Věstník ČNB

částka 5/2008 ze dne 27. února 2008
Třídící znak
2 0 7 0 8 5 7 0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 22. února 2008
o vydání Zkušebního řádu
pro odborné zkoušky pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře
1) Česká národní banka vydává Zkušební řád pro odborné zkoušky pojišťovacího agenta
a pojišťovacího makléře.
2) Zkušební řád pro odborné zkoušky pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře
nabývá účinnosti dne 27. února 2008.
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Příloha: Zkušební řád pro odborné zkoušky pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře

Sekce licenčních a sankčních řízení
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Drahomíra Zmrzlá, tel. 224 412 598
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Příloha:

Zkušební řád
pro odborné zkoušky pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře
Čl. 1

Základní ustanovení
1. Tento řád upravuje způsob, složení a rozsah odborných zkoušek pojišťovacího agenta
a pojišťovacího makléře (dále jen "odborná zkouška") a podmínky, za kterých lze tyto
zkoušky vykonat.
2. Účelem odborných zkoušek je stanovit, zda uchazeč splňuje odbornou způsobilost
k výkonu zprostředkovatelské činnosti, pro kterou zákon č. 38/2004 Sb.,
o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a
likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
stanoví střední nebo vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti.
3. Zkušební řád je závazný pro uchazeče, kteří podali přihlášku k odborné zkoušce, i pro
všechny členy zkušební komise a organizátory odborných zkoušek.
4. Zaměstnanci České národní banky se mohou zúčastnit odborných zkoušek se
souhlasem předsedy zkušební komise.
Čl. 2

Odborná zkouška
1. Odborná zkouška se skládá před zkušební komisí jmenovanou bankovní radou České
národní banky (dále jen „komise“) .
2. Přihláška k odborné zkoušce má náležitosti předepsané vyhláškou č. 582/2004 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a
likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška").
3. Termíny odborných zkoušek jsou řádné, stanovené vyhláškou, a mimořádné,
stanovené Českou národní bankou. Místo a datum odborných zkoušek v souladu
s vyhláškou zveřejňuje Česká národní banka na svých internetových stránkách.1)
4. Uchazeč se k odborné zkoušce přihlásí České národní bance písemně na předepsaném
formuláři nejpozději 40 dnů před řádným zkouškovým termínem. Vzor přihlášky je
uveden v příloze č. 7 vyhlášky.
5. Česká národní banka sdělí uchazeči přesný čas konání odborných zkoušek v pozvánce
nejdéle 15 dnů před odbornou zkouškou.
6. Uchazeč se k odborné zkoušce dostaví včas. V průběhu odborné zkoušky nesmí
uchazeči mezi sebou komunikovat, vzájemně se vyrušovat a používat jakékoliv
pomůcky s výjimkou částek Sbírky zákonů příp. úplných nekomentovaných znění
zákonů, ve kterých nesmí být učiněny žádné poznámky nebo úpravy.
7. Členové komise jsou oprávněni kontrolovat, že výtisky právních předpisů nejsou
nepopsané ani jinak upravené.

1)

§ 7 vyhlášky č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích
zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů
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8. Porušení odst. 6 má za následek nepřipuštění uchazeče k odborné zkoušce nebo
vyloučení uchazeče z odborné zkoušky.
9. Odborná zkouška je neveřejná a skládá se z písemné a ústní části. Obě části odborné
zkoušky se konají v jeden den.
10. Odborná zkouška svým obsahem odpovídá minimu odborných znalostí pro střední a
vyšší kvalifikační stupeň stanovenému vyhláškou.2)
11. Odbornou zkoušku lze opakovat.
Čl. 3

Písemná část odborné zkoušky
1. Písemná část odborné zkoušky má formu tištěného zkušebního testu. Zkušební test se
skládá z 50 náhodně vybraných otázek s náhodně vybraným pořadím tří navrhovaných
odpovědí, z nichž pouze 1 je správná. Otázky jsou vybírány z celkového souboru
otázek, které Česká národní banka zveřejňuje ve Věstníku ČNB a na svých
internetových stránkách. Každý test je vytvářen tak, aby každý tématický okruh
odborného minima znalostí podle přílohy č. 4 a 5 vyhlášky byl zastoupen nejméně 5
otázkami.
2. Každý zkušební test musí obsahovat takový údaj, podle kterého lze zpětně
jednoznačně identifikovat uchazeče, datum, čas a místo konání zkoušky.
3. Vypracovaný zkušební test je opatřen podpisem uchazeče a podpisem předsedy
zkušební komise nebo jím pověřeným členem zkušební komise.
4. Písemná část odborné zkoušky je časově omezena limitem 90 minut. Uchazeč je
oprávněn odevzdat svůj písemný test před vypršením časového limitu. Písemnou část
odborné zkoušky nelze přerušit.
Čl. 4

