
                                                                                                                            
Informace o zkouškách dle zákona číslo 170/2018 Sb. o distribuci  pojištění a zajištění (ZDPZ). 

 
Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, který nabyl účinnosti v roce 2018, přinesl do 
oboru pojišťovnictví novou formu ověřování odborné způsobilosti zkouškou a dále každoroční 
následné odborné vzdělávání distributorů pojištění a zajištění.  
 
Odborná způsobilost je ověřována zkouškou u akreditované osoby – subjektu, který obdržel od České 
národní banky akreditaci pro provádění zkoušek a pro realizaci následného vzdělávání.  
Společnost FAPIN s.r.o. je akreditovanou osobou dle ZDPZ. 
 
ZDPZ stanoví 9 skupin odborností, ze kterých si vybíráte rozsah odborné zkoušky: 

 Skupina I. Životní pojištění  

 Skupina II. Pojištění motorových vozidel  

 Skupina III. Neživotní občanské pojištění  

 Skupina IV. Neživotní pojištění podnikatelů  

 Skupina V. Pojištění velkých pojistných rizik  
Možné je také skládat zkoušku tzv. kombinovanou, typy zkoušek: 

 Skupina VI. Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (I+II)  

 Skupina VII. Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (I+II+III)  

 Skupina VIII. Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (I+II+III+IV)  

 Skupina IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I+II+III+IV+V)  
 

 
Co je  pro Vás důležité: správné zvolení skupiny odbornosti, ze které akreditovanou zkoušku 
vykonáte.  Z pohledu rozsahu činnosti, kterou nyní realizujete v oblasti distribuce pojištění, si zvolte 
rozsah zkoušky minimálně zahrnující současné činnosti Vámi realizované distribuce pojištění. 
 Ke správnému výběru by Vám měl pomoci výše uvedený přehled 

 
Zkouška je ve formě testu před komisí a skládá se ze dvou částí 
první část:  znalostní otázky s výběrem ze čtyř odpovědí, a to ve složení, ¾ otázek, které mají jednu 
správnou odpověď  ¼ otázek, která má jednu nebo více správných odpovědí, 
druhá část:  odborné dovednosti obsahují případové studie s pěti testovými otázkami, každá z nich 
má čtyři odpovědi a jen jedna odpověď je správná. 
 
Celková úspěšnost pro vykonání zkoušky je nastavena na 75%, přičemž  je nutná  60% úspěšnost 
v každé části, jakožto minimální kritérium.  


