
Změna textu otázky č.38247
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 Pohlaví. N

2 Výše pojistných částek. N

3 Povolání. A

4 Sportovní činnost. A

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 Pohlaví. N

2 Výše pojistných částek. N

3 Povolání. A

4 Sportovní činnost. A

Změna textu jedné odpovědi v otázce č.38343
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Pokud prezentace služby obsahuje takové informace, které 

nemohou uvést zákazníka v omyl.
N

2

Pokud jsou při prezentaci služby užity nepravdivé údaje, 

což vede, nebo může vést, spotřebitele k obchodnímu 

rozhodnutí, které by jinak neučinil.

A

3

Pokud je služba nabízena nejasným, nesrozumitelným 

nebo nejednoznačným způsobem, což vede, nebo může 

vést, spotřebitele k obchodnímu rozhodnutí, které by jinak 

neučinil.

A

4

Opomene uvést podstatnou informaci, který v dané 

souvislosti zákazník potřebuje pro rozhodnutí ohledně 

koupě zboží či služby.

A

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Pokud prezentace služby obsahuje takové informace, které 

nemohou uvést zákazníka v omyl.
N

2

Pokud jsou při prezentaci služby užity nepravdivé údaje, 

což vede, nebo může vést, spotřebitele k obchodnímu 

rozhodnutí, které by jinak neučinil.

A

3

Pokud je služba nabízena nejasným, nesrozumitelným 

nebo nejednoznačným způsobem, což vede, nebo může 

vést, spotřebitele k obchodnímu rozhodnutí, které by jinak 

neučinil.

A

4

Opomene-li se uvést důležitý údaj, který v dané souvislosti 

zákazník potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě zboží či 

služby.

A

Změna textu otázky č.38552
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 Pojistitel. A

2 Poškozený. N

3 Pojištěný. N

4 Pojistník. N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 Pojistitel. A

2 Poškozený. N

3 Pojištěný. N

4 Pojistník. N

Změna textu jedné odpovědi v otázce č.38667
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

Pokud po dobu nejméně 6 po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců nezaplatil příspěvek účastníka a byl na to nejméně 

30 dnů předem písemně upozorněn.

A

2
Pokud porušil povinnost sdělit penzijní společnosti 

stanovené údaje.
A

3
Pokud posílá na penzijní účet vyšší příspěvek, než je 

domluveno ve smlouvě.
N

4

Pokud při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje 

mající podstatný vliv na vznik nároku na poskytování 

státního příspěvku.

A

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

Pokud po dobu nejméně 6 po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců nezaplatil příspěvek účastníka a byl na to nejméně 

30 dnů předem písemně upozorněn.

A

2
Pokud porušil povinnost sdělit penzijní společnosti 

stanovené údaje.
A

3
Pokud posílá na penzijní účet vyšší příspěvek, než je 

domluveno ve smlouvě.
N

4
Pokud při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje mající 

vliv na vznik nároku na poskytování státního příspěvku.
A

Zařazení pojištěného dle míry podstupovaného rizika do 

rizikové skupiny ovlivňuje:

Kdo nese důkazní břemeno u práva pojistitele na náhradu 

vyplacené částky z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:

17.12.2021

II.,III.,IV.,V.

,VI.,VII.,VIII

.,IX.

38552 2 jedna

Uplatňuje-li pojistitel proti pojištěnému právo na náhradu 

vyplacené částky z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, 

nese důkazní břemeno:

II.,III.,IV.,V.

,VI.,VII.,VIII

.,IX.

38552 1 jedna

III.,IV.,V.,VI

I.,VIII.,IX.

III.,IV.,V.,VI

I.,VIII.,IX.

vice

vice

17.12.2021 38247 2
V případě úrazového pojištění ovlivňuje zařazení pojištěného 

dle míry podstupovaného rizika do rizikové skupiny:

V jakých případech může penzijní společnost vypovědět 

účastníkovi smlouvu o doplňkovém penzijním spoření?

Typickým projevem klamavé obchodní praktiky je:

38247 1

17.12.2021

I.,II.,III.,IV.,

V.,VI.,VII.,V

III.,IX.

38343 1 vice Typickým projevem klamavé obchodní praktiky je:

I.,II.,III.,IV.,

V.,VI.,VII.,V

III.,IX.

38343 1 vice

I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
38667 1 vice

V jakých případech může penzijní společnost vypovědět 

účastníkovi smlouvu o doplňkovém penzijním spoření?

17.12.2021
I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
38667 2 vice



Změna textu otázky č.38751
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

Subjekty ohrožené vznikem pojistné události vytvářejí z 

vlastních prostředků fond, ze kterého se kryjí pojistné 

události jednotlivých členů fondu.

A

2

Pojištění může být sjednáno pouze společně s pojištěním 

odpovědnosti z provozu plavidla, pojištěním plavidla 

samotného a pojištěním posádky plavidla (tzv. vzájemná 

pojistná smlouva).

N

3
Pojištění je sjednáno nejméně u dvou pojišťoven, které si 

vzájemně zajišťují své riziko.
N

4
Jde o pojištění přeshraniční, které kryje vzájemně 

navazující vodní přepravu.
N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

Subjekty ohrožené vznikem pojistné události vytvářejí z 

vlastních prostředků fond, ze kterého se kryjí pojistné 

události jednotlivých členů fondu.

A

2

Pojištění může být sjednáno pouze společně s pojištěním 

odpovědnosti z provozu plavidla, pojištěním plavidla 

samotného a pojištěním posádky plavidla (tzv. vzájemná 

pojistná smlouva).

N

3
Pojištění je sjednáno nejméně u dvou pojišťoven, které si 

vzájemně zajišťují své riziko.
N

4
Jde o pojištění přeshraniční, které kryje vzájemně 

navazující vodní přepravu.
N

Změna textu otázky č.39005
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 Pouze člověk, neboť jemu je poskytována zdravotní péče. A

2

Jak člověk, tak zvíře, neboť zvíře může mít zvláštní 

hodnotu a i v důsledku jemu poskytnuté zdravotní péče 

vznikají náklady.

N

3

Podnikatel, který provozuje zdravotnické zařízení, pro 

případ přerušení provozu z důvodu onemocnění jeho 

zaměstnanců.

N

4
Majetek, který může být poškozen nebo odcizen při 

poskytnutí zdravotní péče.
N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 Pouze člověk, neboť jemu je poskytována zdravotní péče. A

2

Jak člověk, tak zvíře, neboť zvíře může mít zvláštní 

hodnotu a i v důsledku jemu poskytnuté zdravotní péče 

vznikají náklady.

N

3

Podnikatel, který provozuje zdravotnické zařízení, pro 

případ přerušení provozu z důvodu onemocnění jeho 

zaměstnanců.

N

4
Majetek, který může být poškozen nebo odcizen při 

poskytnutí zdravotní péče.
N

Změna textu jedné odpovědi v otázce č.39088
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 V zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. N

2 V zákonu č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. N

3 V zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. A

4 V zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 V zákonu č. 277/2099 Sb., o pojišťovnictví. N

2 V zákonu č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. N

3 V zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. A

4 V zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. N

Změna textu tří odpovědí v otázce č.39159
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 Pouze na ČNB. N

2
Na soud, který je jediný oprávněn ve věci pojistného plnění 

z životního pojištění rozhodovat.
N

3
Na finančního arbitra, je-li oprávněnou osobou 

spotřebitel, nebo na soud.
N

4 Pouze na soud. A

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

Nejdříve na Českou národní banku a až poté, není-li s 

uplatněním nároku úspěšná, na soud nebo finančního 

arbitra.

N

2
Na soud, který je jediný oprávněn ve věci pojistného plnění 

z životního pojištění rozhodovat.
N

3 Na finančního arbitra nebo na soud. N

4
Na soud. Je-li oprávněná osoba spotřebitelem, může se 

rovněž obrátit na finančního arbitra.
A

V případě pojištění plavidel se lze setkat také s tzv. P&amp;I 

pojištěním (Protection&amp;Indemnity = Ochrana a 

odškodnění), které je provozováno jako vzájemné pojištění. 

Podstatou vzájemného pojištění je, že:

V.,IX. 38751 1 jedna

V případě pojištění plavidel se lze setkat také s tzv. P&I 

pojištěním (Protection&Indemnity = Ochrana a odškodnění), 

které je provozováno jako vzájemné pojištění. Podstatou 

vzájemného pojištění je, že:

17.12.2021 V.,IX. 38751 2 jedna

Koho, resp. co lze pojistit pro případ nemoci?

III.,IV.,V.,VI

I.,VIII.,IX.
39005 1 jedna Pojištěným může být v pojištění pro případ nemoci:

17.12.2021
III.,IV.,V.,VI

I.,VIII.,IX.
39005 2 jedna

Ve kterém z uvedených zákonů  jsou upraveny podmínky pro 

vznik podnikatelského oprávnění samostatného likvidátora 

pojistných událostí?

I.,II.,III.,IV.,

V.,VI.,VII.,V

III.,IX.

39088 1 jedna

Ve kterém z uvedených zákonů  jsou upraveny podmínky pro 

vznik podnikatelského oprávnění samostatného likvidátora 

pojistných událostí?

17.12.2021

I.,II.,III.,IV.,

V.,VI.,VII.,V

III.,IX.

39088 2 jedna

Kam se má obrátit oprávněná osoba v případě, že není ani po 

jednání s pojistitelem spokojena s výsledkem likvidace pojistné 

události z životního pojištění?

I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
39159 1 jedna

Kam se má obrátit oprávněná osoba v případě, že není ani po 

jednání s pojistitelem spokojena s výsledkem likvidace pojistné 

události z životního pojištění?

17.12.2021
I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
39159 2 jedna



Změna textu jedné odpovědi v otázce č.39237
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 K životnímu pojištění s investiční složkou. A

2 K pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. N

3 K neživotnímu pojištění. N

4
K retailovým investičním produktů, pro pojištění ho nelze 

použít.
N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 K životnímu pojištění s investiční složkou. A

2 K pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. N

3 K neživotního pojištění. N

4
K retailovým investičním produktů, pro pojištění ho nelze 

použít.
N

Změna textu jedné odpovědi v otázce č.39260
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Od zápisu do registru do zániku jeho oprávnění k 

provozování činnosti.
A

2 Po celou dobu, kdy je zapsán do registru. N

3
Pouze za předpokladu, že má uzavřeno povinné pojištění 

odpovědnosti.
N

4
Pouze pokud všechny osoby, které k činnosti používá, mají 

maturitní zkoušku nebo vyšší vzdělání.
N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 Až ode dne, kdy byl zapsán do registru. A

2 Po celou dobu, kdy je zapsán do registru. N

3
Pouze za předpokladu, že má uzavřeno povinné pojištění 

odpovědnosti.
N

4
Pouze pokud všechny osoby, které k činnosti používá, mají 

maturitní zkoušku nebo vyšší vzdělání.
N

Změna textu otázky a textů všech odpovědi v otázce č.39320
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Všechny škodné události nastalé v jednom pojistném 

roce.
N

2 Jednu škodnou událost. A

3
Všechny škodné události nastalé za dobu trvání 

pojištění.
N

4 Škodné události, které nastanou v prvním roce pojištění. N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Na všechny škodné události nastalé v jednom pojistném 

roce.
N

2 Na jednu škodnou událost. A

3
Na všechny škodné události nastalé za dobu trvání 

pojištění.
N

4
Na škodné události, které nastanou v prvním roce 

pojištění.
N

Změna textu jedné odpovědi v otázce č.39322
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

Může si vyžádat zdravotní dokumentaci pojištěného, 

včetně informací o příčině jeho smrti, pokud mu k tomu 

byl dán pojištěným předtím souhlas.

A

2

Může přezkoumávat na základě jeho souhlasu zdravotní 

stav pojistníka, pokud bylo sjednáno pojištění se 

zproštěním od placení pojistného.

A

3 Nemůže pojistné plnění odmítnout. N

4
Nemůže po uplynutí dvou měsíců od uzavření pojistné 

smlouvy od pojistné smlouvy odstoupit.
N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

Může se souhlasem pojištěného vyžádat zdravotnickou 

dokumentaci pojištěného, vč. informací o příčině jeho 

smrti.

A

2

Může přezkoumávat na základě jeho souhlasu zdravotní 

stav pojistníka, pokud bylo sjednáno pojištění se 

zproštěním od placení pojistného.

A

3 Nemůže pojistné plnění odmítnout. N

4
Nemůže po uplynutí dvou měsíců od uzavření pojistné 

smlouvy od pojistné smlouvy odstoupit.
N

K jakému produktu se zákazníkovi předává sdělení klíčových 

informací (tzv. KIID)?

I.,II.,III.,IV.,

V.,VI.,VII.,V

III.,IX.

39237 1 jedna
K jakému produktu se zákazníkovi předává sdělení klíčových 

informací (tzv. KIID)?

17.12.2021

I.,II.,III.,IV.,

V.,VI.,VII.,V

III.,IX.

39237 2 jedna

Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový 

pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn k provozování 

činnosti:

I.,II.,III.,IV.,

V.,VI.,VII.,V

III.,IX.

39260 2 jedna

Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový 

pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn k provozování 

činnosti:

17.12.2021

I.,II.,III.,IV.,

V.,VI.,VII.,V

III.,IX.

39260 3 jedna

Horní hranice pojistného plnění se vztahuje (pokud nebylo v 

pojistné smlouvě ujednáno jinak) na:

I.,II.,III.,IV.,

V.,VI.,VII.,V

III.,IX.

