Uspořádání zkoušky podle skupin odborností podle zákona č. 170/2018 Sb. ZDPZ § 57, odst.1 a odst. 3 v kontextu
s vyhláškou č. 195/2018 Sb.

1) §57 odst. 1 písm. a) Životní pojištění (žádná připojištění úraz či něco dalšího)
2) §57 odst. 1 písm. b) Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích, odpovědnost, úraz,
3) §57 odst. 1 písm. c) Distribuce neživotního pojištění mimo §2 odst. 4 (podnikatelské činnosti
zákazníka) a odst. 5 (pojištění velkých pojistných rizik)
4) §57 odst. 1 písm. d) Neživotní pojištění podnikatelská činnost mimo §2 odst. 5 (pojištění velkých
pojistných rizik)
5) §57 odst. 1 písm. e) Velká pojistná rizika
6) §57 odst. 1 písm. f) Zajištění
§ 57 odst. 3 sděluje, že mohou být skládány zkoušky podle skupin definovaných v odst. 1. písm. b ) až písm.
e) tedy v tomto dokumentu také pro číslo 2-5, s tím, že vždy do vyššího čísla je započítáno i číslo nižší a
tudíž mám platnost i pro číslo – odbornost na nižším čísle. Konkrétně to znamená jest-li že složí zkoušku
pro skupinu odbornosti (citace §§ viz níže) :
§57 odst. 1) písm. e) tak platí i pro skupiny d) až b)
§57 odst. 1) písm. d) tak platí i pro skupiny c) až b)
§57 odst. 1) písm. c) tak mi platí i pro skupinu b)
§57 odst. 1) písm. b) tak mi platí jen pro skupinu b)
§57 odst. 1) písm. a) je možno kombinovat s jakoukoliv zkouškou podle písm. e) až b)
Rozsah zkušebních otázek pro jednotlivé skupiny odborností je dán vyhláškou č. 195/2018 Sb. v § 8, takto:
§57 odst. 1) písm. e) tak mi platí i pro skupiny b) až d) - 150 minut, 72 otázek, 3 případové studie každá o 5
otázkách
§57 odst. 1) písm. d) tak mi platí i pro skupiny b) až c) - 135 minut, 60 otázek, 3 případové studie každá o
5 otázkách
§57 odst. 1) písm. c) tak mi platí i pro skupinu b) – 120 minut, 52 otázek, 3 případových studií každá o 5
otázkách
§57 odst. 1) písm. b) tak mi platí jen pro skupinu b) - 90 minut, 40 otázek, 2 případové studie každá o 5
otázkách
Zkouška kombinovaná s životním pojištěním je možná podle §57 odst. 5) a odst. 6) se vykonává podle
následujícího zadání:
zkouška pro okruhu uvedené v § 57 odst. 1) písm. a) a b) trvá 135 minut a je položeno 32 otázek z oblasti
motorových vozidel a 28 otázek z oblasti životního pojištění 3 případové studie a to 2 z životního pojištění
a 1 případová studie z neživotního pojištění
57 odst. 1) písm. a) a c) trvá 180 minut a je položeno 52 otázek z oblasti c) a 28 otázek z oblasti životního
pojištění 4 případové studie a to 2 z životního pojištění a 2 případová studie neživotního, každá případová
studie má 5 otázek
57 odst. 1) písm. a) a d) trvá 180 minut a je položeno 52 otázek z oblasti d) a 28 otázek z oblasti životního
pojištění 4 případové studie a to 2 z životního pojištění a 2 případová studie neživotního, každá případová
studie má 5 otázek
57 odst. 1) písm. a) a e) trvá 180 minut a je položeno 52 otázek z oblasti e) a 28 otázek z oblasti životního
pojištění 4 případové studie a to 2 z životního pojištění a 2 případová studie neživotního, každá případová
studie má 5 otázek
Citace §57 odst. 3 Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle § 57
odst. 1 písm. e) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle § 57 odst. 1
písm. b) až d). Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle § 57 odst. 1
písm. d) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. b) a
c). Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. c) se
prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. b).
Z tohoto vyplývá teoreticky 5 tipů základních zkoušek tedy vždy bez kombinace se životem nebo samotné
životní a 4 tipy kombinovaných/souhrnných zkoušek kdy je vždy přiřazena skupina životního pojištění.
Systém kombinace otázek a následně hodnocení je zcela shodný jako v SÚ, ZPKT. (celkem 75% a z každého
min. 60%).

