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VYHLÁŠKA

ze dne 29. srpna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích
a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 3
a 6 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České
republiky, ve znění zákona č. 243/2016 Sb.:

Čl. I

Přílohy č. 8 a 9 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.,
o vnějším označení, odznacích, služebních stejno-
krojích a zvláštním barevném provedení a označení
služebních vozidel celní správy, včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.
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Čl. II
Přechodné ustanovení

Služební průkaz nebo průkaz občanského za-
městnance vydaný podle vyhlášky č. 286/2012 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky, lze užívat do 31. prosince 2019.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 19. září
2018.

Ministryně:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 30. srpna 2018

o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění

Česká národní banka stanoví podle § 124 zá-
kona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění,
(dále jen „zákon“) k provedení § 57 odst. 2, § 58
odst. 6 a § 62 odst. 3 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) rozsah odborných znalostí a dovedností podle
skupin odbornosti pro distribuci pojištění,

b) dobu trvání odborné zkoušky, počet a podobu
zkouškových otázek, způsob stanovení správ-
ných odpovědí, kritéria úspěšného složení od-
borné zkoušky, pravidla pro poskytování sou-
boru vypracovaných zkouškových otázek akre-
ditovaným osobám, nakládání s nimi a pravidla
pro jejich aktualizaci, požadavky na zkouškový
řád a na průběh, formu odborné zkoušky a způ-
sob jejího hodnocení,

c) požadavky na organizační uspořádání žadatele
o udělení nebo prodloužení akreditace, po-
žadavky na prostory používané k pořádání
odborných zkoušek, požadavky na technic-
ké a programové prostředky pro jejich pořádá-
ní a

d) způsob jednání a složení komise, požadavky na
její členy a pravidla jejich odměňování.

§ 2

Rozsah odborných znalostí

(K § 57 odst. 2 zákona)

(1) Rozsah odborných znalostí osoby podle
§ 55 odst. 1 zákona musí odpovídat věcné náplni
činnosti této osoby pro distribuci pojištění, aby byl
zabezpečen její kvalifikovaný výkon.

(2) Rozsah odborných znalostí podle skupin
odbornosti je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Rozsah odborných dovedností

(K § 57 odst. 2 zákona)

Osoby podle § 55 odst. 1 zákona musí mít pro
distribuci pojištění odborné dovednosti u všech sku-
pin odbornosti spočívající ve schopnostech

a) kvalifikovaně získat informace od zákazníka
tak, aby bylo možné provést řádnou analýzu
podle § 78 odst. 2 písm. a) zákona,

b) kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat infor-
mace při komunikaci se zákazníkem tak, aby
zákazník mohl sám posoudit, zda nabízený po-
jistný produkt odpovídá jeho požadavkům, cí-
lům, potřebám, finanční situaci, znalostem
a zkušenostem, rizikové toleranci, schopnosti
nést ztráty, a uvědomit si rizika, kterým může
být vystaven po dobu trvání pojištění,

c) řádně vyhodnotit zákazníkovy požadavky, cíle,
potřeby, finanční situaci, znalosti a zkušenosti,
rizikovou toleranci zákazníka, schopnosti zá-
kazníka nést ztráty a právní vztahy zákazníka
týkající se dalších produktů finančního trhu
a zvážit pojistná nebezpečí, kterým může být
zákazník vystaven po dobu trvání pojištění,
a nabídnout mu pro něj vhodný pojistný pro-
dukt a

d) řádně uzavírat pojistné smlouvy jménem a na
účet pojišťovny nebo zákazníka.

§ 4

Věcné předpoklady

(K § 62 odst. 3 zákona)

(1) Akreditovaná osoba musí mít k dispozici
prostory vhodné k pořádání odborných zkoušek,
s přiměřeným počtem a kapacitou zkušebních míst-
ností.

(2) Akreditovaná osoba musí mít k dispozici
technické a programové prostředky pro pořádání
odborných zkoušek a uchovávání dokumentů o pro-
vádění odborných zkoušek1).
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§ 5

Organizační předpoklady

(K § 62 odst. 3 zákona)

(1) Akreditovaná osoba musí mít vnitřním
předpisem stanovené organizační uspořádání s řád-
ným, průhledným, jasným a uceleným vymezením
činností a s nimi spojených působností a rozhodova-
cích pravomocí.

(2) Akreditovaná osoba ve vnitřním předpise
dále upraví alespoň

a) kontrolní a bezpečnostní opatření při zpraco-
vání a evidenci informací týkajících se odbor-
ných zkoušek,

b) pravidla pro jmenování předsedy komise a dal-
ších členů komise a

c) pravidla odměňování člena komise, které nesmí
být odvozeno od úspěšnosti skládaných odbor-
ných zkoušek.