39320 1 jedna
Horní hranice pojistného plnění se vztahuje (pokud nebylo 

ujednáno jinak):

17.12.2021

I.,II.,III.,IV.,

V.,VI.,VII.,V

III.,IX.

39320 2 jedna

V životním pojištění pojistitel:

I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
39322 2 vice V životním pojištění pojistitel:

17.12.2021
I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
39322 3 vice



Změna textu otázky č.39365
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Ano, musí, a to jak v pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidel, tak v havarijním pojištění vozidel.
N

2 Ne, nemusí. N

3

Ano, a to slevou na pojistném v případě bezeškodního 

průběhu nebo přirážkou k pojistnému v pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidel.

A

4
Záleží na rozhodnutí pojistitele a znění pojistných 

podmínek pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Ano, musí, a to jak v pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidel, tak v havarijním pojištění vozidel.
N

2 Ne, nemusí. N

3

Ano, a to slevou na pojistném v případě bezeškodního 

průběhu nebo přirážkou k pojistnému v pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidel.

A

4
Záleží na rozhodnutí pojistitele a znění pojistných 

podmínek pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
N

Změna textu otázky a textu jedné odpovědi v otázce č.39387
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

Nehradí škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda 

způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto 

vozidlem.

A

2
Nehradí škoda na vozidle, která byla způsobena 

provozem jiného vozidla.
N

3

Nehradí újmu způsobenou provozem vozidla při jeho 

účasti na organizovaném motoristickém závodu, při 

kterém je řidič povinen dodržovat pravidla provozu na 

pozemních komunikacích.

N

4
Musí nahradit všechny škody způsobené pojištěným 

vozidlem.
N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

Nehradí škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda 

způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto 

vozidlem.

A

2

Nehradí škodu na vozidle, na kterém vznikla škoda 

způsobená provozem jiného vozidla, jehož provozovatel za 

takto vzniklou škodu odpovídá.

N

3

Nehradí újmu způsobenou provozem vozidla při jeho 

účasti na organizovaném motoristickém závodu, při 

kterém je řidič povinen dodržovat pravidla provozu na 

pozemních komunikacích.

N

4
Musí nahradit všechny škody způsobené pojištěným 

vozidlem.
N

Změna textu dvou odpovědí v otázce č.39514
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 Informace z finančních trhů. A

2 Obecně dostupné údaje o upisovacích rizicích. A

3 Věstník Ministerstva vnitra. N

4 Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 Informace z finančních trhů. A

2 Obecně dostupné údaje o upisovacích rizicích. A

3 Věstník ČNB. N

4 Vyhlášku Ministerstva financí. N

Změna textu jedné odpovědi v otázce č.42340
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Poškozený má nárok na příspěvek ze Solidárního fondu 

České asociace pojišťoven.
N

2
Má poškozený nárok na příspěvek z Fondu zábrany škod 

České kanceláře pojistitelů.
N

3

Má poškozený nárok na pojistné plnění od pojistitele, se 

kterým má poškozený uzavřenou pojistnou smlouvu o 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

N

4
Má poškozený nárok na plnění z Garančního fondu České 

kanceláře pojistitelů.
A

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Poškozený má nárok na příspěvek ze Solidárního fondu 

Česká asociace pojišťoven.
N

2
Má poškozený nárok na příspěvek z Fondu zábrany škod 

České kanceláře pojistitelů.
N

3

Má poškozený nárok na pojistné plnění od pojistitele, se 

kterým má poškozený uzavřenou pojistnou smlouvu o 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

N

4
Má poškozený nárok na plnění z Garančního fondu České 

kanceláře pojistitelů.
A

Musí pojistitel při sjednávání výše pojistného zohlednit 

celkový předcházející škodný průběh pojištění pojistníka při 

provozování motorového vozidla?

II.,III.,IV.,V.

,VI.,VII.,VIII

.,IX.

39365 2 jedna

Musí pojistitel při sjednávání výše pojistného v pojistné 

smlouvě o pojištění motorových vozidel zohlednit celkový 

předcházející škodný průběh pojistníka?

17.12.2021

II.,III.,IV.,V.

,VI.,VII.,VIII

.,IX.

39365 3 jedna

Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 

vozidla se:

II.,III.,IV.,V.

,VI.,VII.,VIII

.,IX.

39387 1 jedna

Vyberte, které z níže uvedených tvrzení je správné. Pojistitel v 

rámci pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 

vozidla:

17.12.2021

II.,III.,IV.,V.

,VI.,VII.,VIII

.,IX.

39387 2 jedna

Při výpočtu technických rezerv používá pojišťovna a zajišťovna:

V.,IX. 39514 1 vice Při výpočtu technických rezerv používá pojišťovna a zajišťovna:

17.12.2021 V.,IX. 39514 2 vice

V případě újmy způsobené provozem vozidla, kterou je povinna 

nahradit osoba bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a 

byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti 

z provozu vozidla:

II.,III.,IV.,V.

,VI.,VII.,VIII

.,IX.

42340 1 jedna

V případě újmy způsobené provozem vozidla, kterou je povinna 

nahradit osoba bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a 

byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti 

z provozu vozidla:

17.12.2021

II.,III.,IV.,V.

,VI.,VII.,VIII

.,IX.

42340 2 jedna



Změna textu jedné odpovědi v otázce č.42395
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 Vichřice a krupobití. A

2 Náhlý sesuv hornin a zemin. A

3 Odcizení a vandalismus. N

4 Únik kapaliny z technických zařízení. N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 Vichřice a krupobití. A

2 Náhlý sesuv hornin a zemin. A

3 Pád stromů, stožárů a jiných předmětů. N

4 Únik kapaliny z technických zařízení. N

Změna textu jedné odpovědi v otázce č.42896
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Pouze pojistník v havarijním pojištění. Pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla takto vypovědět nelze.
N

2
Pouze pojistitel v pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla. Havarijní pojištění takto vypovědět nelze.
N

3
Pouze pojistník, a to jak v havarijním pojištění, tak v 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
N

4
Pojistník i pojistitel, a to jak v havarijním pojištění, tak v 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
A

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Pouze pojistník v havarijním pojištění. Pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla takto vypovědět nelze.
N

2
Pouze v pojistitel v pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla. Havarijní pojištění takto vypovědět nelze.
N

3
Pouze pojistník, a to jak v havarijním pojištění, tak v 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
N

4
Pojistník i pojistitel, a to jak v havarijním pojištění, tak v 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
A

Změna textu jedné odpovědi v otázce č.42899
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 Na šedivém podkladu. N

2 Na žlutém podkladu. N

3 V zelené nebo žluté barvě. N

4 Na bílém podkladu. A

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 Na šedivém podkladu. N

2 Na žlutém podkladu. N

3 V zelené nebo žluté barvě. N

4 Na zeleném nebo bílém podkladu. A

Změna textu jedné odpovědi v otázce č.42900
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Linky pomoci řidičům 1224, pro odtah nepojízdného 

vozidla při nehodě nebo poruše v České republice.
A

2 České národní banky jako orgánu dohledu v pojišťovnictví. N

3
Ministerstva financí, u kterého lze ověřit existenci pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla.
N

4
České asociace pojišťoven, u které lze vyžádat poskytnutí 

asistenčních služeb při dopravní nehodě.
N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Linky pomoci řidičům 1224, pro odtah nepojízdného 

vozidla po při nehodě nebo poruše v České republice.
A

2 České národní banky jako orgánu dohledu v pojišťovnictví. N

3
Ministerstva financí, u kterého lze ověřit existenci pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla.
N

4
České asociace pojišťoven, u které lze vyžádat poskytnutí 

asistenčních služeb při dopravní nehodě.
N

Do kategorie přírodních pojistných nebezpečí v pojištění 

podnikatelů patří:

IV.,V.,VIII.,I

X.
42395 1 vice

Do kategorie přírodních pojistných nebezpečí v pojištění 

podnikatelů patří:

17.12.2021
IV.,V.,VIII.,I

X.
42395 2 vice

Výpověď pojištění do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku 

pojistné události může v pojištění motorových vozidel využít:

II.,III.,IV.,V.

,VI.,VII.,VIII

.,IX.

42896 1 jedna
Výpověď pojištění do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku 

pojistné události může v pojištění motorových vozidel využít:

17.12.2021

II.,III.,IV.,V.

,VI.,VII.,VIII

.,IX.

42896 2 jedna

Zelená karta musí být vytištěna:

II.,III.,IV.,V.

,VI.,VII.,VIII

.,IX.

42899 2 jedna Zelená karta musí být vytištěna:

17.12.2021

II.,III.,IV.,V.

,VI.,VII.,VIII

.,IX.

42899 3 jedna

V zelené kartě jsou uvedeny užitečné informace v podobě 

telefonního čísla:

II.,III.,IV.,V.

,VI.,VII.,VIII

.,IX.

42900 1 jedna
V zelené kartě jsou uvedeny užitečné informace v podobě 

telefonního čísla:

17.12.2021

II.,III.,IV.,V.

,VI.,VII.,VIII

.,IX.

42900 2 jedna



Změna textu odůvodnění odpovědi v otázce č.44519
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna
Odůvodnění

1 Diskontace. N

2 Pojištění. N

3 Spekulace. A

4 Valorizace. N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna
Odůvodnění

1 Diskontace. N

2 Pojištění. N

3 Spekulace. A

4 Valorizace. N

Změna textu jedné odpovědi v otázce č.44599
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

Má pojistník, který je zároveň spotřebitelem, právo řešit 

svůj spor s pojistitelem mimosoudní cestou před Českou 

obchodní inspekcí.

A

2
Má pojištěný při předčasném zániku doplňkového 

pojištění právo na výplatu odkupného.
N

3

Má pojistitel právo požadovat údaje o zdravotním stavu 

pojištěného, pokud je to potřebné pro sjednání pojištění 

nebo pro šetření pojistné události.

A

4
Nesmí ujednaná čekací doba přesáhnout zákonem 

stanovenou délku.
A

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

Má pojistník, který je zároveň spotřebitelem, právo řešit 

svůj spor s pojistitelem mimosoudní cestou před Českou 

obchodní inspekcí.

A

2
Má pojištěný při jeho předčasném zániku pojištění právo 

na výplatu odkupného.
N

3

Má pojistitel právo požadovat údaje o zdravotním stavu 

pojištěného, pokud je to potřebné pro sjednání pojištění 

nebo pro šetření pojistné události.

A

4
Nesmí ujednaná čekací doba přesáhnout zákonem 

stanovenou délku.
A

Derivátové nástroje, ať už obchodované 

smluvně na OTC trhu (forward, swapy) či 

burzovně (opce, futures), slouží primárně k 

zajištění rizika (úrokové, měnové apod.) či při 

spekulaci – zejména s využitím páky. Jedná se 

především o spekulativní obchody, jejichž 

smyslem je finanční vypořádání. Derivátové 

nástroje se využívají i z důvodu zajištění 

(hedging), nikoli ale pojištění. Diskontování je 

spojeno s jednoduchým předlhůtním 

úročením, příp. se státními pokladničními 

poukázkami či diskontovanými 

(bezkuponovými) dluhopisy. Valorizace je 

spojena s určitým nárůstem, typicky např. 

valorizace důchodů. Nesouvisí tedy s 

deriváty.

Derivátové nástroje, ať už obchodované 

smluvně na OTC trhu (forward, futures, swapy) 

či burzovně (opci), slouží primárně k zajištění 

rizika (úrokové, měnové apod.) či při spekulaci 

– zejména s využitím páky. Jedná se především 

o spekulativní obchody, jejichž smyslem je 

finanční vypořádání. Derivátové nástroje se 

využívají i z důvodu zajištění (hedging), nikoli 

ale pojištění. Diskontování je spojeno s 

jednoduchým předlhůtním úročením, příp. se 

státními pokladničními poukázkami či 

diskontovanými (bezkuponovými) dluhopisy. 

Valorizace je spojena s určitým nárůstem, 

typicky např. valorizace důchodů. Nesouvisí 

tedy s deriváty.

17.12.2021
I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
44599 2 vice

V případě pojištění pro případ nemoci, které bylo sjednáno jako 

doplňkové pojištění k životnímu pojištění:

Z níže uvedených možností se derivátové nástroje využívají za 

účelem:

I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
44519 1 jedna

Z níže uvedených možností se derivátové nástroje využívají za 

účelem:

17.12.2021
I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
44519 2 jedna

V případě pojištění pro případ nemoci, které bylo sjednáno jako 

doplňkové pojištění k životnímu pojištění:

I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
44599 1 vice



Změna textu odůvodnění odpovědi v otázce č.44742
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna
Odůvodnění

1
Neposkytne pojistné plnění, neboť osoba uvedená v 

pojistné smlouvě již není vlastníkem nemovitosti.
N

2 Poskytne pojistné plnění, neboť pojištění dosud nezaniklo. A

3

Poskytne pojistné plnění pouze tehdy, pokud je novým 

vlastníkem nemovitosti osoba blízká osobě uvedené v 

pojistné smlouvě jako pojištěný.

N

4

Poskytne pojistné plnění a jeho úhradu může nárokovat po 

novém vlastníkovi nemovitosti, neboť tento nehradil 

pojistné.

N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna
Odůvodnění

1
Neposkytne pojistné plnění, neboť osoba uvedená v 

pojistné smlouvě již není vlastníkem nemovitosti.
N

2 Poskytne pojistné plnění, neboť pojištění dosud nezaniklo. A

3

Poskytne pojistné plnění pouze tehdy, pokud je novým 

vlastníkem nemovitosti osoba blízká osobě uvedené v 

pojistné smlouvě jako pojištěný.