Ústní část odborné zkoušky
1. Ústní část odborné zkoušky se skládá samostatně před komisí.
2. Uchazeč obdrží nejméně 2 otázky, jejichž znění musí být uvedeno v protokolu
o průběhu odborné zkoušky.
3. Doba přípravy na odpovědi činí nejméně 15 minut.
4. Komise je oprávněna klást doplňující otázky, na něž uchazeči není poskytnuta doba na
přípravu.
Čl. 5

Hodnocení
1. Uchazeč, který správně odpověděl minimálně 80 % otázek písemného testu, u odborné
zkoušky uspěl a nepodrobuje se ústní části. Uchazeč, který správně odpověděl
minimálně 60 % otázek písemného testu, ale méně než 80 % otázek písemného testu,
se podrobuje ústní části, na základě jejíhož výsledku buď celkově uspěl nebo neuspěl.
Uchazeč, který správně odpověděl méně než 60 % otázek písemného testu, u odborné
zkoušky neuspěl a nepodrobuje se ústní části.

2)

Příloha č. 4 a 5 vyhlášky č. 582/2004 Sb.
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2. Jestliže uchazeč prokáže znalosti odborného minima znalostí pro zvolený kvalifikační
stupeň způsobilosti a schopnost jejich aplikace v ústní části, je hodnocen klasifikačním
stupněm „prospěl“, v opačném případě klasifikačním stupněm „neprospěl“.
3. Uchazeč, který nebyl k odborné zkoušce připuštěn, byl z ní vyloučen nebo se
k písemné nebo ústní části odborné zkoušky nedostavil nebo v průběhu odborné
zkoušky odstoupil, není hodnocen.
4. Uchazeč, který byl ohodnocen klasifikačním stupněm „neprospěl“ může odbornou
zkoušku opakovat. Zkoušku opakuje celou, tj. písemnou i ústní část, bez ohledu na to,
ve které části byl hodnocen klasifikačním stupněm „neprospěl“.
5. Komise seznámí uchazeče s výsledkem písemné části odborné zkoušky v den odborné
zkoušky na předem určené vývěsce. V případě, že se uchazeč má podrobit ústní části
odborné zkoušky, je na vývěsce uveden i čas konání ústní části. S výsledkem ústní
části odborné zkoušky seznámí komise uchazeče ihned po jejím skončení.
6. Výsledek odborné zkoušky zveřejní Česká národní banka na svých internetových
stránkách nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne konání zkoušky.
Čl. 6

Komise
1. Komise se skládá nejméně ze 3 členů jmenovaných bankovní radou České národní
banky.
2. Členové komise jsou jmenováni z řad zaměstnanců České národní banky, Ministerstva
financí a odborníků působících v oblasti soukromého pojišťovnictví, ve školách,
profesních sdruženích pojišťoven a profesních sdruženích pojišťovacích
zprostředkovatelů.
3. Bankovní rada zřizuje komise v počtu podle aktuální potřeby. Jsou-li zřízeny dvě nebo
více komisí, mohou jejich členové, s výjimkou předsedy komise v různých komisích
alternovat.
4. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomen předseda a alespoň další dva členové
komise. O tom, zda uchazeč u odborné zkoušky prospěl nebo neprospěl, rozhoduje
komise většinou hlasů přítomných členů komise. Při rovnosti hlasů je rozhoduje hlas
předsedy komise.
5. Jednání komise řídí předseda komise. Za průběh odborné zkoušky a veškerou činnost
komise odpovídá předseda komise.
6. Výkon funkce člena komise končí dnem,
a) ke kterému jej bankovní rada České národní banky z funkce odvolá, nebo
b) kdy na funkci rezignuje, anebo
c) kdy uplyne doba 24 měsíců, po kterou funkci nevykonává, pokud se v tomto
období konaly odborné zkoušky.
7. Výši odměny pro členy komise, kteří nejsou zaměstnanci České národní banky, je
stanovena vnitřními předpisy České národní banky3. Zaměstnancům České národní
banky za činnost v komisi odměna nenáleží.

3

Článek 21 Smlouvy o odměňování zaměstnanců České národní banky a článek 47 pokynů České národní banky
č. 40 ze dne 25.října 2002 pro personální práci v České národní bance.