(3) Akreditovaná osoba zajistí, aby v době
konání odborných zkoušek byla ustavena alespoň
jedna komise.

(4) Odborná zkouška probíhá pod přímým
dohledem komise.

§ 6

Personální předpoklady

(K § 58 odst. 6 a § 62 odst. 3 zákona)

(1) Komise má lichý počet členů a je nejméně
tříčlenná.

(2) Člen komise je důvěryhodný2) a má ukon-
čené alespoň vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu3).

(3) Pokud je akreditovaná osoba pojišťovnou
nebo pojišťovacím zprostředkovatelem nebo je tako-
vou osobou jiný člen podnikatelského seskupení4),
jehož členem je i akreditovaná osoba, musí být
většina členů komise nezávislých na akreditované
osobě, podnikatelském seskupení, jehož je akredito-
vaná osoba členem, a na dalších členech tohoto pod-
nikatelského seskupení.

§ 7

Zkouškový řád

(K § 58 odst. 6 zákona)

(1) Akreditovaná osoba musí mít zkouškový
řád, který splňuje alespoň tyto požadavky:

a) objektivní a nestranný přístup pro všechny
zkoušené; v případě překročení kapacity zkouš-
kového termínu musí být zkoušení pozvaní ke
zkoušce vybíráni objektivním a nestranným
způsobem,

b) řádnou identifikaci zkoušeného před zahájením
odborné zkoušky,

c) zabezpečení ochrany osobních údajů zkouše-
ných,

d) objektivní a nestranný průběh odborné zkouš-
ky,

e) objektivní a nestranný výběr zkušební varianty
pro daný zkouškový termín a způsob vytváření
zkouškového testu,

f) utajení obsahu jednotlivých zkušebních variant,

g) tematicky vyvážený obsah odborné zkoušky,

h) přezkoumatelné zaznamenání výsledku odbor-
né zkoušky a jeho ověření komisí,

i) možnost a postup pro odvolání a přezkoumání
výsledku odborné zkoušky a

j) možnost zkoušeného nahlédnout do vyhodno-
ceného zkouškového testu nebo protokolu z od-
borné zkoušky a pořídit si jejich kopie.

(2) Zkouškový řád obsahuje alespoň

a) rozpracování požadavků podle odstavce 1 do
konkrétních postupů a vzorové dokumentace,

b) pravidla stanovení a uveřejnění zkouškových
termínů; akreditovaná osoba zajistí konání ale-
spoň jednoho zkouškového termínu čtvrtletně,
pokud se na daný termín nepřihlásí alespoň
10 zkoušených, pak alespoň pololetně,

c) obsah a rozsah odborné zkoušky,

d) počet členů komise a způsob jejich rozhodo-
vání,

e) pravidla pro vyloučení zkoušeného z odborné
zkoušky a možnost přezkoumání rozhodnutí,
kterým došlo k vyloučení zkoušeného,
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f) údaj o výši úplaty spojené se složením odborné
zkoušky,

g) uvedení, zda je odborná zkouška písemná, ústní
nebo kombinovaná,

h) pravidla upravující postup pro případ podjatosti
člena komise a

i) pravidla upravující odhlašování od odborné
zkoušky a neúčast zkoušeného.

Minimální standard odborné zkoušky

(K § 58 odst. 6 zákona)

§ 8

(1) Odborná zkouška pro distribuci 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 (dá-
le jen „pojištění motorových vozidel“) trvá cel-
kem 90 minut. Zkoušenému je položeno celkem
40 zkouškových otázek určených k přezkoušení od-
borných znalostí. Dovednosti zkoušeného se pře-
zkušují 2 případovými studiemi; v každé z nich je
obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na
prokázání dovedností podle § 3.

(2) Odborná zkouška pro distribuci životního
pojištění nebo pro distribuci neživotních pojištění
v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) zákona (dá-
le jen „neživotní občanské pojištění“) trvá cel-
kem 120 minut. Zkoušenému je položeno celkem
52 zkouškových otázek určených k přezkoušení
odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se pře-
zkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je
obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na
prokázání dovedností podle § 3.

(3) Odborná zkouška pro distribuci pojiště-
ní týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka
v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona (dále
jen „neživotní pojištění podnikatelů“) trvá cel-
kem 135 minut. Zkoušenému je položeno celkem
60 zkouškových otázek určených k přezkoušení od-
borných znalostí. Dovednosti zkoušeného se pře-
zkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je
obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na
prokázání dovedností podle § 3.

(4) Odborná zkouška pro distribuci pojištění
velkých pojistných rizik trvá celkem 150 minut.
Zkoušenému je položeno celkem 72 zkouškových
otázek určených k přezkoušení odborných znalostí.
Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případo-
vými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouš-

kových otázek zaměřených na prokázání dovedností
podle § 3.