N

4

Poskytne pojistné plnění a jeho úhradu může nárokovat po 

novém vlastníkovi nemovitosti, neboť tento nehradil 

pojistné.

N

17.12.2021
III.,IV.,V.,VI

I.,VIII.,IX.
44742 2 jedna

Pokud je pojištěna občanská odpovědnost za škodu vyplývající z 

vlastnictví nemovitosti a v době trvání pojištění dojde ke změně 

vlastnictví, nicméně tato změna není pojistiteli dosud 

oznámena, v případě pojistné události podle zákona pojistitel:

Pokud je pojištěna občanská odpovědnost za škodu vyplývající z 

vlastnictví nemovitosti a v době trvání pojištění dojde ke změně 

vlastnictví, nicméně tato změna není pojistiteli dosud 

oznámena, v případě pojistné události podle zákona pojistitel:

Jestliže pojištění odpovědnosti souvisí s 

vlastnickým právem, pokud nebylo ujednáno, 

že změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví 

pojištění nezaniká, zaniká pojištění podle 

zákona dnem oznámení takové změny 

pojistiteli. Pokud v době do zániku pojištění 

došlo k pojistné události, poskytne za ni 

pojistitel pojistné plnění, neboť v době 

pojistné události pojištění trvalo. Skutečnost, 

že vlastníkem nemovitosti již není osoba 

uvedená v pojistné smlouvě jako pojištěný, 

není rozhodující, za dané situace by se 

jednalo o pojištění ve prospěch třetí osoby. 

Pojistné je povinen platit pojistník, tedy ani 

skutečnost, že nový vlastník pojistné neplatil, 

není důvodem pro neposkytnutí pojistného 

plnění pojistitelem ani nezakládá regresní 

právo pojistitele proti novému vlastníkovi. 

Podle ustanovení §2867 OZ souvisí-li 

pojištění s vlastnickým právem a nebylo-li 

výslovně ujednáno, že pojištění změnou 

vlastnictví nebo spoluvlastnictví nezaniká, 

zaniká pojištění podle zákona dnem 

oznámení takové změny pojistiteli. Pokud v 

době do zániku pojištění došlo k pojistné 

události, poskytne za ni pojistitel pojistné 

plnění, neboť v době pojistné události 

pojištění trvalo. Skutečnost, že vlastníkem 

nemovitosti již není osoba uvedená v 

pojistné smlouvě jako pojištěný, není 

rozhodující, za dané situace by se jednalo o 

pojištění ve prospěch třetí osoby. Pojistné je 

povinen platit pojistník, tedy ani skutečnost, 

že nový vlastník pojistné neplatil, není 

důvodem pro neposkytnutí pojistného plnění 

pojistitelem ani nezakládá regresní právo 

pojistitele proti novému vlastníkovi.

Jestliže pojištění odpovědnosti souvisí s 

vlastnickým právem, pokud nebylo ujednáno, 

že změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví 

pojištění nezaniká, zaniká pojištění podle 

zákona dnem oznámení takové změny 

pojistiteli. Pokud v době do zániku pojištění 

došlo k pojistné události, poskytne za ni 

pojistitel pojistné plnění, neboť v době pojistné 

události pojištění trvalo. Skutečnost, že 

vlastníkem nemovitosti již není osoba uvedená 

v pojistné smlouvě jako pojištěný, není 

rozhodující, za dané situace by se jednalo o 

pojištění ve prospěch třetí osoby. Pojistné je 

povinen platit pojistník, tedy ani skutečnost, že 

nový vlastník pojistné neplatil, není důvodem 

pro neposkytnutí pojistného plnění 

pojistitelem ani nezakládá regresní právo 

pojistitele proti novému vlastníkovi.

III.,IV.,V.,VI

I.,VIII.,IX.
44742 1 jedna



Změna textu odůvodnění odpovědi v otázce č.44752
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna
Odůvodnění

1 Ne, nelze. N

2 Ano, bez jakýchkoli podmínek. N

3

Ano, lze, jde-li o nabízení možnosti stát se pojištěným ze 

strany pojistníka, který nemá na pojištění jednotlivých 

vozidel pojistný zájem.

N

4

Ano, prokáže-li pojistník pojistný zájem založený 

poskytnutím úvěru, jehož účelem je nabytí vlastnického 

práva k vozidlu.

A

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna
Odůvodnění

1 Ne, nelze. N

2 Ano, bez jakýchkoli podmínek. N

3

Ano, lze, jde-li o nabízení možnosti stát se pojištěným ze 

strany pojistníka, který nemá na pojištění jednotlivých 

vozidel pojistný zájem.

N

4

Ano, prokáže-li pojistník pojistný zájem založený 

poskytnutím úvěru, jehož účelem je nabytí vlastnického 

práva k vozidlu.

A

Změna textu otázky č.46171
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
V pojistné smlouvě nebyla určena oprávněná osoba pro 

případ smrti (obmyšlený).
N

2 K pojistné události došlo před počátkem pojištění. A

3

Oprávněná osoba v oznámení pojistné události uvede 

vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje ohledně 

rozsahu pojistné události.

N

4
Pojistník uvedl v pojistné smlouvě nesprávně datum 

narození pojištěného.
N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Otazka 

ID

Otazka 

Verze

Typ 

otázky
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
V pojistné smlouvě nebyla určena oprávněná osoba pro 

případ smrti (obmyšlený).
N

2 K pojistné události došlo před počátkem pojištění. A

3

Oprávněná osoba v oznámení pojistné události uvede 

vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje ohledně 

rozsahu pojistné události.

N

4
Pojistník uvedl v pojistné smlouvě nesprávně datum 

narození pojištěného.
N

17.12.2021

II.,III.,IV.,V.

,VI.,VII.,VIII

.,IX.

44752 2 jedna

Vyberte, které z níže uvedených tvrzení je správné. Lze jednou 

pojistnou smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla pro více vozidel?

Důvodem pro neposkytnutí pojistného plnění z pojištění osob 

může být, pokud:

I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
46171 1 jedna

Vyberte, které z níže uvedených tvrzení je správné. Lze jednou 

pojistnou smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla pro více vozidel?

Zákon č. 168/1999 Sb., přímo stanovuje 

případy, kdy je možné v rámci jedné pojistné 

smlouvy sjednat pro více vozidel pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla. Standardně je 

toto možné v případě, kdy má vozidlo stejného 

vlastníka či provozovatele. Dalším případem je 

situace, kdy pojistník prokáže pojistný zájem 

založený poskytnutím úvěru či jiné finanční 

služby vedoucí k pozdějšímu nabytí 

vlastnického práva k vozidlu, nebo jsou-li 

vlastník nebo provozovatel vozidla a pojistník 

součástí stejného koncernu. Nabízet možnost 

stát se pojištěným může pojistník 

podnikatelským způsobem pouze, má-li 

pojistný zájem specifikovaný zákonem o 

distribuci pojištění a zajištění.

Zákon č. 168/1999 Sb., přímo stanovuje 

případy, kdy je možné v rámci jedné pojistné 

smlouvy sjednat pro více vozidel pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla. Standardně 

je toto možné v případě, kdy má vozidlo 

stejného vlastníka či provozovatele. Dalším 

případem je situace, kdy pojistník prokáže 

pojistný zájem založený poskytnutím úvěru či 

jiné finanční služby vedoucí k pozdějšímu 

nabytí vlastnického práva k vozidlu, nebo 

jsou-li vlastník nebo provozovatel vozidla a 

pojistník součástí stejného koncernu.

17.12.2021
I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
46171 2 jedna

Důvodem pro neposkytnutí pojistného plnění z pojištění osob 

je, pokud:

II.,III.,IV.,V.

,VI.,VII.,VIII

.,IX.

44752 1 jedna



Změna textu správné odpovědi v otázce č.38161 v Případové studii č.38159

platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 Pevná smrt 200 000 Kč, invalidita 2 650 000 Kč. N

2
Pevná smrt 619 200 Kč, invalidita 1 540 800 Kč pevná 

částka.
A

3 Smrt úrazem 5 000 000 Kč, invalidita úrazem 3 280 000 Kč. N

4 Smrt 1 300 000 Kč, invalidita 4 800 000 Kč. N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 Pevná smrt 200 000 Kč, invalidita 2 650 000 Kč. N

2 Pevné částky -  smrt 259 200 Kč, invalidita 1 180 800 Kč. A

3 Smrt úrazem 5 000 000 Kč, invalidita úrazem 3 280 000 Kč. N

4 Smrt 1 300 000 Kč, invalidita 4 800 000 Kč. N

Změna textu otázky č.38219 v Případové studii č.38215
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 Ano. N

2 Ano, s pověřením pojišťovny. N

3 Ano, s pověřením pojišťovacího zprostředkovatele. N

4 Ne. A

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 Ano. N

2 Ano, s pověřením pojišťovny. N

3 Ano, s pověřením pojišťovacího zprostředkovatele. N

4 Ne. A

Změna zadání Případové studie č.38709
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

2

3

4

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

2

3

4

38159 2

Jan Novák (42 let) žije ve společné domácnosti s Ivou Novákovou (38 let) a 

dvěma syny Martinem (6 let) a Pavlem (3 roky). Jan Novák pracuje jako 

obchodní zástupce a jeho čistý měsíční příjem je 32 000 Kč. Manželka Iva 

pracuje jako učitelka v mateřské školce a její čistý měsíční příjem je 19 000 Kč.  

Všichni společně bydlí v domě pořízeném na hypotéku ve výši 3 mil. Kč. Měsíční 

splátka úvěru činí 12 000 Kč, úrok 3,2 % p.a. a zbývá doplatit 2,5 mil. Kč. Doba 

splatnosti hypotéky je 23 let. Další nezbytné výdaje rodiny tvoří 32 000 Kč. 

Rodina má vybudovanou finanční rezervu ve výši 200 000 Kč. Dále vlastní byt 

2+kk, který pronajímají, přičemž měsíční příjem z pronájmu činí 5 000 Kč. Přes 

veškeré výdaje je rodina schopna měsíčně investovat 5 000 Kč do svého 

investičního portfolia s průměrným zhodnocením 4,5 % p.a.

38161

V jaké výši by měl mít pan Novák nastavené 

pojistné částky u pojištění smrti a invalidity? 

U sociálních dávek počítejte pouze s 

částkou 10 000 Kč, nepočítejte s ostatními 

sociálními dávkami. Dále počítejte s částkou 

5 000 Kč do investičního portfolia, které si 

rodina přeje investovat i v případě smrti a 

invalidity. Pojistné částky zajistěte na 

šestinásobek ročních výdajů. U pojištění 

smrti počítejte se snížením nákladů o 20 %. 

U invalidity se zvýšením nákladů o 20 %. Při 

výpočtu dále vycházejte z údajů uvedených 

v zadání případové studie.

I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.

17.12.2021 38159 3

Jan Novák (42 let) žije ve společné domácnosti s Ivou Novákovou (38 let) a 

dvěma syny Martinem (6 let) a Pavlem (3 roky). Jan Novák pracuje jako 

obchodní zástupce a jeho čistý měsíční příjem je 32 000 Kč. Manželka Iva 

pracuje jako učitelka v mateřské školce a její čistý měsíční příjem je 19 000 Kč.  

Všichni společně bydlí v domě pořízeném na hypotéku ve výši 3 mil. Kč. Měsíční 

splátka úvěru činí 12 000 Kč, úrok 3,2 % p.a. a zbývá doplatit 2,5 mil. Kč. Doba 

splatnosti hypotéky je 23 let. Další nezbytné výdaje rodiny tvoří 32 000 Kč. 

Rodina má vybudovanou finanční rezervu ve výši 200 000 Kč. Dále vlastní byt 

2+kk, který pronajímají, přičemž měsíční příjem z pronájmu činí 5 000 Kč. Přes 

veškeré výdaje je rodina schopna měsíčně investovat 5 000 Kč do svého 

investičního portfolia s průměrným zhodnocením 4,5 % p.a.

38161

V jaké výši by měl mít pan Novák nastavené 

pojistné částky u pojištění smrti a invalidity? 

U sociálních dávek počítejte pouze s 

částkou 10 000 Kč, nepočítejte s ostatními 

sociálními dávkami. Dále počítejte s částkou 

5 000 Kč do investičního portfolia, které si 

rodina přeje investovat i v případě smrti a 

invalidity. Pojistné částky zajistěte na 

šestinásobek ročních výdajů. U pojištění 

smrti počítejte se snížením nákladů o 20 %. 

U invalidity se zvýšením nákladů o 20 %. Při 

výpočtu dále vycházejte z údajů uvedených 

v zadání případové studie.

I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.

38215 2

Pan Svoboda (38 let) žije ve společné domácnosti s manželkou (35 let) a dvěma 

dětmi, Martinem (2 roky) a Eliškou (8 let). Pan Svoboda pracuje jako 

projektový manažer a jeho čistý měsíční příjem je 36 000 Kč. Paní Svobodová je 

v současné době na rodičovské dovolené a výše jejího měsíčního rodičovského 

příspěvku je 7 000 Kč. Dříve pracovala jako asistentka ředitele v zahraniční 

společnosti a její čistý měsíční příjem činil 18 000 Kč. Nezbytné měsíční výdaje 

rodiny jsou 35 000 Kč, přičemž pan Svodoba ještě nad rámec rodinných výdajů 

platí měsíčně alimenty ve výši 3 500 Kč pro svou dceru Annu (14 let) z prvního 

manželství a také splátku spotřebitelského úvěru. Ten si rodina vzala na 

pořízení nové domácnosti ve výši 300 000 Kč se splatností 7 let a 8 měsíců. 

