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ČNB uveřejnila první výklad Zákona 
170/2018 Sb. 

Podstatnou informací pro pojišťovací zprostředkovatele je 
zejména vyjasnění prodeje povinného ručení prodejci typu 
autodealer a autobazar.  

Dále ČNB vydává stanovisko k následnému vzdělávání, kdy se 
potvrzuje, že není potřeby v případě složení zkoušky z více 
odborností absolvovat 15 hodin následného vzdělávání za 
každou odbornost zvlášť. 

Více informací na: 
https://www.ccva.cz/cnb-uverejnila-prvni-vyklad-k-nekterym-
ustanovenim-zakona-o-distribuci-pojisteni-a-zajisteni/ 

Jakou můžeme očekávat úspěšnost na 
zkouškách odborné způsobilosti? 

Odpovědět nám můžou statistiky ČNB,v tuto chvíli  dle zákona 
o spotřebitelském úvěru a dle zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu. 

Za 2. čtvrtletí 2019 byla úspěšnost odborné zkoušky dle zákona 
o spotřebitelském úvěru 56,43 % a dle zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu 67,42 %. 

Tyto výsledky jsou dlouhodobě totožné. Takže si asi každý velmi 
rychle udělá závěr sám. Asi nebude rozumné otálet s prvním 
pokusem o úspěšné zvládnutí zkoušky až na listopad 2020. 

Statistika úspěšnosti zkoušek odborné 
způsobilosti dle ZoDPZ za III.Q. 2019 

ČNB pravidelně uveřejňuje statistiku úspěšnosti u zkoušek 
odborné způsobilosti.

Za období od 1/7 do 30/9/2019 bylo provedeno celkem 80 
testů, z toho bylo úspěšných 49, což je 61,25 %. Nejnižší 
úspěšnost byla u odborné zkoušky typu V. tzv. velká rizika.


Podrobné údaje najdete zde: 

https://www.ccva.cz/vyhodnoceni-uspesnosti-odbornych-
zkousek-za-iii-q-2019


Jakou zkoušku potřebujete? 

Často se objevují dotazy od pojišťovacích zprostředkovatelů jaký 
typ zkoušky vlastně potřebují.  
V zásadě lze odpovědět jednoduše: pokud jsem prodejce 
životního pojištění a pojištění občanského majetku, pak mi stačí 
zkouška VII., což je kombinace zkoušek I. a III. Pokud se ovšem 
setkávám i s pojištěním drobných podnikatelů, pak musím 
absolvovat zkoušku VIII., která je kombinací zkoušky I. a IV. 
Úplně jiná situace je ovšem u pojišťovacích makléřů, u kterých se 
s řešením požadavků klientů napříč zákonem definovanými 
odbornostmi  setkávají témeř všichni zaměstnanci. Zde se 
doporučuje absolvovat zkoušku č. IX. tzv. Souhrnnou zkoušku v 
pojištění. 

Česká certifikační a vzdělávací agentura s.r.o. je jedinečná v přátelském a lidském přístupu, který je 
pro ni spolu se spokojenými klienty na prvním místě. Naším cílem je, aby u nás každý složil zkoušku s 
co nejkomfortnějším možným přístupem. Ze zákonem vyžadované certifikační povinnosti u nás není 
třeba mít strach. 
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