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1. Úvod a kontext 
Pilotní ověření nové databáze otázek je součástí projektu tvorby databáze otázek zkoušek odborné 

způsobilosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, a vyhlášky ČNB č. 195/2018 

Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění.   

Zadavatelem projektu je Česká národní banka, nositelem projektu je pak konsorcium řešitelů – 

Evropská asociace finančního plánování ČR a Česká asociace pojišťoven.  

 

Realizace projektu – informace 

Projekt byl zahájen dne 15. listopadu 2018 podpisem smlouvy s Českou národní bankou. Vedením 

projektu byl pověřen Ing. Petr Volek, Ph.D. 

 

Etapa 1: Tvorba 

Databáze otázek je tvořena týmem autorů zejména z profesní sféry, částečně doplněna týmem 

akademiků. Celkově je databáze vytvářena cca 35 specialisty, pod vedením odborných garantů.  

K tvorbě otázek je využíváno elektronické prostředí webové aplikace. Odbornou garanci převzal Mgr. 

Martin Laur (ČAP) a Ing. Martin Širůček, Ph.D. (EFPA). Každá základní kategorie otázek má přiděleného 

autora a oponenta otázek či případových studií.  Výstupem první etapy projektu je pilotní část databáze 

otázek, které prošly interní oponenturou a oponenturou ČNB a MF ČR. Dle zadávací dokumentace se 

jednalo o dodání min. 600 otázek a 40 případových studií, kdy pro pilotní testování bylo zhotovitelem 

dodáno 931 otázek a 42 případových studií. 

 

Etapa 2: Ověřování databáze a vyjádření odborné veřejnosti 

Soubor otázek prochází několika koly ověřování, formou: 

 Pilotní ověřování formou simulované odborné zkoušky (20. 3. 2019, ČNB). 

 Vyjádření odborné veřejnosti: v dubnu-květnu 2019 bude umožněno vybraným zástupcům 

odborné veřejnosti oponovat ucelený soubor otázek formou vzdáleného přístupu do webové 

aplikace.  

 

Výstupem Etapy 2 bude předání finálního souboru otázek ČNB k distribuci akreditovaným osobám.  

Ukončení projektu je plánováno na konec června 2019.  

 

2. Cíle připomínkování otázek odbornou veřejností 
 

Cílem této fáze projektu bylo přispět ke zvýšení kvality a dodatečnému odstranění nedostatků u 
jednotlivých otázek, a to formou detailního podrobení databáze otázek odbornou oponenturou se 
zastoupením široké odborné veřejnosti z řad pojišťoven, distribučních společností a dalších subjektů 
trhu.   

3. Účastníci připomínkování 
 

Proces připomínkování otázek byl zahájen 18. 4. 2019 a ukončen 9. 5. 2019. Do procesu 
připomínkování byly přizvány všechny asociace v souladu s pokynem zadavatele. Oslovené asociace 
následně delegovaly své konkrétní zástupce (v neomezeném počtu), kterým byl zřízen přístup do 
elektronické online aplikace „Připomínkování otázek“ na portále efpa.cz.  
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Osloveny byly následující asociace: 

 Komora pojišťovacích zprostředkovatelů 
 Asociace českých pojišťovacích makléřů 
 Evropská asociace finančního plánování ČR 
 Česká asociace pojišťoven 
 Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování 
 Česká bankovní asociace 
 Česká leasingová a finanční asociace 

Současně byly přímo osloveny další subjekty a zejména osoby, které měly zájem o účast na pilotním 
testování zkoušek v březnu 2019, avšak z kapacitních důvodů se testování neúčastnily. 

 

4. Průběh připomínkování 
 

Připomínkování probíhalo, stejně jako dosavadní tvorba otázek, v online nástroji na tvorbu otázek, 
který je dostupný po přihlášení na http://efpa.cz. Do tohoto nástroje byly po dobu připomínkování 
odborné veřejnosti jednotlivým účastníkům vytvořeny unikátní přístupy. 
 
Všechny připomínky byly přidávány jako adresné a neanonymní, tedy u nich vždy bylo dohledatelné 
jméno osoby, která připomínku vložila. 
 