Zbývá doplatit 320 000 Kč, výše měsíční splátky je 3 925 Kč, úroková sazba činí 

4,9 % p.a., RPSN činí 5,02 %. Rodina nedisponuje žádnou likvidní rezervou, 

bydlí v bytě 3+kk, který vlastní.

38219

Pan Svoboda sjednal pro své děti životní 

pojištění. Měsíční pojistné činí 950 Kč a 

chce ho platit přímo vázanému zástupci 

pojišťovacího zprostředkovatele, panu 

Horákovi. Je pan Horák oprávněn inkasovat 

pojistné od pana Svobody?

I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.

17.12.2021 38215 3

Pan Svoboda (38 let) žije ve společné domácnosti s manželkou (35 let) a dvěma 

dětmi, Martinem (2 roky) a Eliškou (8 let). Pan Svoboda pracuje jako 

projektový manažer a jeho čistý měsíční příjem je 36 000 Kč. Paní Svobodová je 

v současné době na rodičovské dovolené a výše jejího měsíčního rodičovského 

příspěvku je 7 000 Kč. Dříve pracovala jako asistentka ředitele v zahraniční 

společnosti a její čistý měsíční příjem činil 18 000 Kč. Nezbytné měsíční výdaje 

rodiny jsou 35 000 Kč, přičemž pan Svodoba ještě nad rámec rodinných výdajů 

platí měsíčně alimenty ve výši 3 500 Kč pro svou dceru Annu (14 let) z prvního 

manželství a také splátku spotřebitelského úvěru. Ten si rodina vzala na 

pořízení nové domácnosti ve výši 300 000 Kč se splatností 7 let a 8 měsíců. 

Zbývá doplatit 320 000 Kč, výše měsíční splátky je 3 925 Kč, úroková sazba činí 

4,9 % p.a., RPSN činí 5,02 %. Rodina nedisponuje žádnou likvidní rezervou, 

bydlí v bytě 3+kk, který vlastní.

38219

Pan Svoboda sjednal pro své děti 

rezervotvorné životní pojištění. Měsíční 

pojistné činí 950 Kč a chce ho platit přímo 

vázanému zástupci pojišťovacího 

zprostředkovatele, panu Horákovi. Je pan 

Horák oprávněn inkasovat pojistné od 

pana Svobody?

I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.

II.,VI.,VII.,V

III.,IX.
38709 2

Zájemce o pojištění, pan Novák, který začal pracovat jako programátor, si 

koupil nový osobní vůz s objemem 1 969 cm3 a výkonem 110 kW (150 koní) v 

základní výbavě (automobil tak má ze zabezpečovacích prvků jen imobilizér a 

alarm). Vzhledem k tomu, že zatím nestihl naspořit dostatečnou částku, 

rozhodl se pořídit si vůz na úvěr, úvěrující banka požaduje zapsání ve velkém 

technickém průkazu jako vlastník vozidla. Pan Novák díky tomu však získá 

možnost úvěr kdykoliv a zcela bezplatně doplatit a navíc výplatu pojistného 

plnění v případě parciálních škod. Kupní cena nového vozidla byla 968 000 Kč 

včetně DPH (800 000 Kč bez DPH), pan Novák se obrátil na doplňkového 

pojišťovacího zprostředkovatele, pana Dvořáka, s dotazem na to, jak by měl své 

nové vozidlo správně pojistit.

17.12.2021
II.,VI.,VII.,V

III.,IX.
38709 3

Zájemce o pojištění, pan Novák, který začal pracovat jako programátor, si 

koupil nový osobní vůz s objemem 1 969 cm3 a výkonem 110 kW (150 koní) 

v základní výbavě (automobil tak má ze zabezpečovacích prvků jen imobilizér 

a alarm). Vzhledem k tomu, že zatím nestihl naspořit dostatečnou částku, 

rozhodl se pořídit si vůz na úvěr, úvěrující banka požaduje zapsání ve velkém 

technickém průkazu jako vlastník vozidla. Pan Novák díky tomu však získá 

možnost úvěr kdykoliv a zcela bezplatně doplatit a navíc výplatu pojistného 

plnění v případě parciálních škod. Kupní cena nového vozidla byla 968 000 Kč 

včetně DPH (800 000 Kč bez DPH), pan Novák se obrátil na doplňkového 

pojišťovacího zprostředkovatele, pana Dvořáka, s dotazem na to, jak by měl 

své nové vozidlo správně pojistit. Pan Novák není plátcem DPH.



Změna textu správné odpovědi a také textu otázky č.38757 v Případové studii č.38755
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Ne, protože pojištění může uzavřít ze zákona pouze vlastník 

nemovitosti.
N

2
Ano, ale po dobu splácení hypotéky trvá obvykle banka na 

tom, aby pojistníkem byl vlastník jednotky.
A

3
Ne, protože nájemník nemá na pojištění nemovitosti 

pojistný zájem a pojistná smlouva by byla neplatná.
N

4
Ano, ale až po splacení hypotéky a výmazu zástavního 

práva z katastru nemovitostí.
N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Ne, protože pojištění může uzavřít ze zákona pouze vlastník 

nemovitosti.
N

2
Ano, protože nájemník má na pojištění nemovitosti 

pojistný zájem.
A

3
Ne, protože nájemník nemá na pojištění nemovitosti 

pojistný zájem a pojistná smlouva by byla neplatná.
N

4
Ano, ale až po splacení hypotéky a výmazu zástavního 

práva z katastru nemovitostí.
N

Změna odůvodnění odpovědi na otázku č.38848 v Případové studii č.38846
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna
Odůvodnění

1

Požárem, úderem blesku, výbuchem, vichřicí, krupobitím, 

tíhou sněhu, sesuvem půdy, zřícením skal, povodní nebo 

záplavou, pádem letadel, stromů, stožárů, vodou z 

vodovodního zařízení a odpadních potrubí, vandalismem, 

kapalinou nebo párou z etážového nebo dálkového topení, 

odcizením.

A

2

Požárem, úderem blesku, výbuchem, nárazem nebo pádem 

letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, sesuvem půdy, 

zřícením skal, povodní nebo záplavou, pádem letadel, 

stromů, stožárů, zničením nebo znečištěním domácími 

zvířaty, kapalinou nebo párou z etážového nebo dálkového 

topení, vodou z vodovodního zařízení a odpadních potrubí, 

odcizením.

N

3

Požárem, úderem blesku, výbuchem, vichřicí, nárazem 

nebo pádem letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, krádeží 

vloupáním, loupeží, vodou z vodovodního zařízení a 

odpadních potrubí, mechanickým poškozením oplocení 

zvěří, kapalinou nebo párou z etážového nebo dálkového 

topení, vandalismem.

N

4

Požárem, úderem blesku, výbuchem, nárazem nebo pádem 

letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, pádem stromů, 

stožárů, zničení nebo znečištění domácími zvířaty, vodou z 

vodovodního zařízení a odpadních potrubí, sesuvem půdy, 

zřícením skal, povodní nebo záplavou, vichřicí nebo 

krupobitím, krádeží vloupáním, loupeží, vandalismem.

N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna
Odůvodnění

1

Požárem, úderem blesku, výbuchem, vichřicí, krupobitím, 

tíhou sněhu, sesuvem půdy, zřícením skal, povodní nebo 

záplavou, pádem letadel, stromů, stožárů, vodou z 

vodovodního zařízení a odpadních potrubí, vandalismem, 

kapalinou nebo párou z etážového nebo dálkového topení, 

odcizením.

A

2

Požárem, úderem blesku, výbuchem, nárazem nebo pádem 

letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, sesuvem půdy, 

zřícením skal, povodní nebo záplavou, pádem letadel, 

stromů, stožárů, zničením nebo znečištěním domácími 

zvířaty, kapalinou nebo párou z etážového nebo dálkového 

topení, vodou z vodovodního zařízení a odpadních potrubí, 

odcizením.

N

3

Požárem, úderem blesku, výbuchem, vichřicí, nárazem 

nebo pádem letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, krádeží 

vloupáním, loupeží, vodou z vodovodního zařízení a 

odpadních potrubí, mechanickým poškozením oplocení 

zvěří, kapalinou nebo párou z etážového nebo dálkového 

topení, vandalismem.

N

4

Požárem, úderem blesku, výbuchem, nárazem nebo pádem 

letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, pádem stromů, 

stožárů, zničení nebo znečištění domácími zvířaty, vodou z 

vodovodního zařízení a odpadních potrubí, sesuvem půdy, 

zřícením skal, povodní nebo záplavou, vichřicí nebo 

krupobitím, krádeží vloupáním, loupeží, vandalismem.

N

Změna textu otázky č.38985 v Případové studii č.38980
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 126 000 Kč. N

2 130 000 Kč. N

3 140 000 Kč. N

4 117 000 Kč. A

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 126 000 Kč. N

2 130 000 Kč. N

3 140 000 Kč. N

4 117 000 Kč. A

Pan Vejvara se ptá, zda může svoji 

povinnost pojistit bytovou jednotku uložit 

nájemní smlouvou nájemníkovi:

III.,VII.,VIII.

,IX.
38755 2

Pan Vejvara si v bance vzal hypotéku na koupi bytové jednotky, kterou plánuje 

pronajímat případným zájemcům k dlouhodobému bydlení. Nová cena bytové 

jednotky byla stanovena ve výši 4 mil. Kč, z vlastních prostředků zákazník pokryl 

1 mil. Kč, na zbytek mu půjčila banka. Předmětem pojištění má být jak vlastní 

bytová jednotka, tak i k ní náležející podíl na společných částech domu ve výši 

200/1 000. Banka vyžaduje pojištění proti požáru, výbuchu, přímému úderu 

blesku, nárazu letadla, vichřici, krupobití a vodovodním škodám. Pojistné 

podmínky obsahují ustanovení o uplatnění podpojištění v rozsahu daném 

občanským zákoníkem. Spoluúčast v pojistné smlouvě sjednána nebyla.

38757

Pan Vejvara se ptá, zda může v budoucnu 

povinnost pojistit bytovou jednotku uložit 

nájemní smlouvou nájemníkovi:

17.12.2021
III.,VII.,VIII.

,IX.
38755 3

Pan Vejvara si v bance vzal hypotéku na koupi bytové jednotky, kterou plánuje 

pronajímat případným zájemcům k dlouhodobému bydlení. Nová cena bytové 

jednotky byla stanovena ve výši 4 mil. Kč, z vlastních prostředků zákazník pokryl 

1 mil. Kč, na zbytek mu půjčila banka. Předmětem pojištění má být jak vlastní 

bytová jednotka, tak i k ní náležející podíl na společných částech domu ve výši 

200/1 000. Banka vyžaduje pojištění proti požáru, výbuchu, přímému úderu 

blesku, nárazu letadla, vichřici, krupobití a vodovodním škodám. Pojistné 

podmínky obsahují ustanovení o uplatnění podpojištění v rozsahu daném 

občanským zákoníkem. Spoluúčast v pojistné smlouvě sjednána nebyla.

38757

Do pojištění domácnosti je 

zahrnováno krytí různých 

pojistných nebezpečí podle 

pojistných podmínek 

jednotlivých pojistitelů. Obvykle 

se pojistné plnění v rámci 

pojištění domácnosti vztahuje na 

škodu způsobenou: požárem, 

úderem blesku, výbuchem, 

vichřicí, krupobitím, tíhou sněhu, 

sesuvem půdy, zřícením skal, 

povodní nebo záplavou, pádem 

letadel, stromů, stožárů a 

obdobných předmětů včetně 

jejich částí, vodou z vodovodního 

zařízení a odpadních potrubí, 

kapalinou nebo párou z 

etážového topení nebo 

dálkového topení a odcizením. 

Pojem odcizení je obecnější, 

spadá do něj krádež vloupáním. 

Konkrétní pojistná nebezpečí 

však obvykle do pojištění 

domácnosti zahrnuta nebývají.

Do pojištění domácnosti je 

zahrnováno krytí různých 

pojistných nebezpečí podle 

pojistných podmínek jednotlivých 

pojistitelů. Obvykle se pojistné 

plnění v rámci pojištění 

domácnosti vztahuje na škodu 

způsobenou: požárem, úderem 

blesku, výbuchem, vichřicí, 

krupobitím, tíhou sněhu, sesuvem 

půdy, zřícením skal, povodní nebo 

záplavou, pádem letadel, stromů, 

stožárů a obdobných předmětů 

včetně jejich částí, vodou z 

vodovodního zařízení a odpadních 

potrubí, kapalinou nebo párou z 

etážového topení nebo dálkového 

topení a odcizením.

17.12.2021
III.,VII.,VIII.

,IX.
38980 3

Pan Kondelík je zaměstnancem firmy Ještěrka, s. r. o., na pozici skladník. Při 

práci používá vysokozdvižný vozík bez přidělené registrační značky, kterým 

převáží expedované zboží ze skladu do přistavených nákladních aut 

přepravních společností. Jeho průměrný měsíční výdělek činí 34 000 Kč. Jeho 

zaměstnavatel požaduje, aby si pan Kondelík sjednal pojištění odpovědnosti za 

škodu, kterou může způsobit na věcech patřících zaměstnavateli, a škodu, 

kterou způsobí na autech odběratelů. Pan Kondelík si pozval pojišťovacího 

zprostředkovatele, aby mu navrhl a sjednal potřebné pojištění.

38985

Pan Kondelík chtěl vědět, do jaké výše by 

za něj pojistitel zaplatil škodu, kterou 

způsobil zaměstnavateli a která byla 

vyčíslena na 130 000 Kč. Limit v pojistné 

smlouvě je sjednaný ve výši 140 000 Kč a 

spoluúčast byla sjednána ve výši 10 % z 

výše škody.

