pokud došlo k úrazu a pojištěný užil nějaké návykové látky,
341 které obsahovaly léky předepsané lékařem?
342 Co hradí pojistitel oprávněné osobě v pojištění pro případ nemoci?
343 Co je to Netto pojistné?
Co je účelem analýzy pojistných produktů prováděné pojišťovacím agentem, resp. makléřem podle
zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve
344 znění pozdějších předpisů?
Musí znát pojišťovací agent konkurenční pojistné produkty smluvních pojišťoven, umět je klientovi
vysvětlit i provést jejich analýzu a doporučit klientovi takový pojistný produkt, který nejlépe vyhovuje
345 potřebám klienta ?
Musí pojišťovací makléř znát dostatečný počet konkurenčních pojistných (zajišťovacích) produktů
346 nabízených na pojistném trhu z oblasti, která je předmětem jeho činnosti ?
Jaké kritérium nepřichází v úvahu při analýze pojistných produktů životního pojištění, pojištění úrazu
347 či nemoci?
348 Jaké kritérium nepřichází v úvahu při analýze pojistných produktů neživotního pojištění?
349 Na základě čeho je pojišťovna podle zákona o pojišťovnictví povinna stanovit výši pojistného?
350 Zohledňuje se při kalkulaci pojistného v životním pojištění pohlaví?
351 Co se rozumí pojistným rizikem?
352 Co je povodeň?
Má pojistitel právo vypovědět pojištění bez výpovědní doby, pokud mu nebylo pojistníkem nebo
353 pojištěným oznámeno zvýšení pojistného rizika?
354 Je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu pojistného rizika?
Je pojistitel oprávněn požadovat údaje o zdravotním stavu pojistníka, je-li pojistník zproštěn
355 povinnosti platit pojistné?
Je součástí zábranné činnosti i činnost směřující ke zmírňování následků již nastalé pojistné
356 události?
Pojišťovny vyžadují funkční a kvalitní zabezpečení pojištěného majetku. Co slouží k základní
357 orientaci při zajištění těchto požadavků?
358 Co je pojistné nebezpečí?
359 Jaká je, v závislosti na obsahu smlouvy s klientem, úloha pojišťovacího makléře?
Jakou právní formu musí mít tuzemská zajišťovna, která provozuje zajišťovací činnost na základě a
360 v rozsahu povolení České národní banky?
Může Česká národní banka udělit povolení k provozování zajišťovací činnosti také pro oba typy
361 zajišťovací činnosti, tj. pro životní a neživotní zajištění?
Může tuzemská zajišťovna s povolením k zajišťovací činnosti v České republice provozovat
362 zajišťovací činnost na území jiného členského státu Evropské unie?
Jak je oprávněna tuzemská pojišťovna, jíž bylo schváleno rozšíření zajišťovací činnosti na území
363 jiného členského státu, provozovat zajišťovací činnost?
Na základě čeho uděluje Česká národní banka povolení tuzemské pojišťovně k provozování
364 zajišťovací činnosti na území České republiky?
Provozuje-li tuzemská zajišťovna činnost v životním i neživotním zajištění současně, jaký je její
365 minimální základní kapitál?
Lze tuzemské zajišťovně udělit povolení, pokud struktura skupiny, jejíž součástí se má tuzemská
366 zajišťovna stát, neumožňuje výkon účinného dohledu?
Pojistná nebezpečí sjednaná pojistníkem spadají do pojistného odvětví č. 3 podle přílohy č.1 části B
zákona o pojišťovnictví. Úhrn rozvahy byl 7,5 mil. eur, čistý obrat 11,5 mil. eur a průměrný
přepočtený stav zaměstnanců za zdaňovací období 290. Jde v tomto případě o velká pojistná
367 rizika?
Jsou výsledky z komplexní analýzy pojistných rizik, které může pojišťovací makléř poskytovat
368 klientovi, pro klienta závazné?
369 Musí být pojistná smlouva o pojištění velkých rizik uzavřena písemně?
370 Patří pojištění nemoci do velkých rizik?
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371 Jsou členské státy povinny implementovat směrnice Evropské unie do vlastní legislativy?
Z jakého právního aktu Evropské unie vychází zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích
372 zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů?
Je pojišťovna se sídlem v členském státě EU povinna předkládat ke schválení příslušnému orgánu
373 dohledu v hostitelském členském státě pojistné podmínky?
