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Vnitřní předpis společnosti VECTOR Certifikace s.r.o. 

ID dokumentu: A-07-04 

Druh vnitřního předpisu: Základní vnitřní předpis 

Platný od: 7.4.2020 

Účinný od: 7.5.2020 

 

Název vnitřního předpisu: 

Zkouškový řád 

 

Účel vnitřního předpisu a jeho rozsah: 

Vnitřní předpis obsahující pravidla pro pořádání odborných zkoušek, včetně 

náležitostí vyžadovaných zákony a vyhláškami 

 

Závazný pro: 

Uchazeče o zkoušku, členy zkušební komise, členy odvolací komise, jednatele 

(popřípadě výkonného ředitele, byl-li jmenován) a další pracovníky společnosti.  

 

Další informace: 

Aktualizovaný vnitřní předpis. 

Zrušuje se původní předpis A-07-03 Zkouškový řád 

 

Přílohy: 

1) Přehled nabízených odborných zkoušek podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci 

pojištění a zajištění  

2) Seznam odborné literatury ke zkoušce podle zákona č. 427/2011 Sb., o 

doplňkovém penzijním spoření 

3) Vzorová dokumentace 
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Článek I. 

Základní ustanovení 

1. Tento zkouškový řád společnosti VECTOR Certifikace s.r.o. (dále jen „společnost“) upravuje 

způsob skládání, rozsah a další pravidla zkoušek odborné způsobilosti (dále také „zkouška“ 

nebo „certifikace“) a podmínky, za kterých lze tyto zkoušky vykonat tak, jak stanoví platná 

legislativa, jmenovitě: 

a. Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření 

b. Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru 

c. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 

d. Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění 

V platném znění včetně prováděcích předpisů (dále jen „zákony“). 

2. Zkouškový řád je závazný pro uchazeče, kteří podali přihlášku ke zkoušce, kterou pořádá 

společnost, pro všechny členy zkušebních komisí a organizátory zkoušek ve společnosti, 

včetně společnosti samotné. 

Článek II. 

Zkouška 

1. Účelem zkoušky je prověřit odborné znalosti a odborné dovednosti uchazeče nejméně 

v rozsahu minima znalostí vyplývajícího z příslušných právních předpisů, 

2. Zkoušku organizuje společnost, které byla Českou národní bankou udělena akreditace. 

3. Zkouška se skládá před zkušební komisí. 

4. Zkouška se skládá v prostorách určených společností v souladu se zákony. 

5. Pro účely zkoušky je ustaven administrátor zkoušky (dále jen "administrátor"), který dohlíží na 

průběh zkoušky. Administrátor je přítomen po celou dobu zkoušky a vykonává pokyny 

zkušební komise. 

6. Zkouška probíhá v českém jazyce. 

7. Uchazeč může využít překladu do cizího jazyka za těchto podmínek 

a. Společnost nabízí možnost překladu dané zkoušky do cizího jazyka. 

b. Překlad do cizího jazyka zajišťuje společnost. 

c. Překlad do cizího jazyka je zpoplatněná služba, výše poplatku je uvedena na webových 

stránkách společnosti, v případě že výše poplatku na webových stánkách společnosti není 

uvedena, společnosti tuto službu nenabízí. 

d. Překlad do cizího jazyka slouží pouze jako pomůcka při konání zkoušky v českém jazyce,  

e. Společnost není odpovědná za nesrovnalosti v překladu, ani za škodu, která by mohla být 

uchazeči způsobena. 

f. Uchazeč, který využije překladu do cizího jazyka, nemá právo využít odvolacího řízení dle 

článku XII. pro důvod nesrovnalostí, či nejasností nebo jiných nedostatků překladu otázek, 

ani možností jejich odpovědí do cizího jazyka. 

g. Časový limit zkoušky, stejně jako ostatní podmínky stanovené tímto zkouškovým řádem 

se uchazeči, který využije překladu do cizího jazyka nemění. 

h. Uchazeč souhlasí s těmito podmínkami. 
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Článek III. 

Zkouškové termíny 

1. Společnost vyhlašuje alespoň jeden termín zkoušek čtvrtletně, a pokud se na tento termín 

přihlásí alespoň deset uchazečů, zajistí konání zkoušky v daném termínu. Pokud se na daný 

termín nepřihlásí alespoň 10 uchazečů, zajistí konání alespoň jednoho termínu zkoušek 

pololetně. 

2. Datum, čas a místo konání zkoušky jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti 

nejméně 14 dnů před jejím konáním.  

3. U každého vyhlášeného termínu zkoušky je uvedeno kolik osob může v daném termínu 

zkoušku skládat, výše poplatku za vykonání zkoušky, odkaz na zkouškový řád a pokyny pro 

přihlášení na zvolený termín. Pokud je kapacita vyhlášeného termínu již naplněna, je u 

takovéhoto termínu tato informace uvedena. 

4. Po naplnění kapacity termínu je registrace automaticky uzavřena. 

5. Pokud to systém umožňuje, uchazeči, kteří se na zkoušku přihlásí po naplnění kapacity, jsou 

v systému evidováni jako náhradníci. Tito uchazeči budou ke zkoušce pozváni v takovém 

pořadí, v jakém se na zkoušku přihlásili, uvolní-li se kapacita a nepřijali-li nabídku následujícího 

volného termínu. 

6. Na internetových stránkách jsou uveřejněny veškeré podstatné skutečnosti týkající se 

zkoušek, včetně jejich organizace. 

Článek IV. 

Přihlášení a zařazení na termín zkoušky 

1. Přihláška ke zkoušce se podává elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na 

internetových stránkách společnosti www.vectorcertifikace.cz. Pro účast na zkoušce musí 

uchazeč souhlasit s obchodními podmínkami, jejichž součástí je zkouškový řád a souhlas se 

zpracováním osobních údajů.   

2. Po přihlášení na termín zkoušky je uchazeči odesláno automaticky potvrzení o přihlášení na 

jím uvedenou emailovou adresu.  

3. Z termínu zkoušky (potvrzeného podle odstavce 2 tohoto článku) se může uchazeč odhlásit 

nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zkoušky, na který je přihlášen.  

4. V případě odhlášení ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů před termínem zkoušky, bude 

účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny, pokud uchazeč neprokáže změnu ze 

zdravotních důvodů doloženou potvrzením o dočasné pracovní neschopnosti od lékaře 

nejpozději do dne termínu konání dané zkoušky. 

5. V případě přihlášení méně než 10 uchazečů na zkouškový termín nebo z jakéhokoli jiného 

důvodu si společnost vyhrazuje právo na zrušení zkouškového termínu. Uchazeči přihlášení 

ke zrušenému zkouškovému termínu budou o tomto kroku bez zbytečného odkladu 

informováni a mají možnost se bezplatně přihlásit na jiný termín zkoušky anebo emailem na 

adresu info@vectorcertifikace.cz požádat o vrácení poplatku. Tito uchazeči nemají nárok na 

náhradu škody. 