Pan Procházka si chce pojistit vybavení 

domácnosti včetně své sbírky a stavebních 

součástí. Na jaká rizika by se měl pojistit s 

ohledem na vybavení a umístění 

domácnosti? Pojišťovna nabízí pouze 

uvedené varianty pojištění, vyberte pro 

pana Procházku nejvhodnější variantu:

III.,VII.,VIII.

,IX.
38846 1

Pan Procházka se ženou a syny ve věku 15 a 25 let žije v čtyřpokojovém 

družstevním bytě. Domácnost má rozlohu 90 m2, klient ji ocenil na 700 000 Kč. 

V této částce jsou zahrnuty vlastní náklady rekonstrukce ve výši 500 000 Kč. 

Mají nové dřevěné podlahy, koupelnu a kuchyň a toto by chtěli mít pojištěné v 

plné výši. Pan Procházka je nadšený filatelista a navíc vlastní sbírku známek, 

jejíž hodnota je 200 000 Kč. Pan Procházka chce pojistit domácnost včetně 

sbírky a chce poradit, jestli se dají pojistit i dřevěné podlahy, kdyby vypadla 

hadička od pračky.

38848

Pan Procházka si chce pojistit vybavení 

domácnosti včetně své sbírky a stavebních 

součástí. Na jaká rizika by se měl pojistit s 

ohledem na vybavení a umístění 

domácnosti? Pojišťovna nabízí pouze 

uvedené varianty pojištění, vyberte pro 

pana Procházku nejvhodnější variantu:

17.12.2021
III.,VII.,VIII.

,IX.
38846 2

Pan Procházka se ženou a syny ve věku 15 a 25 let žije v čtyřpokojovém 

družstevním bytě. Domácnost má rozlohu 90 m2, klient ji ocenil na 700 000 Kč. 

V této částce jsou zahrnuty vlastní náklady rekonstrukce ve výši 500 000 Kč. 

Mají nové dřevěné podlahy, koupelnu a kuchyň a toto by chtěli mít pojištěné v 

plné výši. Pan Procházka je nadšený filatelista a navíc vlastní sbírku známek, 

jejíž hodnota je 200 000 Kč. Pan Procházka chce pojistit domácnost včetně 

sbírky a chce poradit, jestli se dají pojistit i dřevěné podlahy, kdyby vypadla 

hadička od pračky.

38848

Pan Kondelík chtěl vědět, do jaké výše by za 

něj pojistitel zaplatil škodu, kterou způsobil 

zaměstnavateli a která byla vyčíslena na 130 

000 Kč. Limit v pojistné smlouvě je sjednaný 

ve výši 140 000 Kč a spoluúčast byla 

sjednána ve výši 10 % z limitu pojistného 

plnění.

III.,VII.,VIII.

,IX.
38980 2

Pan Kondelík je zaměstnancem firmy Ještěrka, s. r. o., na pozici skladník. Při 

práci používá vysokozdvižný vozík bez přidělené registrační značky, kterým 

převáží expedované zboží ze skladu do přistavených nákladních aut 

přepravních společností. Jeho průměrný měsíční výdělek činí 34 000 Kč. Jeho 

zaměstnavatel požaduje, aby si pan Kondelík sjednal pojištění odpovědnosti za 

škodu, kterou může způsobit na věcech patřících zaměstnavateli, a škodu, 

kterou způsobí na autech odběratelů. Pan Kondelík si pozval pojišťovacího 

zprostředkovatele, aby mu navrhl a sjednal potřebné pojištění.

38985



Změna textu otázky č.39293 v Případové studii č.39290
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 348 000 Kč. N

2 248 000 Kč. A

3 243 000 Kč. N

4 491 000 Kč. N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 348 000 Kč. N

2 248 000 Kč. A

3 243 000 Kč. N

4 491 000 Kč. N

Změna zadání Případové studie č.39347 a textu otázky č.39352 v dané Případové studii
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 300 000 Kč. N

2 600 000 Kč. N

3 6 000 000 Kč. A

4 3 000 000 Kč. N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 300 000 Kč. N

2 600 000 Kč. N

3 6 000 000 Kč. A

4 3 000 000 Kč. N

Změna textu správné odpovědi v otázce č.39393 v Případové studii č.39392
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

Jaká rizika a v jaké výši má Jaroslav v pojištění rodičů; co 

dělá za sport; informace, zda chce v životním pojištění také 

zhodnocovat finanční prostředky.

N

2
Jaký obor studuje; zda je kuřák nebo nekuřák; má nějaké 

další finanční závazky (kontokorent, úvěr apod.).
N

3 Jeho výšku a váhu; informace o zdravotním stavu. N

4
Jakými mluví jazyky a jestli ovládá digitální prostředky 

komunikace.
A

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

Jaká rizika a v jaké výši má Jaroslav v pojištění rodičů; co 

dělá za sport; informace, zda chce v životním pojištění také 

zhodnocovat finanční prostředky.

N

2
Jaký obor studuje; zda je kuřák nebo nekuřák; má nějaké 

další finanční závazky (kontokorent, úvěr apod.).
N

3 Jeho výšku a váhu; informace o zdravotním stavu. N

4
Jaký má názor na životní pojištění; kolik je ochotný za 

životní pojištění platit; jaká je jeho oblíbená pojišťovna.
A

17.12.2021
III.,VII.,VIII.

,IX.
39290 3

Manželé Koneční mají 2 děti ve věku 10 a 12 let. Žijí ve společné domácnosti. 

Paní Konečná je zaměstnaná, pan Konečný je fyzickou podnikající osobou, v 

živnostenském listu má jako předmět podnikání „montáž, opravy, revize a 

zkoušky elektrických zařízení“. Děti navštěvují základní školu. Čistý příjem 

rodiny je 54 200 Kč. Bydlí v bytovém domě, v 5. patře v bytě, který si koupili na 

hypotéku. Měsíční splátka hypotéky činí 13 230 Kč. Koneční se doslechli o tom, 

že kamarád vytopil své sousedy a ti po něm nyní požadují zaplatit celou 

vzniklou škodu. Manželé Koneční uvažují o tom, že by měli mít nějaké pojištěni 

pro případ, kdyby někomu oni sami nebo jejich děti způsobily škodu.

39293

Jednoho dne, když se Koneční vrátili z 

práce domů, zjistili, že jim praskla hadice 

od myčky a než stihli sousedé zavřít hlavní 

přívod vody, byly vytopeny 3 byty pod 

nimi a kompletně celá jejich kuchyň. 

Škoda zničené kuchyně se vyšplhala na 100 

000 Kč a škoda u sousedů činila 248 000 

Kč. Paní Konečná při hledání dokladů ke 

kuchyni našla ještě jednu zapomenutou 

pojistnou smlouvu na pojištění občanské 

odpovědnosti v běžném občanském životě, 

která je sjednána s limitem plnění 1 000 

000 Kč bez spoluúčasti a o které si mysleli, 

že je to pojistná smlouva na pojištění 

domácnosti. V jaké výši bude pojistné 

plnění z pojistné smlouvy občanské 

odpovědnosti manželů Konečných?

Jednoho dne, když se Koneční vrátili z práce 

domů, zjistili, že jim praskla hadice od 

myčky a než stihli sousedé zavřít hlavní 

přívod vody, byly vytopeny 3 byty pod nimi 

a kompletně celá jejich kuchyň. Škoda 

zničené kuchyně se vyšplhala na 100 000 Kč 

a škoda u sousedů činila 248 000 Kč. Paní 

Konečná při hledání dokladů ke kuchyni 

našla ještě jednu zapomenutou pojistnou 

smlouvu na pojištění občanské 

odpovědnosti v běžném občanském životě, 

která je sjednána s limitem plnění 1 000 000 

Kč bez spoluúčasti a o které si mysleli, že je 

to pojistná smlouva na pojištění 

domácnosti. S jakou výší pojistného plnění 

mohou manželé Koneční počítat?

17.12.2021 V.,IX. 39347 3

Klient vlastní 6 zemědělských družstev. Družstva se zaměřují na rostlinnou a 

živočišnou výrobu. Celková hodnota nemovitého majetku celého holdingu je 

2,5 mld. Kč. Družstvo č. 1 má hodnotu 500 mil. Kč a družstva č. 2 až č. 6 mají 

stejnou hodnotu. Každou z budov klienta můžeme považovat za samostatný 

požární komplex a hodnota nejdražší z nich je 80 mil. Kč. Dále klient vlastní 

soubor movitých věci zahrnujících vybavení kanceláří, provozní zařízení, 

elektroniku a stroje dle účetní evidence o hodnotě 600 mil. Kč. Z toho stroje 

tvoří třetinu. Avšak nová cena strojů činí 400 mil. Kč. Movité věci s největší 

hodnotou za 30 mil. Kč jsou umístěné v budově za 80 mil. Kč. Ve všech 

družstvech je uskladněný soubor zásob za 150 mil. Kč. Zásoby jsou sklizené a 

uskladněné zemědělské plodiny. Zásoby s největší hodnotu 45 mil. Kč jsou 

umístěny v budově o hodnotě 80 mil Kč. Roční obrat holdingu je 1,4 mld. Kč. 

Požadavek klienta je zrevidovat stávající pojištění majetku, hlavně strojů. 

Nechce řešit zemědělské pojištění plodin a zvířat ani odpovědnost. Klient má 

zájem o sjednání pojištění za novou cenu.

39352

Pojišťovna vám nabídla sazbu na stroje 15 

‰. Klient chce vědět, jaké bude pojistné? 

Klient má zájem o sjednání pojištění za 

novou cenu.

III.,VII.,VIII.

,IX.
39290 2

Manželé Koneční mají 2 děti ve věku 10 a 12 let. Žijí ve společné domácnosti. 

Paní Konečná je zaměstnaná, pan Konečný je fyzickou podnikající osobou, v 

živnostenském listu má jako předmět podnikání „montáž, opravy, revize a 

zkoušky elektrických zařízení“. Děti navštěvují základní školu. Čistý příjem 

rodiny je 54 200 Kč. Bydlí v bytovém domě, v 5. patře v bytě, který si koupili na 

hypotéku. Měsíční splátka hypotéky činí 13 230 Kč. Koneční se doslechli o tom, 

že kamarád vytopil své sousedy a ti po něm nyní požadují zaplatit celou 

vzniklou škodu. Manželé Koneční uvažují o tom, že by měli mít nějaké pojištěni 

pro případ, kdyby někomu oni sami nebo jejich děti způsobily škodu.

39293

Pojišťovna vám nabídla sazbu na stroje 15 

‰. Klient chce vědět, jaké bude pojistné?

17.12.2021
I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
39392 3

Jaroslav Novotný (24 let) studuje VŠ v místě svého bydliště, žije u rodičů. 

Příjem má pravidelné kapesné od rodičů ve výši 2 000 Kč měsíčně. Dále má 

prospěchové stipendium ve výši 2 000 Kč měsíčně a příjmy z brigád činí 

průměrně 6 000 Kč měsíčně. Jeho běžné výdaje jsou 7 000 Kč měsíčně. Na 

spořicím účtu má rezervu ve výši 15 000 Kč. Má uzavřenou smlouvu o 

stavebním spoření a penzijní připojištění. Obě tyto smlouvy platí rodiče. Dále je 

pojištěn pojistnou smlouvou životního pojištění svých rodičů. Jaroslav 

pravidelně aktivně sportuje.

39393

Jaroslav zvažuje, že je čas začít si řídit vlastní 

finance. Navštívil proto finančního poradce 

a požádal o radu ohledně pojištění. Jaké 

další informace od Jaroslava není klíčové 

vědět pro radu ohledně rezervotvorného 

životního pojištění?

V.,IX. 39347 2

Klient vlastní 6 zemědělských družstev. Družstva se zaměřují na rostlinnou a 

živočišnou výrobu. Celková hodnota nemovitého majetku celého holdingu je 

2,5 mld. Kč. Družstvo č. 1 má hodnotu 500 mil. Kč a družstva č. 2 až č. 6 mají 

stejnou hodnotu. Každou z budov klienta můžeme považovat za samostatný 

požární komplex a hodnota nejdražší z nich je 80 mil. Kč. Dále klient vlastní 

soubor movitých věci zahrnujících vybavení kanceláří, provozní zařízení, 

elektroniku a stroje dle účetní evidence o hodnotě 600 mil. Kč. Z toho stroje 

tvoří třetinu. Avšak nová cena strojů činí 400 mil. Kč. Movité věci s největší 

hodnotou za 30 mil. Kč jsou umístěné v budově za 80 mil. Kč. Ve všech 

družstvech je uskladněný soubor zásob za 150 mil. Kč. Zásoby jsou sklizené a 

uskladněné zemědělské plodiny. Zásoby s největší hodnotu 45 mil. Kč jsou 

umístěny v budově o hodnotě 80 mil Kč. Roční obrat holdingu je 1,4 mld. Kč. 

Požadavek klienta je zrevidovat stávající pojištění majetku, hlavně strojů. 

Nechce řešit zemědělské pojištění plodin a zvířat ani odpovědnost.

39352

Jaroslav zvažuje, že je čas začít si řídit vlastní 

finance. Navštívil proto finančního poradce 

a požádal o radu ohledně pojištění. Jaké 

další informace od Jaroslava není klíčové 

vědět pro radu ohledně rezervotvorného 

životního pojištění?

I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
39392 2

Jaroslav Novotný (24 let) studuje VŠ v místě svého bydliště, žije u rodičů. 

