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Příloha č. 1: Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů 

Logo 

České národní banky 
 

OSVĚDČENÍ 

 

O ZÁPISU DO REGISTRU POJIŠŤOVACÍCH 

ZPROSTŘEDKOVATELŮ A SAMOSTATNÝCH LIKVIDÁTORŮ 

POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ 

 

………………………………………………………..............................................

....... 

(obchodní firma, popřípadě název) 

 

sídlo : ……………………………………….., IČ ……………………….., 

adresa organizační složky podniku umístěné v České republice, jde-li o pojišťovacího 

zprostředkovatele se sídlem v jiném než členském státě : 

.............................................................. 

odpovědný zástupce (jméno, popřípadě jména, příjmení): 

............................................................. 

datum narození: ..............................., adresa místa 

bydliště:........................................................... 

 

splnila podmínky k zápisu do registru podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 

zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně 

živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech 

pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a 

 

byla dne ………………… 

 

zapsána do registru pod číslem: 

………………….. jako 

..........................................................................................................................

...... 

předmět podnikání, pro který byla právnická osoba registrována 

 

Zápis do registru je možno ověřit v sídle České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 

Praha 1, nebo na internetové stránce www.cnb.cz. 

 

otisk kulatého razítka 

České národní banky 
 

jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis oprávněné osoby s uvedením její funkce 
 

jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis oprávněné osoby s uvedením její funkce. 

 

http://www.cnb.cz/
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Příloha č. 2: Přihláška k odborné zkoušce pro pojišťovacího zprostředkovatele 

 

VZOR PŘIHLÁŠKY 

 

PŘIHLÁŠKA K ODBORNÉ ZKOUŠCE POJIŠŤOVACÍHO AGENTA NEBO 

POJIŠŤOVACÍHO MAKLÉŘE 

 

Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul: Rodné příjmení: 

Datum a místo narození: Státní občanství: 

Adresa místa bydliště /u cizích státních příslušníků popřípadě adresa pobytu v ČR/ (ulice a 

číslo, PSČ, obec): 

 

Adresa pro doručování písemností: 

 

Kontakt:      - telefon: 

fax: 

e-mail: 

 

Požadovaný stupeň odborné zkoušky: střední D                    vyšší D 

 

Požadovaný termín vykonání odborné zkoušky: 

 

Souhlasím s použitím uvedených osobních údajů pro účely vykonání odborné zkoušky a pro 

registrační potřeby České národní banky. 

 

Datum:                                                              Podpis uchazeče: 
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Příloha č. 3: Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů 

Logo České národní banky 

OSVĚDČENÍ 

 

O ZÁPISU DO REGISTRU POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A 

SAMOSTATNÝCH LIKVIDÁTORŮ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ 

 

............................................................................................................ 

(jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, obchodní firma) 

Datum narození: ........................................................................ 

Adresa místa bydliště: ............................................................... 

Adresa místa podnikání: ............................................................ 

 

plnil/a podmínky k zápisu do registru podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 

prostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně 

živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných 

událostí), ve znění pozdějších předpisů, a 

byl/a dne ………………. 

zapsán/a do registru pod číslem:………………. jako 

............................................................................................................ 

předmět podnikání, pro který byla fyzická osoba registrována 

 

Zápis do registru je možno ověřit v sídle České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha, 

nebo na internetové stránce www.cnb.cz. 

 

otisk kulatého razítka 

České národní banky 

 

jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis oprávněné osoby s uvedením její funkce 

jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis oprávněné osoby s uvedením její funkce

http://www.cnb.cz/
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Příloha č. 4: Dotazník 

Pojišťovací zprostředkovatelé očima veřejnosti 

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který se týká pojišťovacích zprostředkovatelů, 

abych zjistila, jaké povědomí mají občané ČR o práci pojišťovacích zprostředkovatelů. Dotazník je 

anonymní, Vaše názory budou využity pouze jako podklad pro vypracování mé diplomové práce na 

téma Význam pojišťovacích zprostředkovatelů na pojistném trhu v ČR. 