6. Přihlásit ke zkoušce může uchazeče také jejich zaměstnavatel formou hromadné objednávky. 

V takovém případě probíhá proces přihlašování a zařazování na termín zkoušky podle 
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odstavců 1 až 4 přiměřeně, přičemž společnost si může se zaměstnavatelem jednotlivé 

okolnosti přihlašování a zařazování dohodnout jinak. 

Článek V. 

Zkušební komise 

1. Zkušební komise je tříčlenná. Je-li pro to rozumný důvod, kterým může být například vyšší než 

běžný počet uchazečů konajících zkoušku, je zkušební komise pětičlenná. 

2. Zkušební komise provádí přímý dohled nad řádným průběhem zkoušky, a to buď osobně v 

místě konání zkoušky anebo distančně prostřednictvím kamerového systému.  

3. Zkušební komise je jmenována vždy pro konkrétní termín zkoušky. V jednom okamžiku může 

být jmenováno více zkušebních komisí, každá však pro jiný termín zkoušky. 

4. O aktuálním složení zkušební komise a případných administrátorech zkoušky jsou uchazeči 

informováni po příchodu na místo konání zkoušky. 

5. Členy zkušebních komisí jmenuje jednatel společnosti, nebo výkonný ředitel, byl-li k tomu 

v souladu s organizačním řádem společnosti pověřen, a to výběrem ze seznamu osob, které 

jsou způsobilé pro výkon funkce člena zkušební komise nebo odvolací komise (dále jen 

„seznam komisařů“). Seznam je samostatným neveřejným dokumentem, jeho aktuální znění 

vede společnost ve své vnitřní databázi.  

6. Všichni členové zkušební komise musí splňovat kvalifikační a personální předpoklady podle 

zákonů ve znění účinném ke dni, v němž se má konat zkouška. 

7. Člen zkušební komise vykonává svoji funkci nezávisle a nestranně.  

8. Zkušební komise rozhoduje většinovým poměrem hlasů všech členů dané zkušební komise. 

Článek VI. 

Průběh zkoušky 

1. Uchazeč je povinen se dostavit do místa konání zkoušky včas (alespoň 15 minut před 

plánovaným začátkem zkoušky).  

2. Po zahájení zkoušky se může uchazeč zkoušky zúčastnit pouze v případě, že výslovně souhlasí 

se zkrácením časového limitu zkoušky, a to o čas, který již uplynul od zahájení zkoušky. 

3. Uchazeč je povinen před připuštěním ke zkoušce prokázat svou totožnost platným dokladem 

totožnosti. Neprokázání totožnosti je důvodem k nepřipuštění ke zkoušce a uchazeč tímto 

u zkoušky neuspěl. 

4. Zkouška je písemná v papírové nebo elektronické formě. 

5. Před zahájením zkoušky jsou všichni přítomní uchazeči poučeni o způsobu vyplňování testů, 

době trvání zkoušky, způsobu ukončení zkoušky, způsobu hodnocení otázek, pravidlech pro 

opuštění místnosti a o důvodech případného vyloučení ze zkoušky a popřípadě dalších 

potřebných skutečnostech. V případě umístění kamerového systému jsou o této skutečnosti 

uchazeči informováni. 

6. Při skládání zkoušky se musí uchazeč připravovat a odpovídat zcela samostatně, bez pomoci 

jiné osoby. Není mu povoleno zejména  

a. komunikovat s dalšími uchazeči, 

b. rušit další uchazeče,  
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c. vzdalovat se ze zkušební místnosti v průběhu zkoušky; administrátor nebo člen zkušební 

komise je však oprávněn v případech zvláštního zřetele hodných povolit uchazeči 

opuštění místnosti, jestliže současně zejména s přihlédnutím k požadavku samostatného 

skládání zkoušky určí podmínky, za nichž je takovému uchazeči povoleno místnost 

v průběhu zkoušky opustit; povolit, aby místnost pro konání zkoušky byla opuštěna 

současně 2 nebo více uchazečům, není přípustné,  

d. pořizovat výpisy či opisy zkouškových otázek nebo odpovědí na ně,  

e. používat mobilní telefon či jiné komunikační zařízení, výjimku tvoří zařízení určené ke 

skládání elektronického testu. Taková zařízení neumožňují při skládání zkoušky přístup 

uchazeče na internet, k dokumentům, obrázkům ani komunikačním aplikacím, 

f. používat pomocné materiály nebo zařízení; používat samostatně kalkulačku, která není 

současně komunikačním zařízením, je však při skládání zkoušky uchazeči povoleno.  

7. Uchazeč je povinen po celou dobu trvání zkoušky umožnit administrátorům a členům 

zkušební komise kontrolovat, zda nedochází k zakázanému jednání dle předchozího odstavce, 

a to zejména tím, že umožní prohlídku místa, které mu bylo přiděleno pro účast na zkoušce, a 

pomůcek, které používá. 

8. Pokud se uchazeč dopustí zakázaného jednání podle odstavce 6 tohoto článku nebo 

neumožní kontrolu podle odstavce 7 tohoto článku, je uchazeč upozorněn, že pokud bude v 

tomto jednání pokračovat, bude ze zkoušky vyloučen. Pokud uchazeč pokračuje přes toto 

upozornění v zakázaném jednání podle odstavce 6 tohoto článku, je ze zkoušky vyloučen a tím 

u zkoušky neuspěl. O tomto vyloučení je pořízen zápis, jehož obsahem je identifikace 

vyloučeného uchazeče, čas vyloučení, popis jednání, které vedlo k vyloučení uchazeče a 

vyjádření uchazeče, pokud jej chce připojit. Vyloučený Uchazeč je povinen opustit podle 

pokynů administrátora nebo člena zkušební komise prostory, ve kterých zkouška probíhá. 

Vyloučený uchazeč má možnost se písemně vyjádřit do záznamu o vyloučení ze zkoušky a 

následně využít odvolací řízení ve smyslu Článku XII. 

9. Skládání zkoušky je omezeno časovým limitem. Časový limit se liší podle typu zkoušky. 

10. Uchazeč je oprávněn odevzdat svůj test před vypršením časového limitu. Po odevzdání testu 

je povinen se neprodleně vzdálit z místnosti. Test je dále považován za ukončený po uplynutí 

časového limitu pro vykonání zkoušky. 

11. Uchazeč, který ve zkoušce neuspěl nebo byl z konání zkoušky vyloučen, může zkoušku 

opakovat v kterémkoli následujícím termínu po řádném přihlášení a zaplacení poplatku. 

12. V případě, že v průběhu zkoušky dojde k poruše zkouškového systému nebo jinému 

technickému výpadku, čas trvání zkoušky se pozastavuje a počíná znovu běžet až po 

odstranění technických potíží. Uchazeč má po odstranění potíží možnost pokračovat v práci v 

tomtéž místě a čase, ve kterém byla práce přerušena.  