Vztahuje se směrnice 2002/92/ES o zprostředkování pojištění na služby poskytované pojišťovacími
374 zprostředkovateli v souvislosti s riziky a závazky nacházejícími se vně Evropské unie?
Jakou formou mohou registrovaní pojišťovací zprostředkovatelé zahájit a vykonávat
375 zprostředkovatelskou činnost v jiném členkém státě Evropské unie?
Může osoba zapsaná v registru, ve kterém jsou evidováni pojišťovací zprostředkovatelé v České
republice a který vede Česká národní banka, provádět zprostředkování pojištění v kterémkoliv jiném
376 členském státě?
Musí pojišťovací makléř, jehož klient chce využít jeho služeb také v jiném členském státě, kam
rozšířil svou podnikatelskou činnost, informovat Českou národní banku o svém záměru vykonávat
377 zprostředkovatelskou činnost v tomto jiném členském státě ?
378 Co se rozumí soupojištěním?
379 Jak je postupováno v případě soupojištění, sjednaného podle občanského zákoníku?
380 Jaká je úloha vedoucího pojistitele v soupojištění?
381 Jaký je hlavní důvod uzavírání soupojištění?
382 Co se rozumí pojišťovacím poolem?
383 Soupojištění je jedním z druhů jakého pojištění?
384 Kterým právním předpisem je upravena volba práva v pojistných smlouvách?
Jaký právní řád platí pro pojištění motorových vozidel se zahraničním prvkem, pokud nebyl podle
obsahu smlouvy zvolen účastníky pojistného vztahu a pokud nutnost použití určitého právního řádu
385 nevyplývá z právních předpisů členských států účastníků?
Jaký právní řád platí pro neživotní pojistné smlouvy se zahraničním prvkem, pokud nebyl podle
obsahu smlouvy zvolen účastníky pojistného vztahu a pokud nutnost použití určitého právního řádu
386 nevyplývá z právních předpisů členských států účastníků?
Jaký právní řád platí pro životní pojistné smlouvy se zahraničním prvkem, pokud nebyl podle
obsahu smlouvy zvolen účastníky pojistného vztahu a pokud nutnost použití určitého právního řádu
387 nevyplývá z právních předpisů členských států účastníků?
388 Co se rozumí zajišťovnou podle zákona o pojišťovnictví?
389 Musí být zajišťovna právnickou osobou?
390 Co se zejména rozumí zajišťovací činností?
Je součástí zajišťovací činnosti i nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy
391 zajišťovny?
392 Co je zdrojem aktiv, s nimiž zajišťovna při zajišťovací činnosti nakládá?
393 Kdo jsou účastníci zajištění?
394 Kdo je zajištěným (cedentem)?
395 Kdo je zajistitelem (cesionářem)?
396 Je pojištěný účastníkem zajištění?
397 Jak je z hlediska předávání, resp. přebírání rizika do zajištění členěno zajištění?
398 Co se rozumí aktivním zajištěním?
399 Co se rozumí pasivním zajištěním?
Jaké je základní členění zajištění (v závislosti na tom, zda jsou zajištěna jednotlivá konkrétní rizika
400 nebo celé obchodní třídy podobných rizik)?
401 V čem spočívá princip obligatorního zajištění?
402 V čem spočívá princip fakultativního zajištění?
403 V čem zejména spočívá význam zajištění pro prvopojistitele?
404 Jaká je prvořadá úloha zajištění pro prvopojistitele?
405 Co se rozumí v oblasti zajištění pod pojmem cese?
406 Co se rozumí v oblasti zajištění pod pojmem retrocese?
407 Co se rozumí v oblasti zajištění pod pojmem vlastní vrub?
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Co se rozumí v oblasti zajištění pod pojmem zajistné?
Co znamená MPL (Maximum Possible Loss)?
Co se rozumí výlukami ze zajištění?
Jak se člení zajištění podle poměru podílu na pojistném a podílu na škodách?
Co je podstatou proporcionálního zajištění?
Co patří k proporcionálnímu zajištění?
Co se rozumí kvótovým zajištěním?
Co se rozumí excedentním zajištěním (zajištěním nadměrku pojistného rizika)?
Co je podstatou neproporcionálního zajištění?
Co patří k neproporcionálnímu zajištění?
Co se rozumí zajištěním škodního nadměrku?
Co se rozumí zajištěním nadměrku škodovosti?
Kdo připravuje informaci o nabízeném pojistném riziku pro zajistitele?
Co všechno zajistná smlouva obvykle specifikuje?
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