Věstník ČNB

částka 7/2009 ze dne 7. května 2009
Třídící znak
2 0 8 0 9 5 6 0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 28. dubna 2009
o povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných
událostí absolvovat doškolovací kurs
Česká národní banka k ustanovení § 18 odst. 9 zákona 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), (dále jen „zákon“), sděluje:
Článek I
Právní úprava
1. Zákon v § 18 odst. 9 stanoví povinnost osobám, které jsou podle zákona povinny prokázat
svoji odbornou způsobilost ukončeným odborným studiem nebo odbornou zkouškou,
průběžně si doplňovat svoje odborné znalosti. Těmito osobami se rozumí pojišťovací
zprostředkovatelé všech kategorií, včetně jejich odpovědných zástupců a zaměstnanců,
kteří se přímo podílejí na zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, a dále samostatní
likvidátoři pojistných událostí, včetně jejich odpovědných zástupců a zaměstnanců, kteří
se přímo podílejí na činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí.
2. Zákon stanoví osobám podle bodu 1 povinnost po 5 letech od ukončení odborného studia
nebo od vykonání odborné zkoušky a poté po každých 5 následujících letech absolvovat
doškolovací kurs.
Článek II
Určení data počátku pětiletého období
1. Počátek pětiletého období pro absolvování doškolovacího kursu je odvozován ode dne
zápisu pojišťovacího zprostředkovatele a samostatného likvidátora pojistných událostí do
registru vedeného podle zákona, není-li dále uvedeno jinak.
2. Pojišťovací nebo zajišťovací makléř registrovaný u Ministerstva financí před 1. 1. 2005,
který splnil podmínky dané § 29 odst. 1 zákona, a zároveň prokázal (doložil) Ministerstvu
financí do 30. 6. 2005 svoji odbornou způsobilost, je povinen absolvovat první
doškolovací kurs po 5 letech ode dne jeho zápisu do registru vedeného podle zákona.
3. Pokud pojišťovací nebo zajišťovací makléř, pojišťovací agent a samostatný likvidátor
pojistných událostí, kteří provozovali svoji činnost před 1. 1. 2005 a prokázali odbornou
způsobilost v souladu s § 29 odst. 4 zákona nejpozději do 1. 1. 2007, jsou povinni první
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doškolovací kurs absolvovat po 5 letech ode dne ukončení odborného studia nebo od data
vykonání odborné zkoušky.
4. Je-li odborná způsobilost prokazována dokladem o absolvování odborného studia na
střední nebo vysoké škole, je počátek pětiletého období odvozován ode dne zápisu
pojišťovacího zprostředkovatele a samostatného likvidátora pojistných událostí do registru
vedeného podle zákona.
5. Počátek následného (a každého dalšího) pětiletého období se odvíjí od data počátku
pětiletého období pro absolvování doškolovacího kursu, bez ohledu na datum absolvování
konkrétního doškolovacího kursu.
6. Předpokládá se, že osoba podle článku I bodu 1 bude doškolovací kurs absolvovat
nejpozději do 6 měsíců po uplynutí pětiletého období uvedeného v bodech 1 až 5 tohoto
článku.
Článek III
Rozsah doškolovacího kursu
Doškolovací kurs směřuje k tomu, aby odborné znalosti byly úplné a aktuální. Časový
rozsah doškolovacího kursu je třeba zvolit v závislosti na kvalifikačních stupních odborné
způsobilosti osob, kterým je určen s tím, že konkrétní obsahovou náplň vzdělávacího
programu je nezbytné zaměřit zejména na legislativní změny, které nastaly v daném období
v oblastech právní úpravy specifikovaných v přílohách č. 3 až 5 k vyhlášce č. 582/2004 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích
a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ vyhláška“).
Článek IV
Doložení splnění povinnosti absolvovat doškolovací kurs
1. Splnění povinnosti absolvovat doškolovací kurs prokazuje pojišťovací zprostředkovatel
a samostatný likvidátor pojistných událostí České národní bance na její vyžádání
dokladem o absolvování tohoto kursu.
2. Předložení dokladu prokazujícího splnění povinnosti absolvovat doškolovací kurs lze
u vázaného pojišťovacího zprostředkovatele a u výhradního pojišťovacího agenta nahradit
písemným prohlášením pojišťovny, pro kterou jsou tito pojišťovací zprostředkovatelé
činní. Obdobně lze postupovat u podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, kdy
předložení dokladu, prokazujícího splnění povinnosti absolvovat doškolovací kurs, může
být nahrazeno písemným prohlášením pojišťovacího agenta, pojišťovacího makléře nebo
výhradního pojišťovacího agenta, pro kterého je podřízený pojišťovací zprostředkovatel
činný.
3. Doklad prokazující splnění povinnosti absolvovat doškolovací kurs obsahuje zejména
časový rozsah a obsahovou náplň doškolovacího kursu.
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Článek V
Pořádání doškolovacích kursů

1. Pořádat doškolovací kursy jsou oprávněny pojišťovny, které provozují vzdělávací činnost
v souladu s jejich povolením (činnost související s pojišťovací nebo zajišťovací činností),
a dále školy, školící zařízení a specializované profesní instituce taxativně uvedené
v příloze č. 6 vyhlášky.
2. Vzdělávací programy související s doškolovacími kursy je třeba přizpůsobit svým
časovým rozsahem a odborným zaměřením podle kvalifikačních stupňů odborné
způsobilosti osob podle článku I bodu 1, tyto programy pojišťovny, školy, školící zařízení
a specializované profesní instituce uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Viceguvernér
Ing. Miroslav Singer v. r.

Sekce regulace a analýz finančního trhu
Odpovědný zaměstnanec:
JUDr. Dana Králíčková, tel. 224 412 597
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