13. Pokud se vyskytnou důvody, pro které bude nutné konání zkoušky předčasně ukončit, může 

tak administrátor nebo člen zkušební komise učinit a termín zkoušky zrušit. V takovém 

případě, mají uchazeči, kteří dodrželi veškerá stanovená pravidla a pokyny administrátora 

nebo člena zkušební komise, nárok na bezplatné opakování zkoušky. 

Článek VII. 

Rozsah a obsah zkoušky 
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1. Zkouška se skládá z teoretické části (prokazující odborné znalosti uchazeče) a praktické části 

(prokazující odborné dovednosti uchazeče). Odpovědi na zkouškové otázky ve formě testu 

jsou vyplňovány uchazečem do odpovědního formuláře. Pravidla pro vyplňování odpovědního 

formuláře jsou uvedeny v úvodu každé zkouškové varianty a uchazeči o nich budou 

informováni před zahájením skládání každé zkoušky. 

2. Rozsah a obsah zkoušky podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření 

a. Zkouška zaměřená na doplňkové penzijní spoření je omezena časovým limitem 90 

minut a obsahuje 2 případové studie v praktické části a 45 otázek v teoretické části. 

b. Rozložení počtu otázek na skupiny v teoretické části je následující 

i. 10 otázek týkajících se právních předpisů, pokud věcně souvisejí s činností osob 

uvedených v § 84 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření, 

ii. 15 otázek týkajících se principů a fungování doplňkového penzijního spoření 

a souvisejících rizik 

iii. 10 otázek týkajících se investičních nástrojů, jejich druhů a vlastností 

iv. 5 otázek týkajících se principů finančního trhu včetně teorie financí a 

v. 5 otázek týkajících se investic, investiční strategie a souvisejících rizik. 

c. Každý test obsahuje vždy jednu otázku týkající se derivátů. 

d. Každý test obsahuje prověření znalostí nároků účastníků penzijního spoření. 

e. Každá případová studie obsahuje 5 otázek, z nichž minimálně jedna je výpočetního 

charakteru. 

f. Každá zkoušková otázka zahrnuje 4 nabízené odpovědi. 

g. Všechny otázky mají pouze jednu (1) správnou odpověď. 

h. Rozsah odborných znalostí a dovedností pro distribuci doplňkového penzijního spoření 

odpovídá rozsahu odborných znalostí a dovedností dle vyhlášky č. 215/2012 Sb., o 

odborné způsobilosti pro distribuci produktů na finančním trhu a dále podrobně 

rozvedeném v příloze č. 1 k vyhlášce č. 215/2012 Sb. 

i. Seznam odborné literatury je uveden na webových stránkách společnosti a v příloze č. 2 

tohoto zkouškového řádu.  

3. Rozsah a obsah zkoušky podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru 

a. Zkouška zaměřená na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na 

bydlení a poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na 

bydlení (dále také „souhrnná zkouška na úvěry“) je omezena časovým limitem 

180 minut a obsahuje 3 případové studie v praktické části a 92 otázek v teoretické části. 

b. Zkouška zaměřená na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného 

než na bydlení je omezena časovým limitem 120 minut a obsahuje 2 případové studie v 

praktické části a 60 otázek v teoretické části. 

c. Zkouška zaměřená na poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského 

úvěru je omezena časovým limitem 90 minut a obsahuje 2 případové studie v praktické 

části a 32 otázek v teoretické části. 

d. Zkouška zaměřená na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na 

bydlení je omezena časovým limitem 120 minut a obsahuje 2 případové studie v 

praktické části a 60 otázek v teoretické části. 

e. Každá případová studie obsahuje 5 otázek. 

f. Každá zkoušková otázka zahrnuje 4 nabízené odpovědi. 

g. Tři čtvrtiny otázek (75 %) v teoretické části mají pouze jednu (1) správnou odpověď. 
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h. Zbylá jedna čtvrtina otázek (25 %) v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí, 

přičemž každá nesprávně vybraná nebo chybějící varianta odpovědi činí celou 

zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávně zodpovězenou. 

i. Všechny otázky v praktické části mají pouze jednu (1) správnou odpověď. 

j. Rozsah odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti pro poskytování nebo 

zprostředkování spotřebitelského úvěru odpovídá rozsahu uvedeném v § 60 zákona č. 

257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a dále podrobně rozvedeném v příloze k vyhlášce 

č. 384/2016 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru. 

k. Jednotlivé oblasti u každé skupiny odbornosti jsou tematicky poměrně zastoupeny, a to v 

souladu s metodickým doporučením České národní banky, pokud bylo v tomto smyslu 

vydáno. 

4. Rozsah a obsah zkoušky podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 

a. Zkouška zaměřená na jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb 

týkající se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona č. 256/2004 

Sb., o podnikání na kapitálovém trhu je omezena časovým limitem 135 minut a obsahuje 

3 případové studie v praktické části a 60 otázek v teoretické části. 

b. Zkouška zaměřená na jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb 

týkající se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., 

o podnikání na kapitálovém trhu je omezena časovým limitem 180 minut a obsahuje 

3 případové studie v praktické části a 92 otázek v teoretické části. 

c. Každá případová studie obsahuje 5 otázek. 

d. Každá zkoušková otázka zahrnuje 4 nabízené odpovědi. 

e. Tři čtvrtiny otázek (75 %) v teoretické části mají pouze jednu (1) správnou odpověď. 

f. Zbylá jedna čtvrtina otázek (25 %) v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí, 

přičemž každá nesprávně vybraná nebo chybějící varianta odpovědi činí celou 

zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávně zodpovězenou. 

g. Všechny otázky v praktické části mají pouze jednu (1) správnou odpověď. 

h. Rozsah odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti pro poskytování 

investičních služeb odpovídá rozsahu uvedeném v § 14b zákona č. 256/2004 Sb., o 

podnikání na kapitálovém trhu a dále podrobně rozvedeném v příloze k vyhlášce č. 

319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu. 

i. Jednotlivé oblasti u každé skupiny odbornosti jsou tematicky poměrně zastoupeny, a to v 

souladu s metodickým doporučením České národní banky, pokud bylo v tomto smyslu 

vydáno. 

5. Rozsah a obsah zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění 

a. Zkouška pro distribuci životního pojištění podle § 57 odst.1 písm. a zákona č. 170/2018 

Sb. o distribuci pojištění a zajištění je omezena časovým limitem 120 minut a obsahuje 3 

případové studie v praktické části a 52 otázek v teoretické části.  

b. Zkouška pro distribuci pojištění motorových vozidel podle § 57 odst.1 písm. b zákona 

č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění a. je omezena časovým limitem 90 minut 

a obsahuje 2 případové studie v praktické části a 40 otázek v teoretické části.  

c. Zkouška pro distribuci neživotního občanského pojištění podle § 57 odst. 1 c zákona č. 

170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění je omezena časovým limitem 120 minut a 

obsahuje 3 případové studie v praktické části a 52 otázek v teoretické části.  
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d. Zkouška pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů podle § 57 odst. 1 d zákona č. 