Dotazník 

1. Máte sjednané životní nebo neživotní pojištění? 

a) Ano 

b) Ne (děkuji Vám, přejděte na otázky č. 12 - 14) 

 

2. Využil/a jste někdy pro sjednání pojišťovacího zprostředkovatele? 

a) Ano 

b) Ne (děkuji Vám, přejděte na otázky č. 11- 14) 

 

3. Proč jste pro sjednání pojištění využili služeb pojišťovacího zprostředkovatele? 

a) Je to pro mě záruka, že budu mít pojištěné vše, co potřebuji. 

b) Sám/a se v možnostech pojištění moc nevyznám, tak to raději přenechám odborníkovi. 

c) Přijde mi to jednodušší. 

 

4. Byli jste spokojeni s prací pojišťovacího zprostředkovatele? (v tabulce zakřížkujte odpovědi, 1 

– úplná spokojenost, 5 – absolutní nespokojenost)  

 

 1 2 3 4 5 

Přístup k Vám při sjednávání pojištění      

Odbornost      

Cena pojištění      

Rozsah pojištění (vztahovalo se na vše, co jste 

domluvili) 

     

Celkový názor na pojišťovacího zprostředkovatele      

 

5. Každý pojišťovací zprostředkovatel musí být zapsaný v registru pojišťovacích 

zprostředkovatelů u ČNB, ověřil/a jste si to někdy? 

a) Ano, vím a ověřoval/a jsem si to. 

b) Ano, vím to, ale neověřoval/a jsem si to. 

c) Nevěděl/a jsem to. 

 

6. Pojišťovací zprostředkovatelé pracují v různých kategoriích, sdělil Vám Váš zprostředkovatel, 

v jaké kategorii je? 

a) Ano, vázaný pojišťovací zprostředkovatel 

b) Ano, výhradní pojišťovací zprostředkovatel 

c) Ano, podřízený pojišťovací zprostředkovatel 

d) Ano, pojišťovací agent 

e) Ano, pojišťovací makléř 

f) Ne 
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7. Věděli jste, že se pojišťovací zprostředkovatelé musí pravidelně každých pět let účastnit 

doškolovacích kurzů? 

a) Ano 

b) Ne 

 

8. Zajímali jste se někdy o to, kdo a jakým způsobem odměňuje pojišťovací zprostředkovatele? 

a) Ano 

b) Ne 

 

9. Víte, že pojišťovací zprostředkovatel musí vést povinný záznam z jednání s Vámi, vedl ho? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevzpomínám si 

 

10. Pomohl Vám Vás pojišťovací zprostředkovatel při likvidaci pojistné události? 

a) Pomohl mi ve všem, v čem jsem potřeboval/a. 

b) Částečně mi poradil. 

c) Nepomohl mi.  

d) Zatím jsem pomoc nepotřeboval/a. 

(Děkuji Vám, pokračujte ve vyplňování od otázky č. 12.) 

 

11. Proč jste nevyužili služeb pojišťovacího zprostředkovatele? (můžete vybrat víc odpovědí) 

a) Pojištění jsem si sjednal/a sám/a na pobočce. 

b) Pojištění jsem si sjednal/a pouze online. 

c) V možnostech pojištění se vyznám, proto si vše sjednávám sám/a. 

d) Nevěděl/a jsem, kde ho můžu najít. 

e) Pojištění jsem dosud nepotřeboval/a. 

f) Nedůvěřuji jim.  

 

12. Kolik je Vám let? 

a) 18 – 30 

b) 31 – 50 

c) 51 a více 

 

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Základní  

b) Středoškolské bez maturity 

c) Středoškolské ukončené maturitou 

d) Vyšší odborné 

e) Vysokoškolské  

 

14. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) Žena  

b) Muž  

Děkuji Vám za vyplnění.  

 