Příjem má pravidelné kapesné od rodičů ve výši 2 000 Kč měsíčně. Dále má 

prospěchové stipendium ve výši 2 000 Kč měsíčně a příjmy z brigád činí 

průměrně 6 000 Kč měsíčně. Jeho běžné výdaje jsou 7 000 Kč měsíčně. Na 

spořicím účtu má rezervu ve výši 15 000 Kč. Má uzavřenou smlouvu o 

stavebním spoření a penzijní připojištění. Obě tyto smlouvy platí rodiče. Dále je 

pojištěn pojistnou smlouvou životního pojištění svých rodičů. Jaroslav 

pravidelně aktivně sportuje.

39393



Změna textu otázky a oprava formulace dvou odpovědí v otázce č.39407 v Případové studii č.39401
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Pojistnou smlouvu není třeba dodanit. Pokud Jana prokáže, 

že je samoživitelka, tak je od dodanění osvobozená.
N

2
Pojistnou smlouvu je třeba dodanit, výše daně by činila 

10 800 Kč.
A

3
Pojistnou smlouvu je třeba dodanit, výše daně by činila 

14 400 Kč.
N

4
Pojistnou smlouvu není třeba dodanit, pokud by Jana 

převedla odkupné na doplňkové penzijní spoření.
N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Pojistnou smlouvu není třeba dodanit. Pokud Jana prokáže, 

že je samoživitelka, tak je od dodanění osvobozená.
N

2 Pojistnou smlouvu je třeba dodanit, jde o částku 10 800 Kč. A

3 Pojistnou smlouvu je třeba dodanit, jde o částku 14 400 Kč. N

4
Pojistnou smlouvu není třeba dodanit, pokud by Jana 

převedla odkupné na doplňkové penzijní spoření.
N

Změna textu otázky č.39438 v Případové studii č.39434
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 Nabídka pojišťovny A. A

2 Nabídka pojišťovny B. N

3 Nabídka pojišťovny C. N

4 Žádná z nabídek. N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 Nabídka pojišťovny A. A

2 Nabídka pojišťovny B. N

3 Nabídka pojišťovny C. N

4 Žádná z nabídek. N

Změna textu otázky č.44337 v Případové studii č.42228
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 4 375 000 Kč. A

2 10 000 000 Kč. N

3 3 500 000 Kč. N

4 1 000 000 Kč. N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1 4 375 000 Kč. A

2 10 000 000 Kč. N

3 3 500 000 Kč. N

4 1 000 000 Kč. N

17.12.2021
I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
39401 3

Paní Jana (33 let) žije se svoji dcerou (10 let) a synem (8 let) v bytě po 

prarodičích, který zdědila. Splácí hypotéku, kterou si vzala na rekonstrukci 

tohoto bytu. Aktuální zůstatek hypotéky je 545 000 Kč. Doba do konce splácení 

je 20 let. Jana pracuje jako taxikářka, je OSVČ. Díky tomu si může uzpůsobit 

čas, aby zvládla péči o děti. Jana měsíčně zvládne vydělat přibližně 30 000 Kč 

čistého. Nemocenské pojištění si jako OSVČ, na rozdíl od zdravotního a 

důchodového pojištění, neplatí. Pravidelné výdaje činí přibližně 25 000 Kč 

měsíčně. Zbytek si Jana ukládá do rezervy. Má sjednáno investiční životní 

pojištění, kde má kryté riziko smrti úrazem na pojistnou částku 200 000 Kč, 

smrt následkem úrazu při dopravní nehodě s pojistnou částkou 500 000 Kč, 

denní odškodné za pracovní neschopnost s progresí na 100 Kč za den a trvalé 

následky úrazu se čtyřnásobnou progresí s pojistnou částkou 200 000 Kč. Na 

rizika připadá z pojistného 250 Kč, za pojištění sjednaná pojistnou smlouvu 

celkem platí pojistné 1 000 Kč (investiční část pojistného činí 750 Kč). V 

pojistné smlouvě má nastavenou první, tedy nejméně rizikovou skupinu.

39407

 Investiční životní pojištění trvá již 8 let a 

Jana si celou dobu odečítala z tohoto titulu 

nezdanitelnou část základu daně ve výši 

750 každý rok. Kdyby nyní pojistnou 

smlouvu ukončila a prostředky by vybrala, 

jakou částku by musela dodanit?

Investiční životní pojištění trvá již 8 let a 

Jana si ji celou dobu tzv. dávala do daní. 

Kdyby nyní pojistnou smlouvu ukončila a 

prostředky by vybrala, jakou částku by 

musela dodanit?

17.12.2021 IV.,VIII.,IX. 39434 2

Pan Novák započal podnikat na základě živnostenského oprávnění v oboru 

reklamní činnosti a marketingu. Jeho pracovní náplní je výhradně zpracování a 

výroba grafických návrhů. Pan Novák oslovil pojišťovacího zprostředkovatele s 

požadavkem na doporučení a následné sjednání pojištění podnikatele.

39438

Pan Novák by si rád uzavřel smlouvu o 

pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu 

své podnikatelské činnosti. Předpokládá, 

že svým obchodním partnerům může v 

případě jeho pochybení způsobit újmu ve 

výši maximálně 2 000 000 Kč, přičemž 

není ochoten akceptovat spoluúčast vyšší, 

než 5 000 Kč a zároveň požaduje co 

nejnižší roční pojistné. Předpokládané 

roční příjmy z podnikatelské činnosti pana 

Nováka činí 1 500 000 Kč. Pojišťovací 

zprostředkovatel představil panu Novákovi 

nabídku od tří pojišťoven. Výše pojistného 

u pojišťovny A činí 10 000 Kč, spoluúčast 5 

000 Kč. Pojistné u pojišťovny B činí 8 000 

Kč, spoluúčastí 2 % z předpokládaných 

příjmů. Pojistné u pojišťovny C činí 9 500 

Kč, spoluúčast činí 10 % z pojistného 

plnění. Nabídka které pojišťovny nejlépe 

vyhovuje výše uvedenému požadavku a 

potřebám pana Nováka?

I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
39401 2

Paní Jana (33 let) žije se svoji dcerou (10 let) a synem (8 let) v bytě po 

prarodičích, který zdědila. Splácí hypotéku, kterou si vzala na rekonstrukci 

tohoto bytu. Aktuální zůstatek hypotéky je 545 000 Kč. Doba do konce splácení 

je 20 let. Jana pracuje jako taxikářka, je OSVČ. Díky tomu si může uzpůsobit 

čas, aby zvládla péči o děti. Jana měsíčně zvládne vydělat přibližně 30 000 Kč 

čistého. Nemocenské pojištění si jako OSVČ, na rozdíl od zdravotního a 

důchodového pojištění, neplatí. Pravidelné výdaje činí přibližně 25 000 Kč 

měsíčně. Zbytek si Jana ukládá do rezervy. Má sjednáno investiční životní 

pojištění, kde má kryté riziko smrti úrazem na pojistnou částku 200 000 Kč, 

smrt následkem úrazu při dopravní nehodě s pojistnou částkou 500 000 Kč, 

denní odškodné za pracovní neschopnost s progresí na 100 Kč za den a trvalé 

následky úrazu se čtyřnásobnou progresí s pojistnou částkou 200 000 Kč. Na 

rizika připadá z pojistného 250 Kč, za pojištění sjednaná pojistnou smlouvu 

celkem platí pojistné 1 000 Kč (investiční část pojistného činí 750 Kč). V 

pojistné smlouvě má nastavenou první, tedy nejméně rizikovou skupinu.

39407

Pan Novák by si rád uzavřel o pojištění 

odpovědnosti za škodu z výkonu své 

podnikatelské činnosti. Předpokládá, že 

svým obchodním partnerům může v případě 

jeho pochybení způsobit újmu ve výši 

maximálně 2 000 000 Kč, přičemž není 

ochoten akceptovat spoluúčast vyšší, než 5 

000 Kč a zároveň požaduje co nejnižší roční 

pojistné. Předpokládané roční příjmy z 

podnikatelské činnosti pana Nováka činí 1 

500 000 Kč. Pojišťovací zprostředkovatel 

představil panu Novákovi nabídku od tří 

pojišťoven. Výše pojistného u pojišťovny A 

činí 10 000 Kč, spoluúčast 5 000 Kč. 

Pojistné u pojišťovny B činí 8 000 Kč, 

spoluúčastí 2 % z předpokládaných příjmů. 

Pojistné u pojišťovny C činí 9 500 Kč, 

spoluúčast činí 10 % z pojistného plnění. 

Nabídka které pojišťovny nejlépe vyhovuje 

výše uvedenému požadavku a potřebám 

pana Nováka?

17.12.2021
II.,VI.,VII.,V

III.,IX.
42228 3

Pan Rychlý si splnil sen a k Vánocům si pořídil si ojetý motocykl za 120 000 Kč. 

Motocykl je v provozu od roku 2008, výkon motoru má 120 kW a objem 1157 

ccm. Koupil ho od prvního majitele a nyní se společně se svým poradcem 

pojišťovacím zprostředkovatelem panem Novákem radí, jak motocykl pojistit. 

Pan Rychlý předpokládá, že motorku bude využívat vždy v sezóně jaro–podzim 

a obává se spíše než nehody toho, že motorka někde uprostřed lesů vypoví 

službu. Rád by ušetřil na pojištění a protože se neobává, že by způsobil nehodu, 

chce si sjednat pojištění v době, až začne motorku používat (tzn. 2 měsíce od 

nákupu). Parkovat bude na dvoře v zastřešené garáži.

44337

Pana Rychlého zajímá, jaké by bylo plnění 

poškozenému, kterému byla vyčíslena 

výše škody na 10 000 000 Kč v případě, že 

by se plnilo z pojištění odpovědnosti z 

provozu vozidla se sjednaným minimálním 

limitem pojistného plnění daným zákonem 

a celková výše majetkových škod u 10 

poškozených byla vyčíslena na 80 000 000 

Kč? U žádného účastníka by nevznikla 

újma na zdraví.

IV.,VIII.,IX. 39434 1

Pan Novák započal podnikat na základě živnostenského oprávnění v oboru 

reklamní činnosti a marketingu. Jeho pracovní náplní je výhradně zpracování a 

výroba grafických návrhů. Pan Novák oslovil pojišťovacího zprostředkovatele s 

požadavkem na doporučení a následné sjednání pojištění podnikatele.

39438

Pana Rychlého zajímá, jaké by bylo plnění 

poškozenému, kterému byla vyčíslena výše 

škody na 10 000 000 Kč v případě, že by se 

plnilo z pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla se sjednaným minimálním limitem 

pojistného plnění daným zákonem a celková 

výše majetkových škod u 10 poškozených 

byla vyčíslena na 80 000 000 Kč?

II.,VI.,VII.,V

III.,IX.
42228 2

Pan Rychlý si splnil sen a k Vánocům si pořídil si ojetý motocykl za 120 000 Kč. 

Motocykl je v provozu od roku 2008, výkon motoru má 120 kW a objem 1157 

ccm. Koupil ho od prvního majitele a nyní se společně se svým poradcem 

pojišťovacím zprostředkovatelem panem Novákem radí, jak motocykl pojistit. 

Pan Rychlý předpokládá, že motorku bude využívat vždy v sezóně jaro–podzim 

a obává se spíše než nehody toho, že motorka někde uprostřed lesů vypoví 

službu. Rád by ušetřil na pojištění a protože se neobává, že by způsobil nehodu, 

chce si sjednat pojištění v době, až začne motorku používat (tzn. 2 měsíce od 

nákupu). Parkovat bude na dvoře v zastřešené garáži.

44337



Změna zadání Případové studie č.42487
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

2

3

4

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

2

3

4

Změna zadání Případové studie č.44105
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

2

3

4

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

2

3

4

Změna textu správné odpovědi v otázce č.44161 v Případové studii č.44160
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Předmětnou výlukou se nemusí trápit, neboť ta na danou 

situaci nedopadá.
N

2

Pojištění s ohledem na předmětnou výluku nepokrývá 

škody, které by Karel způsobil svému bratrovi a je nutné 

smluvně ujednat odchylku od pojistných podmínek.

A

3
Předmětnou výlukou se nemusí zabývat, neboť ta se 

vztahuje pouze na právnické osoby.
N

4

Předmětnou výlukou se nemusí trápit, neboť za osobou 

blízkou pojištěnému se podle právních předpisů považují 

pouze osoby v přímé příbuzenské linii (děti – rodiče – 

prarodiče).

N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Předmětnou výlukou se nemusí trápit, neboť ta na danou 

situaci nedopadá.
N

2
Pojištění s ohledem na předmětnou výluku nepokrývá 

škody, které by Tomáš způsobil svému bratrovi a je nutné 

smluvně ujednat odchylku od pojistných podmínek.

A

3
Předmětnou výlukou se nemusí zabývat, neboť ta se 

vztahuje pouze na právnické osoby.
N

4

Předmětnou výlukou se nemusí trápit, neboť za osobou 

blízkou pojištěnému se podle právních předpisů považují 

pouze osoby v přímé příbuzenské linii (děti – rodiče – 

prarodiče).