170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění je omezena časovým limitem 135 minut a 

obsahuje 3 případové studie v praktické části a 60 otázek v teoretické části.  

e. Zkouška pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik podle § 57 odst.1 e zákona č. 

170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění je omezena časovým limitem 150 minut a 

obsahuje 3 případové studie v praktické části a 72 otázek v teoretické části.  

f. Zkouška pro distribuci životního pojištění a pojištění motorových vozidel podle § 8 

odst. 5 vyhlášky č. 195/2018 Sb. o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění je 

omezena časovým limitem 135 minut, obsahuje 3 případové studie v praktické části, 

přičemž 1 případová studie je z oblasti pojištění motorových vozidel a 2 případové studie 

z oblasti životního pojištění a 60 otázek v teoretické části, přičemž 32 zkouškových otázek 

je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci pojištění motorových vozidel 

a 28 zkouškových otázek je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci 

životních pojištění.  

g. Zkouška pro distribuci životního pojištění a neživotního občanského pojištění podle 

§ 8 odst. 6 vyhlášky č. 195/2018 Sb. o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění je 

omezena časovým limitem 180 minut, obsahuje 4 případové studie v praktické části, 

přičemž 2 případové studie jsou z oblasti zkoušky pro distribuci neživotního občanského 

pojištění a 2 případové studie z oblasti životního pojištění a 80 otázek v teoretické části, 

přičemž 52 zkouškových otázek je určených k přezkoušení odborných znalostí zkoušky 

pro distribuci neživotního občanského pojištění a 28 zkouškových otázek je určených k 

přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.  

h. Zkouška pro distribuci životního pojištění a neživotního pojištění podnikatelů podle 

§ 8 odst. 6 vyhlášky č. 195/2018 Sb. o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění je 

omezena časovým limitem 180 minut, obsahuje 4 případové studie v praktické části, 

přičemž 2 případové studie jsou z oblasti zkoušky pro distribuci neživotního pojištění 

podnikatelů a 2 případové studie z oblasti životního pojištění a 80 otázek v teoretické 

části, přičemž 52 zkouškových otázek je určených k přezkoušení odborných znalostí 

zkoušky pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů a 28 zkouškových otázek je 

určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.  

i. Zkouška pro distribuci životního pojištění a pojištění velkých pojistných rizik (dále 

také „souhrnná zkouška na pojištění“) podle § 8 odst. 6 vyhlášky č. 195/2018 Sb. o 

odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. je omezena časovým limitem 180 minut, 

obsahuje 4 případové studie v praktické části, přičemž 2 případové studie jsou z oblasti 

zkoušky pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik a 2 případové studie z oblasti 

životního pojištění a 80 otázek v teoretické části, přičemž 52 zkouškových otázek je 

určených k přezkoušení odborných znalostí zkoušky pro distribuci pojištění velkých 

pojistných rizik a 28 zkouškových otázek je určených k přezkoušení odborných znalostí 

pro distribuci životních pojištění.  

j. Každá případová studie obsahuje 5 otázek.  

k. Každá zkoušková otázka zahrnuje 4 nabízené odpovědi.  

l. Tři čtvrtiny otázek (75 %) v teoretické části mají pouze jednu (1) správnou odpověď.  

m. Zbylá jedna čtvrtina otázek (25 %) v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí, 

přičemž každá nesprávně vybraná nebo chybějící varianta odpovědi činí celou 

zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávně zodpovězenou.  
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n. Všechny otázky v praktické části mají pouze jednu (1) správnou odpověď.  

o. Rozsah odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti pro distribuci pojištění 

odpovídá rozsahu uvedeném v § 57 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění 

a dále podrobně rozvedeném v příloze k vyhlášce č. 195/2018 Sb. o odborné způsobilosti 

pro distribuci pojištění. 

p. Jednotlivé oblasti u každé skupiny odbornosti jsou tematicky poměrně zastoupeny, a to v 

souladu s metodickým doporučením České národní banky, pokud bylo v tomto smyslu 

vydáno.  

q. Přehled nabízených odborných zkoušek podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci 

pojištění a zajištění je uveden v příloze č. 1 tohoto zkouškového řádu.  

Článek VIII. 

Zkušební varianty 

1. Zkušební varianty jsou generovány ze souboru zkouškových otázek, který uveřejňuje Česká 

národní banka na svých internetových stránkách https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-

trh/vykon-dohledu/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni/  

2. Soubor zkouškových otázek podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření 

vytváří společnost. 

3. Soubor zkouškových otázek se aktualizuje alespoň jednou za každý rok. Zkoušky lze pořádat 

podle znění souboru otázek před aktualizací nejdéle měsíc po jeho aktualizaci, pokud Česká 

národní banka nestanoví jinak.  

4. Počet připravených zkouškových otázek podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém 

penzijním spoření prověřujících odborné znalosti nesmí při aktualizaci klesnout pod 375, počet 

případových studií pod 50.  

5. Počet připravených zkouškových otázek podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském 

úvěru prověřujících odborné znalosti nesmí při aktualizaci klesnout pod 600, počet 

případových studií pod 40. 

6. Počet připravených zkouškových otázek podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu prověřujících odborné znalosti nesmí při aktualizaci klesnout pod 600, počet 

případových studií pod 40. 

7. Počet připravených zkouškových otázek podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění 

a zajištění prověřujících odborné znalosti nesmí při aktualizaci klesnout pod 1200, počet 

případových studií pod 80. 

8. Zkušební varianty jsou generovány samostatnou softwarovou aplikací vytvořenou společností 

přímo k tomuto účelu (dále jen „generátor“).  

9. Generátor vytvoří zkušební variantu pouze po splnění následujících předpokladů: 

a. Otázky v rámci každé oblasti teoretické části jsou vybrány náhodným způsobem. 

b. Pořadí nabízených odpovědí u jedné zkouškové otázky je stanoveno náhodným 

způsobem. 

c. Případové studie jsou vybrány náhodným způsobem. 

d. Pořadí nabízených odpovědí v případové studii je stanoveno náhodným způsobem. 

10. Generátor zajišťuje dostatečný počet zkušebních variant tak, aby v rámci jedné zkoušky nebyly 

použity dvě identické zkušební varianty. 
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11. Společnost vytváří generátorem jednotlivé zkušební varianty tištěných testů krátce před 

konáním zkoušky. V případě elektronických testů jsou testy generovány při zahájení zkoušky. 

12. Připravené zkušební varianty jsou skladovány na zabezpečeném místě v sídle společnosti. 

Administrátorům nebo členům zkušební komise je v rozumném předstihu před konáním 

zkoušek předá jednatel společnosti nebo jiná jím k tomu určená osoba.  

Článek IX. 