Autoři (garanti) otázek byli vedle procesu připomínkování také hromadně seznámeni s procesem 
zpracování připomínek a oprav jednotlivých otázek, včetně odpovědnosti za provedené úpravy.  

 

Autorům otázek i oponentům byla k dispozici technická podpora v podobě pracovníka dodavatele, 
dostupná telefonicky i e-mailem a manuál pro práci s aplikací na připomínkování. 

 
V portále efpa.cz byla ve speciální online aplikaci zpřístupněna celá databáze otázek a případových 
studií. Otázky obsahovaly v rámci metadat informace o jejím autorovi. Aplikace umožnovala přístup 
uživatelům ve 3 rolích: 
 

 Oponent (nominovaný zástupce široké veřejnosti, který mohl libovolné otázce přidat 
připomínku) 

 Autor (autor otázky, který vedle vkládání libovolných připomínek mohl také upravovat otázky, 
jejichž byl autorem a dávat je ke schválení supergarantovi) 

 Supergarant (role odborných garantů projektu, kteří po vypořádání připomínek odborné 
veřejnosti autory otázek tyto finálně schválí pro jejich zařazení do konečné databáze). 

 
Každou připomínku, vloženou k otázce, čekal technicky následující postup: 
 
0. vložení připomínky (jedné či více) 
 
1. prostudování připomínky supergarantem její případná úprava či návrh na smazání 

 relevantní připomínky – úprava otázky/odpovědí (zapracování připomínky), případně 
navržení otázky ke smazání 

 nerelevantní připomínky – otázka ponechána v původním stavu, připomínka 
nezapracována 

 
 

http://efpa.cz/
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Ukázka prostředí online nástroje pro tvorbu otázek s přehledem všech otázek: 

 

Zdroj: efpa.cz 
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5. Metodika zpracování připomínek 
 

Po dobu průběhu připomínkování otázek odbornou veřejností (18. 4. – 9. 5. 2019) reagovali odborní 
garanti (označovaní v systému jako supergaranti) jednotlivých tematických celků na připomínkování 
po uplynutí prvního týdne připomínek. Připomínky odborné byly supergaranty zapracovány jedním 
z následujících způsobů: 

 otázka byla navržena ke smazání – např. pokud se jednalo o duplicitní otázku, nebo otázku, 
která svým zadáním a možnostmi odpovědí byla příliš blízká otázce jiné, 

 upraveno zadání otázky – u otázek, které byly špatně čtivé, příliš komplikovaně zadané, 
 upraveny možnosti odpovědí – u otázek, kde nabízené odpovědi byly mj. příliš textově 

rozsáhlé, komplikované na pochopení, příliš akademické s formálními výrazy, případně tam 
kde nesprávné odpovědi mohly být za určitých okolností správné a naopak (možná 
nejednoznačnost), 

 úprava překlepů, formálních náležitostí naplňujících znaky vady A, 
 otázky byly ponechány beze změny – u otázek, kde byly připomínky vyhodnoceny jako 

nerelevantní, 
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Ukázka připomínek odborné veřejnosti: 

 

Zdroj: efpa.cz 
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Zdroj: efpa.cz 
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Zdroj: efpa.cz 
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Zdroj: efpa.cz 

 

 

 



 

Evropská asociace finančního plánování Česká republika Česká asociace pojišťoven 

www.efpa.cz www.cap.cz 

10 

 

Zdroj: efpa.cz 
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Zdroj: efpa.cz 
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Zdroj: efpa.cz 
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6. Výstupy připomínkování 
 

Celkově byl přístup do online aplikace pro připomínkování zřízen 181 osobám a dále osobám 
zadavatele zakázky a realizačního týmu. Počet osob, které byly nominovány jednotlivými asociacemi je 
následující: 

Asociace Počet nominovaných osob za asociaci 

Česká asociace pojišťoven 57 

Asociace českých pojišťovacích makléřů 43 

Komora pojišťovacích zprostředkovatelů 39 

Česká leasingová a finanční asociace 15 

Česká bankovní asociace 11 

Evropská asociace finančního plánování ČR 8 

Česká asociace společností finančního poradenství a 
zprostředkování 8 

CELKEM 181 

 