N

17.12.2021
I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
42487 3

Pan Petr má uzavřeno životní pojištění v roli pojistníka i pojištěné osoby, kde 

na riziko smrti a dožití platí 500 Kč měsíčně. Pojistnou smlouvu uzavřel ve 30 

letech na pojistnou dobu 35 let, jsou na ní zakázány mimořádné výběry, 

počátek pojištění byl 1. 1. 2016. Jako další pojistnou ochranu si zvolil krytí 

těchto rizik: invalidita I. + II. + III. stupně s konstantní pojistnou částkou 1 000 

000 Kč na pojistnou dobu 25 let, denní odškodné při pracovní neschopnosti 

nemocí i úrazem s plněním od 29. dne s pojistnou částkou 500 Kč, denní 

odškodné za dobu léčení úrazu od 10. dne zpětně s pojistnou částkou 250 Kč, 

trvalé následky úrazu s plněním od 2 % s progresivním plněním s pojistnou 

částkou 500 000 Kč, hospitalizace nemocí od 1. dne s pojistnou částkou 200 

Kč. Pan Petr danou pojistnou smlouvou pojistil i svoji manželku Lenku na 

riziko smrti s konstantní pojistnou částkou 1 000 000 Kč a trvalé následky 

úrazu s plněním od 2 % s progresivním plněním s pojistnou částkou 600 000 

Kč.

17.12.2021
III.,VII.,VIII.

,IX.
44105 3

Paní Procházková (věk 30 let) pracuje jako zdravotní sestra a žije sama se 

4letým synem. Její příjem dosahuje 25 000 Kč čistého za měsíc. Má jen 

úrazové pojištění a chtěla by se pojistit pro případ pracovní neschopnosti z 

důvodu nemoci a závažných nemocí. Paní Procházková má zájem o 

samostatné pojištění nemoci a denních dávek v případě pracovní 

neschopnosti. Rodiče paní Procházkové již zemřeli, maminka na rakovinu plic 

a tatínek na infarkt. Měsíční výdaje (nájem, energie, telefon, pojištění, 

potraviny, jídlo ad.) jsou 13 500 Kč a splátka hypotéky (kterou má ještě na 13 

let) je 6 000 Kč měsíčně. Její příjem v případě pracovní neschopnosti 

(nemocenská) bude činit 500 Kč za kalendářní den.

I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
42487 2

Pan Petr má uzavřeno životní pojištění v roli pojistníka i pojištěné osoby, kde na 

riziko smrti a dožití platí 500 Kč. Pojistnou smlouvu uzavřel ve 30 letech na 

pojistnou dobu 35 let, jsou na ní zakázány mimořádné výběry, počátek 

pojištění byl 1. 1. 2016. Jako další pojistnou ochranu si zvolil krytí těchto rizik: 

invalidita I. + II. + III. stupně s konstantní pojistnou částkou 1 000 000 Kč na 

pojistnou dobu 25 let, denní odškodné při pracovní neschopnosti nemocí i 

úrazem s plněním od 29. dne s pojistnou částkou 500 Kč, denní odškodné za 

dobu léčení úrazu od 10. dne zpětně s pojistnou částkou 250 Kč, trvalé 

následky úrazu s plněním od 2 % s progresivním plněním s pojistnou částkou 

500 000 Kč, hospitalizace nemocí od 1. dne s pojistnou částkou 200 Kč. Pan 

Petr danou pojistnou smlouvou pojistil i svoji manželku Lenku na riziko smrti s 

konstantní pojistnou částkou 1 000 000 Kč a trvalé následky úrazu s plněním 

od 2 % s progresivním plněním s pojistnou částkou 600 000 Kč.

V pojistných podmínkách pojišťovny Za 

ušima, a. s., si Karel všiml, že „pojištění se 

nevztahuje na odpovědnost za škodu, za níž 

pojištěný odpovídá osobě, která je v 

relevantním vztahu k pojištěnému“, přičemž 

„osobou, která je v relevantním vztahu k 

pojištěnému, se rozumí: a) osoba 

pojištěnému blízká; b) společník, akcionář 

nebo člen pojištěného s podílem vyšším než 

50 %; c) statutární orgán pojištěného nebo 

člen statutárního orgánu pojištěného.“ 

Karel by se rád ujistil, že pojištění se 

skutečně vztahuje na případné škody, které 

by způsobil svému bratrovi. Pan Chytrý 

Karlovi vysvětlí, že:

IV.,VIII.,IX. 44160 1

Živnostník Karel Pohostinný provozuje restauraci v přízemí rodinného domu ve 

vlastnictví svého bratra Tomáše. Prostory má od bratra dlouhodobě pronajaté. 

V horním patře bydlí Tomáš se svou manželkou a dvěma dětmi. Karel 

Pohostinný se obrátil na vázaného zástupce pojišťovny Za ušima, a. s., pana 

Chytrého s tím, že by se rád pojistil pro případ škod, které by mohl svému 

bratrovi způsobit při provozu restaurace.

44161

17.12.2021 IV.,VIII.,IX. 44160 2

Živnostník Karel Pohostinný provozuje restauraci v přízemí rodinného domu ve 

vlastnictví svého bratra Tomáše. Prostory má od bratra dlouhodobě pronajaté. 

V horním patře bydlí Tomáš se svou manželkou a dvěma dětmi. Karel 

Pohostinný se obrátil na vázaného zástupce pojišťovny Za ušima, a. s., pana 

Chytrého s tím, že by se rád pojistil pro případ škod, které by mohl svému 

bratrovi způsobit při provozu restaurace.

44161

V pojistných podmínkách pojišťovny Za 

ušima, a. s., si Karel všiml, že „pojištění se 

nevztahuje na odpovědnost za škodu, za níž 

pojištěný odpovídá osobě, která je v 

relevantním vztahu k pojištěnému“, přičemž 

„osobou, která je v relevantním vztahu k 

pojištěnému, se rozumí: a) osoba 

pojištěnému blízká; b) společník, akcionář 

nebo člen pojištěného s podílem vyšším než 

50 %; c) statutární orgán pojištěného nebo 

člen statutárního orgánu pojištěného.“ 

Karel by se rád ujistil, že pojištění se 

skutečně vztahuje na případné škody, které 

by způsobil svému bratrovi. Pan Chytrý 

Karlovi vysvětlí, že:

III.,VII.,VIII.

,IX.
44105 2

Paní Procházková, povoláním zdravotní sestra na ambulanci, žije sama ve věku 

30 let se čtyřletým synem v bytě. Její příjem dosahuje 25 000 Kč čistého za 

měsíc. Má jen úrazové pojištění a chtěla by se pojistit pro případ pracovní 

neschopnosti z důvodu nemoci a závažných nemocí. Paní Procházková má 

zájem o samostatné pojištění nemoci a denních dávek v případě pracovní 

neschopnosti. Rodiče paní Procházkové již zemřeli, maminka na rakovinu plic a 

tatínek na infarkt. Měsíční výdaje (nájem, energie, telefon, pojištění, potraviny, 

jídlo ad.) jsou 13 500 Kč a splátka hypotéky (kterou má ještě na 13 let) je 6 000 

Kč měsíčně. Její příjem v případě pracovní neschopnosti (nemocenská) bude 

činit 500 Kč za kalendářní den.



Změna textu otázky č.44608 v Případové studii č.44286
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Ano, například v případě, že by se prokázalo, že pan Rychlý 

řídil motocykl pod vlivem alkoholu.
A

2
Ano, v případě, že byl pan Rychlý v době pojistné události v 

prodlení s platbou pojistného.
N

3
Ne, plnění, které již bylo uznáno a vyplaceno, nelze 

požadovat zpět.
N

4
Ano, avšak pouze v případě, že by poškození uplatnili 

následné nároky.
N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Ano, například v případě, že by se prokázalo, že pan Rychlý 

řídil motocykl pod vlivem alkoholu.
A

2
Ano, v případě, že byl pan Rychlý v době pojistné události v 

prodlení s platbou pojistného.
N

3
Ne, plnění, které již bylo uznáno a vyplaceno, nelze 

požadovat zpět.
N

4
Ano, avšak pouze v případě, že by poškození uplatnili 

následné nároky.
N

Změna odůvodnění odpovědi na otázku č.44414 v Případové studii č.44412
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna
Odůvodnění

1 600 mil. Kč. N

2 700 mil. Kč. N

3 800 mil. Kč. A

4
Pojistnou částku nelze určit, pojištění je nutné sjednat na 

první riziko.
N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna
Odůvodnění

1 600 mil. Kč. N

2 700 mil. Kč. N

3 800 mil. Kč. A

4
Pojistnou částku nelze určit, pojištění je nutné sjednat na 

první riziko.
N

Má pojistitel, který poskytl pojistné plnění 

z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

možnost nárokovat po panu Rychlém 

náhradu toho, co za něho zaplatil?

II.,VI.,VII.,V

III.,IX.
44286 2

Pan Rychlý se stal se svým motocyklem účastníkem dopravní nehody – střetu s 

jiným vozidlem. Nehodu sice primárně nezavinil (jel po hlavní silnici), avšak 

vzhledem k dalším zjištěným okolnostem dopravní nehody byla jeho účast na 

způsobení vzniklé škody stanovena na 20 %. Vzniklá škoda na vozidle hlavního 

viníka dopravní nehody byla vyčíslena na 46 000 Kč a na motocyklu pana 

Rychlého 38 000 Kč. Současně byla při dopravní nehodě poškozena silniční 

svodidla a dopravní značení s vyčíslením výše škody 20 000 Kč. Limity 

pojistného plnění má pan Rychlý v pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti z 

provozu vozidla sjednány v částce odpovídající minimální výši limitů podle 

zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Havarijní pojištění má pan 

Rychlý sjednáno s pojistnou částkou 120 000 Kč (odpovídající aktuální hodnotě 

jeho pojištěného motocyklu) s odčetnou spoluúčastí 5 % na vzniklé škodě. 

Uvažujte, že vyčíslené výše škod i míra účasti na způsobení vzniklé škody, jsou 

shodně akceptovány všemi pojistiteli a účastníky dopravní nehody a pojistitelé 

vyplatili tomu odpovídající pojistná plnění.

44608

Má pojistitel, který poskytl pojistné plnění z 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

možnost nárokovat po panu Rychlém 

náhradu toho, co za něho zaplatil 

poškozený?

17.12.2021
II.,VI.,VII.,V

III.,IX.
44286 3

Pan Rychlý se stal se svým motocyklem účastníkem dopravní nehody – střetu s 

jiným vozidlem. Nehodu sice primárně nezavinil (jel po hlavní silnici), avšak 

vzhledem k dalším zjištěným okolnostem dopravní nehody byla jeho účast na 

způsobení vzniklé škody stanovena na 20 %. Vzniklá škoda na vozidle hlavního 

viníka dopravní nehody byla vyčíslena na 46 000 Kč a na motocyklu pana 

Rychlého 38 000 Kč. Současně byla při dopravní nehodě poškozena silniční 

svodidla a dopravní značení s vyčíslením výše škody 20 000 Kč. Limity 

pojistného plnění má pan Rychlý v pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti z 

provozu vozidla sjednány v částce odpovídající minimální výši limitů podle 

zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Havarijní pojištění má pan 

Rychlý sjednáno s pojistnou částkou 120 000 Kč (odpovídající aktuální hodnotě 

jeho pojištěného motocyklu) s odčetnou spoluúčastí 5 % na vzniklé škodě. 

Uvažujte, že vyčíslené výše škod i míra účasti na způsobení vzniklé škody, jsou 

shodně akceptovány všemi pojistiteli a účastníky dopravní nehody a pojistitelé 

vyplatili tomu odpovídající pojistná plnění.

44608

Vzhledem k tomu, že pojištění 

strojů se sjednává na novou cenu, 

je potřeba, aby pojistná částka 

odpovídala ceně, za níž lze pořídit 

srovnatelný stroj jako nový. Nová 

cena byla definována v 

ustanovení § 3 písm. w) zákona č. 

37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 

tak, že novou cenou se rozumí 

cena, za kterou lze v daném 

místě a v daném čase věc stejnou 

nebo srovnatelnou znovu pořídit 

jako věc stejnou nebo novou, 

stejného druhu a účelu. Tato 

definice sice nebyla převzata do 

zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, nicméně 

dle právní teorie a zpravidla i 

pojistných podmínek je stále 

platná. Vzhledem k tom, že 

pojistná hodnota pojištěné věci 

je známá, je možné určit 

pojistnou částku a pojištění není 

nutné sjednávat na pojistné 

riziko. Podle zadání je celková 

hodnota strojů jako nových 800 

mil. Kč, což je správná odpověď. 

Nejedná se o přepojištění ve 

smyslu § 2853.

Vzhledem k tomu, že pojištění 

strojů se sjednává na novou cenu, 

je potřeba, aby pojistná částka 

odpovídala ceně, za níž lze pořídit 

srovnatelný stroj jako nový. Nová 

cena byla definována v ustanovení 

§ 3 písm. w) zákona č. 37/2004 

Sb., o pojistné smlouvě tak, že 

novou cenou se rozumí cena, za 

kterou lze v daném místě a v 

daném čase věc stejnou nebo 

srovnatelnou znovu pořídit jako 

věc stejnou nebo novou, stejného 

druhu a účelu. Tato definice sice 

nebyla převzata do zákona č. 

89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, nicméně dle právní 

teorie a zpravidla i pojistných 

podmínek je stále platná. 

Vzhledem k tom, že pojistná 

hodnota pojištěné věci je známá, 

je možné určit pojistnou částku a 

pojištění není nutné sjednávat na 

pojistné riziko. Podle zadání je 

celková hodnota strojů jako 

nových 800 mil. Kč, což je správná 

odpověď.

Jakou celkovou pojistnou částku pro 

pojištění strojů by měla společnost Strojní, 

a. s., mít sjednanou v pojistné smlouvě?