Vyhodnocení zkoušky 

1. Výsledek zkoušky je vyhodnocen závěrem „uspěl“ anebo „neuspěl“.  

2. Odpovědi na zkouškové otázky zaznamenané do odpovědního formuláře v papírové formě 

jsou vyhodnocovány pomocí odpovědních šablon. Odpovědi na zkouškové otázky 

zaznamenané do odpovědního formuláře v elektronické formě jsou vyhodnocovány pomocí 

automatizovaného systému bez jakéhokoli manuálního zásahu. Každá nesprávně 

zodpovězená otázka je vyznačena v odpovědním formuláři a u každé části zkoušky je uveden 

procentní poměr dosažených bodů. Za každou správně zodpovězenou otázku v teoretické 

části zkoušky, které mají jednu (1) správnou odpověď, je přidělen jeden (1) bod. 

3. Za každou správně zodpovězenou otázku v teoretické části zkoušky, které mají více (1 až 4) 

správných odpovědí, jsou přiděleny dva (2) body. 

4. Za každou správně zodpovězenou otázku v praktické části zkoušky podle zákona č. 257/2016 

Sb., o spotřebitelském úvěru, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a 

zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění jsou přiděleny dva (2) body. 

5. Za každou správně zodpovězenou otázku v praktické části zkoušky podle zákona č. 427/2011 

Sb., o doplňkovém penzijním spoření je přidělen jeden (1) bod. 

6. Za každou nesprávně zodpovězenou otázku je přiděleno nula (0) bodů. 

7. Uchazeč úspěšně vykonal zkoušku podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, 

zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci 

pojištění a zajištění, pokud 

a. bylo Uchazeči přiděleno alespoň 75 % bodů z celkového počtu bodů, a zároveň 

b. bylo Uchazeči přiděleno alespoň 60 % bodů v teoretické části, a zároveň 

c. bylo Uchazeči přiděleno alespoň 60 % bodů v praktické části. 

8. Uchazeč úspěšně vykonal zkoušku podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním 

spoření, pokud  

a. bylo Uchazeči přiděleno alespoň 75 % bodů v teoretické části, a zároveň 

b. bylo Uchazeči přiděleno alespoň 60 % bodů v každé skupině otázek teoretické části a 

zároveň,  

c. bylo Uchazeči přiděleno alespoň 80 % bodů v praktické části. 

9. V případě nesplnění kterékoliv podmínky úspěšného vykonání zkoušky uchazeč u zkoušky 

neuspěl. 

10. Výsledky zkoušky jsou ověřeny zkušební komisí online v evidenčním software. 

11. Výsledky zkoušky jsou uchazeči  

a. zpřístupněny online po přihlášení do aplikace, anebo  

b. sděleny osobně po vyhodnocení odpovědí na zkouškové otázky.  
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c. V případě, že sdělit uchazeči výsledky Zkoušky není takto možné, nebo je-li jiný rozumný 

důvod, bude uchazeči zaslána informace o výsledcích zkoušky na emailovou adresu nebo 

jiným způsobem. 

12. Po zpřístupnění výsledků zkoušky může uchazeč písemně zažádat společnost o zaslání kopie, 

případně nahlédnutí do testu.  

Článek X. 

Osvědčení o vykonání odborné zkoušky 

1. Úspěšným uchazečům vydá společnost osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky (dále jen 

„osvědčení“).  

2. Osvědčení obsahuje 

a. identifikační údaje osoby, která zkoušku vykonala, 

b. identifikační údaje společnosti, jako akreditované osoby, 

c. unikátní identifikační číslo osvědčení, 

d. údaj o rozsahu zkoušky a případně skupině odbornosti, 

e. datum konání zkoušky a 

f. podpis osoby oprávněné jednat za akreditovanou osobu. 

3. Osvědčení podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, č. 256/2004 Sb., o 

podnikání na kapitálovém trhu a zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění 

obsahuje také seznam členů zkušební komise. 

4. Osvědčení se úspěšným uchazečům vydá těmito způsoby: 

a. předáním na místě v rámci vyhlášení výsledků zkoušky, anebo 

b. zpřístupněním v aplikaci po přihlášení uchazeče, anebo 

c. zasláním v elektronické podobě. 

Článek XI. 

Protokol o průběhu zkoušky 

1. O průběhu zkoušky a výsledcích uchazečů u zkoušky zkušební komise vyhotoví písemný 

protokol. 

2. Protokol o průběhu zkoušky obsahuje 

a. unikátní identifikační číslo protokolu, 

b. údaj o rozsahu zkoušky a případně skupinách odbornosti, 

c. datum a místo konání zkoušky, 

d. jména a příjmení členů zkušební komise a administrátorů 

e. záznamy o podstatných okolnostech týkajících se průběhu zkoušky, zejména vyloučení 

uchazeče ze zkoušky, 

3. Přílohami protokolu jsou 

a. abecední seznamy uchazečů s uvedením jejich identifikačních údajů, výsledku zkoušky 

každého z nich, 

b. tištěné odpovědní formuláře uchazečů s uvedenou testovou variantou a odpovědní 

šablonou, 

c. tištěné testové varianty použité ve zkouškovém termínu. 
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4. Společnost archivuje protokol i s jeho přílohami po dobu 10 let. 

5. Za vyhotovení protokolu je zodpovědný předseda zkušební komise. 

6. Protokol je neveřejný. 

Článek XII. 

Odvolací řízení 

1. Uchazeč, který není spokojený s rozhodnutím zkušební komise má právo využít odvolacího 

řízení prostřednictvím žádosti o přezkoumání výsledků zkoušky (dále jen „žádost o 

přezkoumání“ nebo protestu proti vyloučení ze zkoušky (dále jen „protest“). 

2. Uchazeč může ve lhůtě 10 pracovních dnů od sdělení výsledku zkoušky podat odůvodněnou 

žádost o přezkoumání. V odůvodnění uchazeč uvede zejména, v čem spatřuje nesprávnost 

vyhodnocení výsledku zkoušky a svůj návrh na změnu. Žádost lze podat pouze písemně na 

adresu sídla společnosti. 

3. Uchazeč může ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne konání zkoušky podat odůvodněný protest. 

V odůvodnění uchazeč uvede zejména, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí o jeho 

vyloučení ze zkoušky a svůj návrh na změnu. Protest lze podat pouze písemně na adresu sídla 

společnosti. 

4. Jakýkoliv podaný protest nebo žádost o přezkoumání musí být projednán odvolací komisí ve 

lhůtě 30 dní od jeho doručení společnosti. 

5. Pokud se uchazeč zaregistruje k novému zkušebnímu termínu u společnosti dříve, než je 

rozhodnuto odvolací komisí o žádosti o přezkoumání nebo o protestu, platí, že se takový 

uchazeč vzdal práva na využití odvolacího řízení, resp. stáhl protest nebo žádost 

o přezkoumání, ledaže je z emailu uchazeče adresovaného společnosti na adresu 

info@vectorcertifikace.cz nejpozději spolu se zaregistrováním k novému termínu zkoušky 

zřejmé, že tomu tak není. Již zahájené zasedání odvolací komise se tímto zastavuje, o čemž je 

uchazeč, který protest nebo žádost o přezkoumání podal, informován emailem. 