Afilace jednotlivých osob zapojených do připomínkování je uvedena v Příloze 1. V termínu pro 
připomínkování bylo vzneseno celkem 278 připomínek. Tyto připomínky byly supergaranty 
zapracovávány od druhého týdne připomínkování, tzn. od 25. 4., kontinuálně až do 15. 5. 2019. Během 
této doby bylo zapracováno 95 % připomínek všech připomínek (227 vypořádaných připomínek u 
znalostních otázek z celkových 240 a 23 vypořádaných připomínek z celkových 38 týkajících se 
případových studií). Otázky s dosud nevypořádanými připomínkami byly odbornými garanty 
dodavatele určeny k debatě se zadavatelem. 

Všechny vznesené připomínky, jejich vypořádání i komentáře k vypořádání jsou dostupné v online 
nástroji pro tvorbu otázek, dostupném na https://efpa.cz.   

Otázky s dosud nevypořádanými připomínkami byly odbornými garanty dodavatele určeny k debatě 
se zadavatelem do závěrečné fáze zpracování databáze otázek.  

V celkových 278 připomínkách bylo celkem 202 připomínek ke znalostním otázkám a 38 připomínek 
odborné veřejnosti k otázkám týkající se otázek případových studií, či jejich zadání. 

 

Připomínky ke znalostním otázkám  

Připomínky odborné veřejnosti ke znalostním otázkám byly rozděleny do tří základních kategorií pro 
zpracování: 

I. Připomínka je relevantní a byla částečně nebo zcela zapracována (55 % všech připomínek) 
 překlepy, formální stránka věci, 
 doplněna či upravena možnost otázek, 
 reformulováno či jinak upraveno zadání. 

 
II. Připomínka je relevantní a otázka je navržena na smazání (2,5 % všech připomínek) 

 
III. Připomínka je nerelevantní, nebyla zapracována (37 % všech připomínek) 

 

  

https://efpa.cz/
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Následující obrázky (snímky obrazovky online systému pro tvorbu otázek, dostupného 
z https://efpa.cz) zachycují příklady jednotlivých připomínek u znalostních otázek a způsob jejich 
vypořádání. 

I. Připomínka je relevantní a byla částečně nebo zcela zapracována (55 % všech 
připomínek) 

 překlepy, formální stránka věci, 
 doplněna či upravena možnost otázek, 
 reformulováno či jinak upraveno zadání. 

 

Zdroj: efpa.cz 
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II. Připomínka je relevantní a otázka je navržena na smazání (2,5 % všech připomínek), 
např.: 

 

Zdroj: efpa.cz 
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III. Připomínka je nerelevantní, nebyla zapracována (37 % všech připomínek), např.: 

 

 

Zdroj: efpa.cz 
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Zdroj: efpa.cz 
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Připomínky k případovým studiím  

Jak je uvedeno v předchozí části zprávy, odborná veřejnost podala 38 připomínek k otázkám 
případových studií či jejich zadání. Podíl připomínek odborné veřejnosti na zveřejněných 105 
případových studiích tak činil 36 %.  

Z uvedených 38 připomínkovaných studií jich bylo v termínu od 9. 5. 2019 (konec připomínek odborné 
veřejnosti) vypořádáno 23, tzn. 60 % připomínkovaných případových studií.  

U 29 případových studií z celkových 105 se objevily připomínky zástupců ČNB či MF, které již byly 
vypořádány dříve, či jsou předmětem dalšího jednání.   

Obdobně jako u znalostních otázek byly připomínky odborné veřejnosti k případovým studiím 
rozděleny do tří základních kategorií: 

I. Připomínka je relevantní a zapracována (56 % všech připomínek) 
 

II. připomínka je relevantní a byla částečně zapracována (17 % všech připomínek) 
 

III. připomínka je nerelevantní, nebyla zapracována/zohledněna (26 % všech připomínek) 

 

Následující obrázky (snímky obrazovky online systému pro tvorbu otázek, dostupného 
z https://efpa.cz) zachycují příklady jednotlivých připomínek u případových studií a způsob jejich 
vypořádání. 