3

Věstník ČNB

částka 5/2008 ze dne 27. února 2008
Čl. 7

Tajemník komise
1. Funkci tajemníka komise (dále jen "tajemník") vykonává zaměstnanec České národní
banky, kterého jmenuje a odvolává ředitel sekce licenčních a sankčních řízení.
2. Tajemník zajišťuje odbornou zkoušku organizačně, (zejména provede ověření
totožnosti a identifikaci uchazečů, poučí je o průběhu zkoušky a jejich právech
a povinnostech) vede protokol o průběhu odborné zkoušky.
Čl. 8

Protokol
1. Písemný protokol o průběhu odborné zkoušky (dále jen „protokol“) pořizuje tajemník.
2. Protokol obsahuje:
a) číslo protokolu,
b) datum a místo konání odborné zkoušky,
c) identifikaci uchazeče,
d) složení komise,
e) výsledek písemné části odborné zkoušky
f) zadané otázky a výsledek ústní části odborné zkoušky, pokud byla vykonána,
g) mimořádné okolnosti v průběhu odborné zkoušky, pokud nastaly a
h) podpisy přítomných členů komise.
3. Přílohou protokolu je:
a) Vypracovaný zkušební test opatřený podpisem uchazeče a podpisem předsedy
komise,
b) jeden stejnopis osvědčení.
4. Protokol uchovává Česká národní banka po dobu 10 let.
5. Vzory protokolů jsou přílohou Zkušebního řádu.
Čl. 9

Osvědčení
1. Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky má náležitosti uvedené ve
vyhlášce.4)
2. Osvědčení je opatřeno kulatým razítkem České národní banky a podpisem předsedy
komise a podpisem tajemníka.
3. Osvědčení se vystavuje ve dvou vyhotoveních. Česká národní banka uchazeči odešle
jedno vyhotovení osvědčení v souladu s vyhláškou do 15 dnů po zaplacení správního
poplatku5). Druhé vyhotovení je součástí protokolu o odborné zkoušce.

4)
5)

Vzor osvědčení podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 582/2004 Sb., vzor č. 2.
Položka 66 písm. c) přílohy k zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 10

Účinnost
Tento zkušební řád nabývá účinnosti dne 27. února 2008.
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Příloha č.1

Protokol o vykonání odborné zkoušky pojišťovacího zprostředkovatele
pro střední a vyšší stupeň odborné způsobilosti
Číslo protokolu:

_______________________________________

Kvalifikační stupeň:

střední

vyšší

Termín zkoušky:

řádný

mimořádný

Datum a místo konání zkoušky:

________________________________________

Jméno/jména, příjmení, titul uchazeče:

________________________________________

Datum a místo narození:

________________________________________

Bydliště:
____________________________________________________
Hodnocení:
Počet dosažených bodů v písemné části:__________ tj. __________%
Uchazeč:

úspěšně složil písemnou část, nepodrobil se ústní části a celkově prospěl
úspěšně složil písemnou část a podrobil se ústní části
Otázky: 1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
úspěšně složil ústní část a celkově prospěl
neúspěšně složil ústní část a celkově neprospěl
v ústní části nebyl hodnocen z důvodu:
________________________________________________________
neúspěšně složil písemnou část a celkově neprospěl
v písemné části nebyl hodnocen z důvodu:
________________________________________________________

V průběhu zkoušky

nenastaly žádné mimořádné okolnosti.
nastaly tyto mimořádné okolnosti:
______________________

________________________________________________________________________________
Složení komise:
Předseda:

_______________________________ podpis ____________________

Členové:

_______________________________ podpis ____________________
_______________________________ podpis ____________________

Tajemník:

_______________________________ podpis ____________________
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Příloha č. 2

Hromadný protokol o vykonání odborné zkoušky pojišťovacího zprostředkovatele
pro střední a vyšší stupeň odborné způsobilosti
Číslo protokolu:

_______________________________________

Kvalifikační stupeň:

střední

vyšší

Termín zkoušky:

řádný

mimořádný

Datum a místo konání zkoušky:

________________________________________

Hodnocení:
Počet dosažených bodů v písemné části:__________ tj. __________%
Uchazeči:

úspěšně složili písemnou část, nepodrobili se ústní části a celkově prospěli
________________________________________________________

V průběhu zkoušky

nenastaly žádné mimořádné okolnosti.
nastaly tyto mimořádné okolnosti:
______________________

________________________________________________________________________________

Složení komise:
Předseda:
podpis ____________________
Členové:

podpis ____________________
podpis ____________________
podpis ____________________
podpis ____________________

Tajemník:
podpis ____________________
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