6. Uchazeč, který podal žádost o přezkoumání anebo protest bude bez zbytečného odkladu po 

doručení písemně informován společností  

a. o přijetí žádosti o přezkoumání anebo protestu,  

b. o termínu, kdy bude jeho případ projednán odvolací komisí, 

c. o způsobu jakým mu bude sdělen výsledek přezkumu, 

d. o dopadech rozhodnutí odvolací komise. 

7. V případě kladného rozhodnutí v žádosti o přezkoumání je výsledek zkoušky opraven, a pokud 

zároveň nový výsledek splňuje podmínky úspěšného vykonání zkoušky, uchazeč tímto uspěl. 

8. V případě kladného rozhodnutí o protestu je výsledkem možnost zúčastnit se nového 

zkouškového termínu dle volby uchazeče anebo vrácení poplatku. 

9. Rozhodnutí o žádosti o přezkoumání nebo rozhodnutí o protestu je konečné a nelze proti 

němu podat žádný opravný prostředek. 

10. Uchazeč je o rozhodnutí odvolací komise se zdůvodněním výsledku rozhodnutí informován 

písemně do 5 pracovních dnů od rozhodnutí. 
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Článek XIII. 

Odvolací komise 

1. Odvolací komise přezkoumává žádosti o přezkoumání, podané protesty a případně také 

rozhodnutí předsedy zkušební komise o podjatosti (článek XIV). 

2. Odvolací komise je tříčlenná. 

3. Odvolací komise se schází dle potřeby tak, aby v přiměřené lhůtě rozhodla o podaných 

podnětech podle odstavce 1 tohoto článku. 

4. Členy odvolací komise jmenuje jednatel, popřípadě jím pověřený výkonný ředitel výběrem ze 

seznamu komisařů. Žádný z členů odvolací komise nesmí být totožný se členy zkušebních 

komisí, kteří dohlíželi na zkoušku uchazečů, jejichž žádosti o přezkoumání a protesty jsou 

předmětem jednání odvolací komise. 

5. Všichni členové odvolací komise musí splňovat kvalifikační a personální předpoklady podle 

zákonů ve znění účinném ke dni jednání odvolací komise. 

6. Jednání komise řídí předseda odvolací komise. 

7. Odvolací komise vyhotoví samostatný zápis o odvolacím řízení u každého případu. Při 

rozhodování přihlíží k obdobným případům v minulosti a způsobu jejich řešení. Součástí 

záznamu je vždy výsledek rozhodnutí a jeho zdůvodnění. 

8. Odvolací komise rozhoduje většinovým poměrem hlasů všech členů dané odvolací komise. 

Článek XIV. 

Postup pro případ podjatosti administrátora anebo člena zkušební komise 

1. Uchazeč je povinen uplatnit námitku pro důvodnou pochybnost o nepodjatosti pro jeho poměr 

k administrátorovi anebo členovi zkušební komise, popřípadě členovi odvolací komise, 

nejpozději  

a. před tím, než se započne s konáním zkoušky, jde-li o administrátora anebo člena zkušební 

komise; 

b. nejpozději bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o složení odvolací komise, jde-li 

o člena odvolací komise. 

K námitce uplatněné později se nepřihlíží. 

2. Námitku uchazeč podává administrátorovi, členovi zkušební komise nebo členovi odvolací 

komise. 

3. Z námitky musí být zřejmé, proti kterému administrátorovi anebo členovi komise směřuje a v 

čem je spatřován důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti; navrhované důkazy musí být 

připojeny. 

4. Jestliže zkušební komise rozhodne o námitce jako oprávněné, uchazeč danou zkoušku nekoná. 

V takovém případě bude tento uchazeč zapsán na jiný vyhlášený termín zkoušky; je-li to možné, 

zohlední se jeho preference ohledně termínu zkoušky. Společnost zašle takovému uchazeči 

emailem potvrzení o závazném přihlášení na tento jiný termín zkoušky.  

5. Jestliže je námitka směřována proti členovi odvolací komise, bez odkladu je jmenován nový člen 

odvolací komise, popřípadě předseda odvolací komise, z řad osob uvedených v seznamu 

komisařů. O odvolání uchazeče rozhodne až odvolací komise v novém složení. 
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Článek XV. 

Poplatky 

1. Před konáním zkoušky je uchazeč povinen zaplatit stanovený poplatek, a to převodem na účet 

společnosti nebo také jiným platebním způsobem, vyplývá-li taková možnost úhrady poplatku 

z internetových stránek společnosti. Uchazeči, který neuhradí poplatek nejméně 5 pracovních 

dní před termínem konání zkoušky, může být vykonání zkoušky odepřeno. O případném 

odepření bude společnost uchazeče informovat. Doklad o zaplacení je uchazeč povinen na 

požádání předložit na místě konání zkoušky. 

2. Poplatek za vykonání zkoušky je možné uhradit na místě v hotovosti před zahájením zkoušky, 

jen je-li taková možnost výslovně připuštěna. 

3. Základní poplatek za odbornou zkoušku činí 

a. DPS – Doplňkové penzijní spoření (90 min) 1 500 Kč vč. DPH, 

b. ZSU-ABC – Souhrnná zkouška pro všechny skupiny úvěrů (180 min) 1 700 Kč vč. DPH, 

c. ZSU-JNB – Úvěr jiný než na bydlení (120 min) 1 600 Kč vč. DPH, 

d. ZSU-VAZ – Vázaný spotřebitelský úvěr (90 min) 1 500 Kč vč. DPH, 

e. ZSU-BYD – Úvěr na bydlení (120 min) 1 600 Kč vč. DPH, 

f. INV-ZPR – Investiční zprostředkovatel (135 min) 1 600 Kč vč. DPH, 

g. INV-ABC – Souhrnná zkouška pro všechny investiční nástroje (180 min) 1 700 Kč vč. DPH, 

h. POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min) 1 700 Kč vč. DPH, 

i. POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min) 1 600 Kč vč. DPH, 

j. POJ-MOV – Pojištění motorových vozidel (90 min) 1 500 Kč vč. DPH, 

k. POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min) 1 600 Kč vč. DPH, 

l. POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min) 1 600 Kč vč. DPH, 

m. POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min) 1 700 Kč vč. DPH, 

n. POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min) 1 600 Kč vč. DPH, 

o. POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min) 1 700 Kč vč. DPH, 

p. POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min) 1 700 Kč vč. DPH. 

4. Výše poplatku za vykonání zkoušky může být změněna s ohledem na poptávku po zkouškách 

a finanční stabilitu společnosti; účinnost této změny se nedotkne uchazečů, kteří se již řádně 

na příslušný termín zkoušky přihlásili. Aktuální výše poplatku je vždy uveřejněna na 

internetových stránkách společnosti www.vectorcertifikace.cz.  