 

I. Připomínka je relevantní a byla zapracována (34 % všech připomínek), např.: 
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Zdroj: efpa.cz 
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Ukázka zapracování připomínky: 
 

 

Zdroj: efpa.cz 
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II. Připomínka je relevantní a byla částečně zapracována (10 % všech připomínek), 
např.: 

 

Zdroj: efpa.cz 
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Zdroj: efpa.cz 
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Ukázka zapracování připomínky: 

 

Zdroj: efpa.cz 

 

III. Připomínka je nerelevantní a nebyla zohledněna/zapracována (16 % všech 
připomínek) 

 

Zdroj: efpa.cz 
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Zdroj: efpa.cz 
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7. Shrnutí,  závěr a další postup v zakázce 
Připomínkování databáze otázek ZDPZ dle Zákona o distribuci pojištění a zajištění probíhalo v termínu 
od 18. 4. 2019 do 9. 5. 2019.  

Celkem bylo do procesu připomínkování zapojeno 181 osob z trhu, které vznesly v online systému pro 
připomínkování otázek celkem 278 připomínek, resp. bylo připomínkováno 240 znalostních otázek, 
což představuje cca 15 % z celkových 1500 znalostních otázek a 38 případových studií z celkových 105, 
tedy 36 %.. 

Veškeré vznesené připomínky odborné veřejnosti byly jak u znalostních otázek, tak i případových studií 
rozděleny do tří kategorií: 

I. Připomínka je relevantní a byla částečně nebo zcela zapracována  
 překlepy, formální stránka věci, 
 doplněna či upravena možnost otázek, 
 reformulováno či jinak upraveno zadání. 

 
II. Připomínka je relevantní a otázka je navržena na smazání  

 
III. Připomínka je nerelevantní, nebyla zapracována/zohledněna 

Analýzou připomínek znalostních otázek a případových studií bylo identifikováno, že převažující část 
připomínek je relevantní a byly tedy plně či částečně zapracovány. V případě, že byly připomínky 
vyhodnoceny jako nerelevantní a nebyly tedy zapracovány či zohledněny, jednalo se o typově o 
následující připomínky: 

 Jak souvisí s pojištěním? 
 Zbytečně složité pro obchodní zástupce, nic nepřinášející do praxe pojišťovnictví. 
 Ne vždy musí platit, že správná odpověď je správná. V těchto případech ale správná odpověď 

je vždy správnou ze 4 nabízených, tedy účastníci zkoušek hledají v nabízených možnostech to, 
co v nich není. 

 Neúplné možnosti odpovědi, resp. mohou nastat i jiné situace. Opět vybírá se správná odpověď 
ze 4 nabízených. 

Připomínkování odbornou veřejností přispělo ke zkvalitnění databáze znalostních otázek a případových 
studií, které budou i nadále kontrolovány a dle potřeby upravovány. 

Zpráva o zapracování připomínek odborné veřejnosti byla vedoucí osobou konsorcia zveřejněna 
v souladu s čl. III. odst. 2 na webových stránkách https://efpa.cz. Upravená verze zprávy po 
připomínkách zadavatele bude předložena odborné veřejnosti v širším měřítku, a to na webových 
stránkách ČAP, webových stránkách efpa.cz a současně bude tato zpráva se zapracovanými 
poznámkami a připomínkami zadavatele adresně rozeslána na asociace, které nominovaly své 
zástupce do procesu připomínkování.  

V rámci harmonogramu zakázky dle platné smlouvy nyní budou všechny otázky v systému podrobeny 
připomínkování ČNB a MF ČR s následným zapracováváním připomínek ze strany dodavatele v online 
nástroji pro tvorbu otázek. Po zapracování připomínek vždy každou otázku schválí kompetentní osoby 
za ČNB a MF ČR prostřednictvím převedení návrhu na finalizaci otázky a potvrzením tohoto návrhu. 
Následně je otázka určena pro zařazení finálního spotu otázek, který bude dodavatele předávat 
zadavateli. Konkrétní postupy jsou průběžně dohodovány vzájemnou komunikací zadavatele a 
dodavatele.  