(5) Odborná zkouška jak pro distribuci pojiš-
tění motorových vozidel, tak pro distribuci život-
ního pojištění trvá celkem 135 minut. Zkoušenému
je položeno 32 zkouškových otázek určených k pře-
zkoušení odborných znalostí pro distribuci pojištění
motorových vozidel a 28 zkouškových otázek urče-
ných k přezkoušení odborných znalostí pro distri-
buci životních pojištění uvedených v bodu II přílohy
k této vyhlášce. Dovednosti zkoušeného se přezku-
šují 3 případovými studiemi, přičemž 1 případová
studie je z oblasti pojištění motorových vozidel
a 2 případové studie z oblasti životního pojištění.
V každé případové studii je obsaženo 5 zkouškových
otázek zaměřených na prokázání dovedností.

(6) Odborná zkouška jak pro distribuci ně-
kterého z neživotních pojištění podle § 57 odst. 1
písm. c), d) nebo e) zákona, tak pro distribuci život-
ních pojištění trvá celkem 180 minut. Zkoušenému je
položeno 52 zkouškových otázek určených k pře-
zkoušení odborných znalostí dotyčného neživotního
pojištění a 28 zkouškových otázek určených k pře-
zkoušení odborných znalostí pro distribuci život-
ních pojištění uvedených v bodu II přílohy k této
vyhlášce. Dovednosti zkoušeného se přezkušují
4 případovými studiemi, přičemž 2 případové studie
jsou z oblasti neživotních pojištění a 2 případové
studie z oblasti životního pojištění. V každé přípa-
dové studii je obsaženo 5 zkouškových otázek za-
měřených na prokázání dovedností.

§ 9

(1) Každá ze zkouškových otázek má čtyři
možné varianty odpovědi. Tři čtvrtiny zkouškových
otázek určených k přezkoušení odborných znalostí
a všechny zkouškové otázky určené k přezkoušení
dovedností mají jednu správnou variantu odpovědi.
Jedna čtvrtina zkouškových otázek určených k pře-
zkoušení odborných znalostí má jednu nebo více
správných odpovědí; každá nesprávně vybraná va-
rianta odpovědi činí celou zodpovězenou zkouš-
kovou otázku nesprávně zodpovězenou. Správně
zodpovězené otázky, které mají jednu správnou va-
riantu odpovědi, se ohodnocují jedním bodem
a správně zodpovězené otázky, které mají jednu
nebo více správných odpovědí, a otázky z okruhu
odborných dovedností se ohodnocují dvěma body.

(2) K úspěšnému složení odborné zkoušky je
zapotřebí, aby zkoušený získal alespoň

a) tři čtvrtiny dosažitelných bodů ze všech zkouš-
kových otázek,
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b) tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových
otázek týkajících se odborných znalostí a

c) tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových
otázek týkajících se odborných dovedností.

§ 10

Pravidla aktualizace otázek, jejich poskytování
akreditovaným osobám a nakládání s nimi

(K § 58 odst. 6 zákona)

(1) Soubor zkouškových otázek se aktualizuje
alespoň jednou za každý rok. Počet připravených
zkouškových otázek prověřujících odborné znalosti
nesmí při aktualizaci klesnout pod 1 200, počet pří-
padových studií pod 80. Odborné zkoušky lze po-
řádat podle znění souboru otázek před aktualizací
nejdéle měsíc ode dne uveřejnění této aktualizace
Českou národní bankou, pokud Česká národní
banka s ohledem na rozsah aktualizace nestanoví
lhůtu delší.

(2) Soubor zkouškových otázek se správnými
odpověďmi uveřejňuje Česká národní banka na
svých internetových stránkách. Soubor zkouško-
vých otázek se správnými odpověďmi zašle Česká
národní banka akreditované osobě datovou schrán-
kou pokaždé, když došlo k jeho změně.

(3) Akreditovaná osoba vytváří jednotlivé zku-
šební varianty krátce před konáním odborné
zkoušky. Pořadí správných odpovědí u jednotlivých
zkouškových otázek se pro každou zkušební va-
riantu stanoví nahodile. Každý zkoušený obdrží
vlastní zkušební variantu. Akreditovaná osoba pro-

vede veškerá potřebná opatření k utajení jednotli-
vých zkušebních variant.

§ 11

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o pojišťovacích zpro-
středkovatelích a likvidátorech pojistných udá-
lostí.

2. Vyhláška č. 40/2006 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředko-
vatelích a likvidátorech pojistných událostí.

3. Vyhláška č. 251/2007 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředko-
vatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve
znění vyhlášky č. 40/2006 Sb.

4. Vyhláška č. 74/2010 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředko-
vatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve
znění pozdějších předpisů.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. pro-
since 2018.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 195/2018 Sb.
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ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
va 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohos-
tická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 –
vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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