5. Dojde-li k události na základě které má dojít podle zkouškového řádu k vrácení poplatku za 

vykonání zkoušky, vrací se poplatek vždy na účet, ze kterého byl odeslán a to do 14 dní ode 

dne, kdy taková událost nastala. 

6. V případě společného přihlášení více uchazečů může společnost určit nižší výši poplatku za 

vykonání zkoušky, jakož i individuální platební podmínky. Na poskytnutí této možnosti není 

nárok a je plně na úvaze společnosti.  

7. Poplatek se nevrací uchazeči,  

a. který byl ze zkoušky vyloučen,  

b. na kterého se hledí, že u zkoušky neuspěl, 

c. který se ke zkoušce nedostavil, nebo  

d. který podal žádost o odhlášení později, než připouští článek IV odst. 3.  
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Článek XVI. 

Následné vzdělávání na pojištění 

1. Společnost nabízí různé programy následného vzdělávání na pojištění podle zákona 

č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění (dále také jako „program“) pro tyto skupiny 

odbornosti 

a. distribuce životního pojištění, 

b. distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních 

vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho 

přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu, 

c. distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v bodě 4 nebo 5, 

d. distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou 

činností uvedených v bodě 5, 

e. distribuce pojištění velkých pojistných rizik. 

2. Aktuální nabídka všech programů následného vzdělávání bude zveřejňována na internetových 

stránkách společnosti (https://www.vectorcertifikace.cz/katalog-vzdelavani/) v souladu 

s předpisy společnosti. 

3. Každá zveřejněná nabídka programu následného vzdělávání obsahuje minimálně tyto 

informace: 

a. Název vzdělávacího programu 

b. Označení skupiny odbornosti 

c. Obsah (sylabus) programu 

d. Rozsah – časová dotace programu 

e. Osoby způsobilé k vedení programu 

f. Průběh programu 

g. Výslovné označení programu za součást následného vzdělávání podle zákona č. 

170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění 

h. Forma programu – elektronická (distanční)/prezenční 

4. Společnost uchovává záznamy o průběhu následného vzdělávání a záznamy o vydaných 

osvědčeních o absolvování následného vzdělávání do konce desátého kalendářního roku od 

posledního dne následného vzdělávání. 

5. Uchazečům, kteří úspěšně absolvují následné vzdělávání se vydá osvědčení o absolvování 

následného vzdělávání, které obsahuje 

a. identifikační údaje osoby, která následné vzdělávání absolvovala, 

b. identifikační údaje společnosti, jako akreditované osoby, 

c. označení skupiny odbornosti, rozsah a obsah následného vzdělávání, včetně délky 

trvání, 

d. datum nebo data konání následného vzdělávání a 

e. podpis osoby oprávněné jednat za akreditovanou osobu a podpis osoby, která 

program následného vzdělávání vedla. 

6. Osvědčení se úspěšným uchazečům vydá těmito způsoby: 

a. předáním na místě v rámci vyhlášení výsledků zkoušky, anebo 

b. zpřístupněním v aplikaci po přihlášení uchazeče, anebo 

c. zasláním v elektronické podobě. 
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Článek XVII. 

Zabezpečení ochrany osobních údajů 

1. Bezpečnost a ochrana osobních údajů účastníků zkoušek je zajištěna v souladu s platnými 

právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů).  

2. Společnost a její zaměstnanci se dále řídí také Směrnicí upravující povinnost zaměstnanců 

zachovávat mlčenlivost.  

3. Za uložení a archivaci a bezpečnost materiálů odpovídá jednatel Společnosti a Výkonný ředitel, 

který zároveň stanovuje pravidla přístupu k těmto nosičům a pravidla pro jejich zpracování.  

4. Všechny IT systémy Společnosti jsou chráněny přístupovými hesly s vymezenou strukturou 

přístupu jednotlivých zpracovatelů. Zdrojové kódy IT systémů jsou uloženy ve verzovacím 

systému a díky tomu jsou všechny změny zpětně dohledatelné. Veškerá uživatelská hesla jsou 

uložena v tzv. zahashované podobě, včetně použití saltu, nelze je tedy získat v čitelné podobě. 

Veškerá data, která jsou uložena v databázi na serveru, jsou automaticky zálohovaná.  

5. Všechny osobní údaje vytištěné a zapsané na papírových kopiích jsou uloženy v trezoru v sídle 

společnosti. 

6. Všechna data jsou po pominutí účelu zpracování osobních údajů bezpečně vymazána. 

7. VECTOR Certifikace umožňuje čitelnost osobních údajů jen oprávněnými osobami, ostatní mají 

zajištěnu nečitelnost.  

8. Společnost má implementovány systémy bezpečnostní politiky IT (základní pravidla, využívání 

výpočetní techniky, práva a povinnosti provozovatelů a uživatelů výpočetní techniky ve 

společnosti VECTOR Certifikace), řízení logického přístupu k osobním údajům (včetně datových 

nosičů), pravidla čistého stolu (Clean desk policy = CDP), pravidla pro práci s výpočetní 

technikou (mobilní zařízení, tiskárny, skenery, flash disky), pravidla pro hesla a media (PC, CD, 

DVD a USB paměti apod.) 

9. Informace o způsobu zabezpečení ochrany osobních údajů subjektů údajů jsou také uvedeny 

v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů umístěného na internetových stránkách 

společnosti. 

Článek XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Změny zkouškového řádu vydává společnost a o těchto změnách bez zbytečného odkladu 

informuje Českou národní banku. 

2. Tento zkouškový řád nabývá účinnosti dne 24.1.2020. 
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Příloha č. 1 – Přehled nabízených odborných zkoušek podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci 

pojištění a zajištění 

SKUPINY ODBORNOSTI ODBORNÉ ZKOUŠKY 

1. 

Distribuce životního pojištění 

Životní pojištění (120 min) 

Životní pojištění a pojištění motorových 

vozidel (135 min) 

Životní pojištění a neživotní občanské 

pojištění (180 min) 

Životní pojištění a neživotní pojištění 

podnikatelů (180 min) 

Souhrnná zkouška na pojištění (180 min) 

2. 

Distribuce pojištění škod na pozemních 

dopravních prostředcích jiných než drážních 

vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z 

provozu pozemního motorového a jeho 

přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu 

Pojištění motorových vozidel (90 min) 

Životní pojištění a pojištění motorových 

vozidel (135 min) 

Životní pojištění a neživotní občanské 

pojištění (180 min) 

Životní pojištění a neživotní pojištění 

podnikatelů (180 min) 

Souhrnná zkouška na pojištění (180 min) 

3. 