V.,IX. 44412 1

Společnost Strojní, a. s., vyrábí díly do osazovacích desek. Vlastní 4 vysoce 

specializované stroje, které používá k výrobě. Strojní, a. s., si je vědoma 

velkého rizika zničení strojů, protože jejich oprava je velmi drahá a Strojní, a. s., 

nemá k dispozici volné finanční prostředky pro jejich opravu. Celková hodnota 

všech těchto strojů, pokud by je Strojní, a. s., chtěla pořídit jako nové, je 800 

mil. Kč. Stroje jsou v současné době již částečně opotřebeny, proto jejich 

současná celková hodnota činí 600 mil. Kč.

44414

Jakou celkovou pojistnou částku pro 

pojištění strojů by měla společnost Strojní, 

a. s., mít sjednanou v pojistné smlouvě?

17.12.2021 V.,IX. 44412 2

Společnost Strojní, a. s., vyrábí díly do osazovacích desek. Vlastní 4 vysoce 

specializované stroje, které používá k výrobě. Strojní, a. s., si je vědoma 

velkého rizika zničení strojů, protože jejich oprava je velmi drahá a Strojní, a. s., 

nemá k dispozici volné finanční prostředky pro jejich opravu. Celková hodnota 

všech těchto strojů, pokud by je Strojní, a. s., chtěla pořídit jako nové, je 800 

mil. Kč. Stroje jsou v současné době již částečně opotřebeny, proto jejich 

současná celková hodnota činí 600 mil. Kč.

44414



Změna textu jedné z nesprávných odpovědí v otázce č.44514 v Případové studii č.44511
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Plnění ze životního pojištění v tomto případě se bude řídit 

občanským zákoníkem.
A

2
Plnění ze životního pojištění v tomto případě se bude řídit 

správním řádem.
N

3 Pojistné plnění dostanou automaticky rodiče. N

4
Pojistné plnění dostane aktuální partner žijící s Lucií v 

domácnosti.
N

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1
Plnění ze životního pojištění v tomto případě se bude řídit 

občanským zákoníkem.
A

2 Pojistné plnění bude podléhat dědickému řízení. N

3 Pojistné plnění dostanou automaticky rodiče. N

4
Pojistné plnění dostane aktuální partner žijící s Lucií v 

domácnosti.
N

Změna odůvodnění odpovědi na otázku č.44585 v Případové studii č.44581
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna
Odůvodnění

1 2 086 210 Kč. N

2 1 043 105 Kč. N

3 1 293 102 Kč. N

4 2 786 204 Kč. A

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna
Odůvodnění

1 2 086 210 Kč. N

2 1 043 105 Kč. N

3 1 293 102 Kč. N

4 2 786 204 Kč. A

Změna zadání Případové studie č.44710
platná verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

2

3

4

předchozí verze otázky

Datum 

vydání

Typ 

zkoušky

Studie 

ID

Studie 

Verze
PS Zadani

Otazka 

ID
Otazka Text

Odpoved 

ID
Odpoved Text

Odpoved 

Spravna

1

2

3

4

17.12.2021
I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
44511 3

Lucie Konvalinková (24 let) je studentka, která při studiu podniká na 

živnostenský list. Zpracovává marketingové studie pro různé firmy a následně 

jim fakturuje. Díky svým příjmům si mohla pořídit garsoniéru na hypotéku. V 

uplynulém roce jí vycházely čisté měsíční příjmy 45 200 Kč. Lucie má uzavřené 

životní pojištění, ve kterém má pojistnou částku na smrt 1 500 000 Kč. Uvažuje 

o pojištění, které by jí ochránilo v případě, že by nemohla vykonávat 

dlouhodoběji svoji práci, např. při dlouhé nemoci. Poradce jí doporučil 

pojištění pracovní neschopnosti na denní dávku 1 000 Kč/den. Výplata plnění z 

pracovní neschopnosti je omezena maximem 365 dní.

44514

Poradce při kontrole pojistné smlouvy zjistil, 

že Lucie v pojistné smlouvě nemá určené 

obmyšlené osoby. Kdo dostane plnění v 

případě, že by Lucie zemřela?

Poradce při kontrole pojistné smlouvy zjistil, 

že Lucie v pojistné smlouvě nemá určené 

obmyšlené osoby. Kdo dostane plnění v 

případě, že by Lucie zemřela?

17.12.2021
I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
44581 3

Marek Smrček (25 let) žije ve společné domácnosti s Evou Hrdličkovou (23 let). 

Marek je zaměstnaný jako montér stavebních jeřábů a jeho měsíční hrubý 

příjem je 35 000 Kč. K tomu má ještě příplatky jako stravné a cestovné, které 

jsou v průměru ve výši 15 000 Kč měsíčně. Eva je studentkou a také je 

spoluvlastnicí rodinné firmy (s. r. o.), ze které má vyplácen roční příspěvek 

firmy do stávajícího soukromého životního pojištění ve výši 50 000 Kč. Oba 

spolu hospodaří a jejich společné měsíční výdaje jsou ve výši 19 000 Kč. Před 

rokem se rozhodli koupit rodinný dům, na který si půjčili u banky 2 500 000 Kč 

se splátkou 9 105 Kč, délkou splácení 30 let a úrokovou sazbou na první fixační 

období 5 let ve výši 1,89 % p.a. Celkové výdaje včetně splátky hypotéky jsou 

tedy 28 105 Kč měsíčně. Nyní jsou bez finančních rezerv, protože měsíční 

úspory od doby koupě domu investovali do rekonstrukcí. Marek nemá žádné 

životní pojištění a Eva má 3 roky sjednané své životní pojištění do 75 let, kde 

má sjednána pojištění pro následující pojistná nebezpečí: smrt z jakýchkoliv 

příčin s pojistnou částkou 100 000 Kč, závažná onemocnění s pojistnou 

částkou 100 000 Kč, hospitalizace s pojistnou částkou 600 Kč na den, trvalé 

následky úrazu s 4násobnou progresí s pojistnou částkou 300 000 Kč, tělesné 

postižení úrazem s procentním podílem plnění z pojistné částky 100 000 Kč. U 

tohoto životního pojištění si Eva zvolila variantu bez možnosti mimořádného 

výběru v průběhu pojistné doby.

44585

Eva i Marek mají ve svých nových životních 

pojištěních sjednáno pojištění pro pojistné 

nebezpečí smrti z jakýchkoliv příčin s 

lineárně klesající pojistnou částkou ve výši 2 

500 000 Kč na dobu 29 let. V 15. roce trvání 

pojištění dojde k pojistné události, kterou je 

smrt obou pojištěných osob. V jaké výši 

bude vyplaceno celkové pojistné plnění ze 

všech jejich pojistných smluv? Výpočet 

provádějte v celých číslech.

I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
44511 2

Lucie Konvalinková (24 let) je studentka, která při studiu podniká na 

živnostenský list. Zpracovává marketingové studie pro různé firmy a následně 

jim fakturuje. Díky svým příjmům si mohla pořídit garsoniéru na hypotéku. V 

uplynulém roce jí vycházely čisté měsíční příjmy 45 200 Kč. Lucie má uzavřené 

životní pojištění, ve kterém má pojistnou částku na smrt 1 500 000 Kč. Uvažuje 

o pojištění, které by jí ochránilo v případě, že by nemohla vykonávat 

dlouhodoběji svoji práci, např. při dlouhé nemoci. Poradce jí doporučil 

pojištění pracovní neschopnosti na denní dávku 1 000 Kč/den. Výplata plnění z 

pracovní neschopnosti je omezena maximem 365 dní.

44514

I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
44710 2

Pan Svoboda jako pojistník (a zároveň pojištěný) uzavřel s pojistitelem 

pojistnou smlouvu na životní pojištění, v rámci něhož je sjednáno i úrazové a 

nemocenské připojištění. Pojistná smlouva obsahuje pojištění pro případ smrti, 

závažných onemocnění, invalidity, trvalých následků úrazu, denní dávky za 

dobu léčení úrazu a pojištění pro případ pracovní neschopnosti. Pan Svoboda 

před sjednáním pojištění zodpověděl dotazy obsažené ve zdravotním dotazníku 

pojistitele. Ze zdravotního dotazníku vyplývá, že pan Svoboda je nekuřák a ve 

zdravotním dotazníku nejsou zaznamenány žádné zdravotní problémy.

Eva i Marek mají ve svých nových životních 

pojištěních sjednáno pojištění pro pojistné 

nebezpečí smrti z jakýchkoliv příčin s 

lineárně klesající pojistnou částkou ve výši 2 

500 000 Kč na dobu 29 let. V 15. roce trvání 

pojištění dojde k pojistné události, kterou je 

smrt obou pojištěných osob. V jaké výši 

bude vyplaceno celkové pojistné plnění ze 

všech jejich pojistných smluv? Výpočet 

provádějte v celých číslech.

V 15. roce pojištění klesla 

pojistná částka pouze o 14/29 

tzn. (2 500 000 Kč/29) * 14 = 1 

206 898 Kč. Původně sjednanou 

pojistnou částku ponížím o 

14/29: 2 500 000 Kč - 1 206 898 

Kč = 1 293 102 Kč. Tato částka 

bude vyplacena za oba pojištěné 

a k tomu ještě bude vyplaceno 

pojistné plnění z jejich ostatních 

smluv: 2 * 1 293 102 Kč  z 

pojištění smrti s klesající 

pojistnou částkou + 100 000 Kč z 

pojištění smrti v původní pojistné 

smlouvě Evy + 100 000 Kč ze 

skupinového pojištění, kterém je 

pojištěn Marek = 2 786 204 Kč.

V 15. roce pojištění klesla pojistná 

částka pouze o 14/29 tzn. (2 500 

000 Kč/29) * 14 = 1 206 898 Kč. 

Původně sjednanou pojistnou 

částku ponížím o 14/29: 2 500 

000 Kč - 1 206 898 Kč = 1 293 102 

Kč. Tyto částka bude vyplacena za 

oba pojištěné a k tomu ještě bude 

vyplaceno pojistné plnění z jejich 

ostatních smluv: 2 * 1 293 102 Kč  

z pojištění smrti s klesající 

pojistnou částkou + 100 000 Kč z 

pojištění smrti v původní pojistné 

smlouvě Evy + 100 000 Kč ze 

skupinového pojištění, kterém je 

pojištěn Marek = 2 786 204 Kč.

17.12.2021
I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
44710 3

Pan Svoboda v průběhu trvání pojištění utrpěl úraz (podvrtnutí kolenního 

kloubu). Pojistnou smlouvou měl sjednáno pojištění denní dávky za dobu 

léčení úrazu s minimální dobou léčení od 8. dne, s pojistnou částkou ve výši 

300 Kč/denně. Součástí pojistné smlouvy jsou i oceňovací tabulky, které 

stanoví maximální dobu léčení pro jednotlivé druhy úrazů. V případě léčby 

podvrtnutí kolenního kloubu je to max. 21 dní. Pan Svoboda byl z důvodu 

úrazu uznán práce neschopným, pracovní neschopnost trvala 14 dní. Po tuto 

dobu se zároveň s úrazem léčil. Pojištění pro případ pracovní neschopnosti z 

důvodu úrazu nebo nemoci bylo sjednáno jako obnosové, s pojistnou částkou 

ve výši 500 Kč/denně a s karenční dobou v délce 8 dnů, přičemž pojišťovna 

při delší pracovní neschopnosti vyplácí pojistné plnění i za karenční dobu. 

Kolik bude činit výše pojistného plnění z pojištění denní dávky za dobu léčení 

úrazu a pojištění pro případ pracovní neschopnosti za předpokladu, že se 

pojišťovna u obou pojištění zavázala po 8. dni doby léčení vyplatit pojistné 

plnění za dobu od prvního dne trvání tohoto léčení?

I.,VI.,VII.,VI

II.,IX.
44581 2

Marek Smrček (25 let) žije ve společné domácnosti s Evou Hrdličkovou (23 let). 

Marek je zaměstnaný jako montér stavebních jeřábů a jeho měsíční hrubý 

příjem je 35 000 Kč. K tomu má ještě příplatky jako stravné a cestovné, které 

jsou v průměru ve výši 15 000 Kč měsíčně. Eva je studentkou a také je 

spoluvlastnicí rodinné firmy (s. r. o.), ze které má vyplácen roční příspěvek 

firmy do stávajícího soukromého životního pojištění ve výši 50 000 Kč. Oba 

spolu hospodaří a jejich společné měsíční výdaje jsou ve výši 19 000 Kč. Před 

rokem se rozhodli koupit rodinný dům, na který si půjčili u banky 2 500 000 Kč 

se splátkou 9 105 Kč, délkou splácení 30 let a úrokovou sazbou na první fixační 

období 5 let ve výši 1,89 % p.a. Celkové výdaje včetně splátky hypotéky jsou 

tedy 28 105 Kč měsíčně. Nyní jsou bez finančních rezerv, protože měsíční 

úspory od doby koupě domu investovali do rekonstrukcí. Marek nemá žádné 

životní pojištění a Eva má 3 roky sjednané své životní pojištění do 75 let, kde 

má sjednána pojištění pro následující pojistná nebezpečí: smrt z jakýchkoliv 

příčin s pojistnou částkou 100 000 Kč, závažná onemocnění s pojistnou 

částkou 100 000 Kč, hospitalizace s pojistnou částkou 600 Kč na den, trvalé 

následky úrazu s 4násobnou progresí s pojistnou částkou 300 000 Kč, tělesné 

postižení úrazem s procentním podílem plnění z pojistné částky 100 000 Kč. U 

tohoto životního pojištění si Eva zvolila variantu bez možnosti mimořádného 

výběru v průběhu pojistné doby.

44585