V práci procesu finálního schvalování a připomínkování otázek byly na průběžných schůzkách 
dodavatele a zadavatele navrženy a schváleny termíny tzv. pracovních skupin, kde budou zástupci 
dodavatele i zadavatele společně řešit připomínky u otázek, u kterých vypořádání připomínky vyžaduje 
společnou odbornou debatu. 

https://efpa.cz/
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Plán práce a společných pracovních skupin: 

 Témata k projednání: kategorie III    Středa 22. 5. 2019, 9:00–14:00 hod. 

 Další témata k projednání: kategorie IV + V + VI  Čtvrtek 30. 5. 2019, 13:00–18:00 hod. 

 Další témata k projednání: kategorie I + II  Úterý 4. 6. 2019, 9:00–14:00 hod.  

 Finální shrnutí otevřených otázek   Středa 10. 6. 2019,  9:00–14:00 hod. 
 

Finální odevzdání databáze otázek je očekáváno v souladu s harmonogramem projektu dne  
15. 6. 2019.  
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Příloha 1 
Přehled konkrétních společností, které nominovaly své oponenty do připomínkování odbornou 
veřejností (celkem 85 společností z trhu). 

A1 makléři s.r.o. 
ADORES centrum pojištění s.r.o. 
ADVIS VP s.r.o. 
ALCATON  s.r.o. 
ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o. 
Allianz pojišťovna, a.s. 
AR CREDIT s.r.o. 
Arride s.r.o. 
Bohemia Servis Finance a.s. 
BUCKLEY ASSOCIATES, a.s. 
Cofidis 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna 
Insurance Group 
Česká pojišťovna 
Česká spořitelna, a.s. 
ČPP 
ČPP Servis, s.r.o. 
ČSOB Pojišťovna 
ČSOB, a.s. 
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR 
D.K.A. spol. s r.o. 
E.G.I. Education Grow Insurance, s.r.o. 
EDWARD BROKER s.r.o. 
Effectconsulting, a.s. 
EGI Praha 
ERV EVropská pojišťovna, a. s. 
EUVIN s.r.o. 
Eva Jarošová 
Exkaso s.r.o. 
Fapin 
FCE Credit, s.r.o. 
FINAPS Consulting spol. s r.o. 
Fincentrum,a.s. 
Fobruk s.r.o. 
Froglet 
G.F.P.,s.r.o. 
Generali 
HARPAG s.r.o. 
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 
HONORIS FINANCE, a.s. 
Charous & Moučka s.r.o. 
Ing. Luděk Miler 
Insia, a. s. 
International Insurance Brokers, s.r.o. 
iSure.cz, spol. s r.o. 
Itead a.s. 
JARO 
JJMC  

JPL SERVIS, s.r.o. 
KONZULT PARTNER s.r.o 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 
Group 
Kouřilová, s. r. o. 
LB Brokers s.r.o. 
LOYDEX s.r.o. 
M BROKER s.r.o. 
MaFiPo, s.r.o. 
Makléřská  kancelář Dušek s.r.o. 
Marsh s.r.o. 
Mercedes-Benz Financial Services Česká 
republika s.r.o. 
MetLife Europe d.a.c. 
Mgr. Zbyněk Marjanko 
CREDIT PLUS 
MONETA Auto, s.r.o. 
MONETA Leasing, s.r.o.  
OK GROUP a.s. 
Partners Financial Services 
Petrast,a.s. 
Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s. 
Pojišťovna VZP, a.s. 
Profi Bonus s. r. o. 
PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna 
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. 
RENOMIA, a. s. 
RESPECT, a.s. 
REZULT PLUS s.r.o. 
SATUM CZECH s.r.o. 
sAutoleaing, a.s.  
Scania Finance spol. s r.o.  
TICHÝ CONSULTING, s.r.o. 
Toyota Financial Services Czech s.r.o. 
UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o 
UNIQA pojišťovna 
Vector Finance 
Vítovec corp.a.s. 
YSAT PLZEŇ, spol. s r. o. 
ZFP Akademie, a.s. 