Distribuce neživotního pojištění, s výjimkou 

činností uvedených v bodě 4 nebo 5 tabulky 

Neživotní občanské pojištění (120 min) 

Životní pojištění a neživotní občanské 

pojištění (180 min) 

Životní pojištění a neživotní pojištění 

podnikatelů (180 min) 

Souhrnná zkouška na pojištění (180 min) 

4. 
Distribuce neživotního pojištění týkajícího se 

podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou 

činností uvedených v bodě 5 tabulky 

Neživotní pojištění podnikatelů (135 min) 

Životní pojištění a neživotní pojištění 

podnikatelů (180 min) 

Souhrnná zkouška na pojištění (180 min) 

5. 
Distribuce pojištění velkých pojistných rizik 

Pojištění velkých pojistných rizik (150 min) 

Souhrnná zkouška na pojištění (180 min) 
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Příloha č. 2 - Seznam odborné literatury ke zkoušce podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém 

penzijním spoření 

ODBORNÉ PUBLIKACE: 

CIPRA, T.: Finanční a pojistné vzorce, Grada 2006, ISBN 978-80-247-1633-X 

ČERNOHORSKÝ, J., TEPLÝ, P.: Základy financí, Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-24736-69-3 

ČNB: Jednotná bankovní licence v bankovním sektoru, Praha, 2004 

DAŇHEL, J.: Pojistná teorie. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2006. 338 s., ISBN 978-80-86946-

00-2 

DVOŘÁK, P.: „Deriváty“, Skriptum VŠE, Praha, 2006, ISBN 978-80-7357-297-6 

FILIP, Miloš a Roman POSPÍŠIL. Finanční poradenství: co s tou penzí. 1. vyd. Praha: Institut pro 

finanční poradenství, 2013, ISBN 978-80-905457-0-0. 

JÍLEK, J.: Finanční trhy a investování, Grada 2009, ISBN 987-80-247-1653-4 

KALABIS, Z.: Základy bankovnictví. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 168 s. ISBN 978-80-265-0001-8 

Kolektiv autorů: Bankovnictví, skripta, BIVŠ, a.s., Praha, prosinec 2006, ISBN 978-80-7265-099-6 

MUSÍLEK, P.: Trhy cenných papírů, Ekopres, Praha 2011, ISBN 978-80-86929-70-5 

PAVLÁT, P. a kol.: Kapitálové trhy, Professional Publishing, 2005, druhé vydání, ISBN 978-80-86419-

87-8 

POLOUČEK, S. a kol.: Bankovnictví, C.H.Beck, Praha 2006, ISBN 978-80-7179-462-7 

PLOUČEK, S. a kol.: Peníze, banky a finanční trhy, C.H.Beck, Praha 2009, ISBN 978-80-74001-52-9 

RADOVÁ, J., DVOŘÁK P. a MÁLEK J.: Finanční matematika pro každého. 7., aktualizované vydání, 

Praha: Grada, 2009, 293 s. Finance (Grada). ISBN 978-80-247-3291-6 

REJNUŠ, O.:, Finanční trhy, KEY Publishing s.r.o., Ostrava-Přívoz, ISBN 978-80-87071-87-8 

REVENDA, Z. a kol.:Peněžní ekonomie a bankovnictví, 5. vydání, Management Press, Praha 2012, 

ISBN 978-80-7261-240-6 

ŠKVÁRA, M.: Doplňkové penzijní spoření v otázkách a odpovědích, vyd. Ing. Miroslav Škvára, Praha 

2016, ISBN 978-80-904823-2-6 

ŠKVÁRA, M.: Finanční gramotnost, vyd. Ing. Miroslav Škvára, Praha 2011, ISBN 978-80-904823-0-2 

VESELÁ, J.: Investování na kapitálových trzích, ASPI, a.s., Praha, ISBN 978-80-7357-297-6 

Základy bankovnictví. Překl. z angl. Price Waterhouse 1994. 1.vyd. Praha: Management Press, 1996, 

195 s. ISBN 978-80-859-4302-6 

  

INTERNETOVÉ ODKAZY: 

 

http://www.apfcr.cz/  

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/ 

http://www.czech-ba.cz 

http://www.duchodova-komise.cz/ 

http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/penzijni-sluzby-a-systemy 

http://www.mpsv.cz/cs/3 

http://www.penize.cz/doplnkove-penzijni-sporeni 

http://www.starnesmysli.cz/ 

https://www.vectorcertifikace.cz/zkouska-penzijni-produkty/ 
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ZÁKONY: 

 

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření 

Zákon č. 155/1995, Sb., o důchodovém pojištění 

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech  

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový) 

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č, 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech 

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu 

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem 

Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění 

Prováděcí nařízení č. 1287/2006 k směrnici o trzích s finančními nástroji 

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 

Nařízení Komise 583/2010 ke klíčovým informacím pro investory standardních fondů 

Nařízení Komise 584/2010 k notifikacím standardních fondů 

Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 958/2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových 

agenturách, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 ze dne 11. května 

2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách. 

Vyhláška č. 215/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním 

trhu 
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Příloha č. 3 – Vzorová dokumentace 

 

 
 

Protokol o průběhu odborné zkoušky 

Identifikační číslo protokolu:  

Rozsah 

zkoušky 

(skupiny 

odbornosti) 

zaškrtne 

zapisovatel dle 

skutečnosti 

 DPS Doplňkové penzijní spoření (90 min)  

 INV-ABC Souhrnná zkouška pro všechny investiční nástroje (180 min) 

 INV-ZPR Investiční zprostředkovatel (135 min) 

 ZSU-ABC Souhrnná zkouška zaměřená na spotřebitelské úvěry (180 min) 

 ZSU-BYD Úvěr na bydlení (120 min) 

 ZSU-JNB Úvěr jiný než na bydlení (120 min) 

 ZSU-VAZ Vázaný spotřebitelský úvěr (90 min) 

 POJ-ABC Souhrnná zkouška na pojištění (180 min) 

 POJ-MVO Pojištění motorových vozidel (90 min) 

 POJ-NOP Neživotní občanské pojištění (120 min) 

 POJ-NPP Neživotní pojištění podnikatelů (135 min) 

 POJ-VPR Pojištění velkých pojistných rizik (150 min) 

 POJ-ZIV Životní pojištění (120 min) 

 POJ-ZMV Životní pojištění a pojištění motorových Vozidel  (135 min) 

 POJ-ZNO Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min) 

 POJ-ZNP Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů  (180 min) 
 

Datum a místo konání zkoušky:  

Předseda zkušební komise:  Dohled: osobní / distanční 

1. člen zkušební komise:  Dohled: osobní / distanční 

2. člen zkušební komise:  Dohled: osobní / distanční 

Administrátoři  

Podstatné okolnosti týkající se 

průběhu zkoušky (zejména 

vyloučení uchazeče ze zkoušky): 

 

Zapsal/a: 
(zapisovatel zkontroluje/upraví všechny 

položky dle skutečnosti a doplní tučně 

orámovaná pole) 

 

Přikládají se: 

1) Abecední seznamy uchazečů s uvedením jejich identifikačních údajů, výsledku 

zkoušky každého z nich,  

2) Tištěné odpovědní formuláře uchazečů s uvedenou testovou variantou a odpovědní 

šablonou,  

3) Tištěné testové varianty použité ve zkouškovém termínu.  

Verze dokumentu účinná od 7. 5. 2020 
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