
 k výukovému programu a vykonání odborné zkoušky k získání základního  
kvalifikačního stupně odborné způsobilosti dle zákona č. 38/2004 Sb.

 k doškolovacímu kurzu

Přihlašuji se tímto na výše označenou aktivitu firmy ZFP akademie, a.s., která se uskuteční v hotelu Akademie:
 Hrubá Voda          Naháč          Ostrava          Velké Bílovice

Tato přihláška je platná pouze v případě, je-li uhrazen poplatek.

VYPLNÍ ZÁJEMCE
Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul Rodné příjmení

Datum narození Místo narození Státní občanství

Adresa místa trvalého pobytu (u cizích státních příslušníků adresa pobytu v ČR)

Adresa pro doručování písemností (korespondenční), je-li odlišná od místa trvalého pobytu

Telefon / Fax E-mail

Zvolená varianta účasti: výukový program + zkouška  800,- Kč

 opakovaná písemná zkouška  200,- Kč

 doškolovací kurz   300,- Kč

Osobní číslo u ZFPA Podpis zájemce Registrační číslo PZ v registru ČNB:
(nutno uvést pro doškolovací kurz)

Souhlasím s použitím uvedených osobních údajů pro účely vykonání zkoušky nebo absolvování doškolovacího kurzu a s uvedený-
mi licenčními ustanoveními týkající se Studijních textů uvedených v bodu 2 a 3 čl. 7 Zkušebního řádu (viz druhá strana přihlášky).

VYPLNÍ ZFP akademie,a.s.
Inventární číslo Datum podání přihlášky

+ složení poplatku
Razítko a podpis oprávněné osoby

 k výukovému programu a vykonání odborné zkoušky k získání základního  
kvalifikačního stupně odborné způsobilosti dle zákona č. 38/2004 Sb.

 k doškolovacímu kurzu

Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul Adresa

složil poplatek ve výši: ............................................,- Kč za:  výukový program + zkouška 
  doškolovací kurz 
  opakovaná písemná zkouška

Inventární číslo Datum Razítko a podpis oprávněné osoby

PŘIHLÁŠKA

DOKLAD O ZAPLACENÍ

Příloha č. 2 zkušebního řádu 160202AK



Postup absolvování výukového programu s odbornou zkouškou a doškolovacího kurzu (čl. 7 Zkušebního řádu)

1. Zájemce vyplní Přihlášku (viz Příloha č.2) – dostupná na www.zfpa.cz, extranetu společnosti, na recepci ZFPA nebo v regionálních kancelářích a osobně či prostřednictvím oprávněného spo-
lupracovníka ji podá na recepci ZFP akademie, a.s. a složí školné (dále jen poplatek). Zde získá Studijní texty pro samostudium před absolvováním výukového programu s vykonáním odborné 
zkoušky. Studijní texty k doškolovacímu kurzu jsou umístěny na e-learningu, ke kterému obdrží zájemce přístup po nahlášení na doškolovací kurz automaticky ze systému.

2. Hrazený poplatek za absolvování výukového programu s odbornou zkouškou obsahuje i hodnotu Studijních textů, na něž ZFP akademie, a.s. získala nevýhradní licenci od České asociace 
pojišťoven. Převzetím Studijních textů či přístupu ke Studijním textům se zájemce zavazuje k ochraně licenčních práv, které se řídí zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském a Občanským 
zákoníkem. Každý exemplář tištěných skript bude označen svým inventárním číslem. Pro případ porušení licenčních práv (rozmnožování tiskoviny, poskytnutí třetí osobě, apod.) sjednává pro 
tento případ společnost ZFP akademie, a.s. se zájemcem smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč, kterou je tento povinen uhradit na výzvu společnosti ZFP akademie, a.s.

3. Před zahájením výukového programu je zájemce povinen předložit při prezenci občanský průkaz (popř. cestovní pas, ke kterému však musí být bezpodmínečně přiložen doklad o trvalém 
pobytu), Studijní texty (pouze u výukového programu) s konkrétním inventárním číslem (bude současně i číslem protokolu o vykonání odborné zkoušky) a dokladem o zaplacení výukového 
programu nebo dokladem o zaplacení doškolovacího kurzu. K vykonání řádné zkoušky Z38 je účastník povinen při prezenci doložit dokument, který bude vypovídat o tom, že zájemce absol-
voval přednášku ZFP. U doškolovacího kurzu je zájemce povinen doložit kopii Osvědčení o zápisu u ČNB nebo výpis z registru ČNB (naleznete na: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.
DIRECT_FIND?p_lang=cz).

4. Zájemce se zavazuje nahlásit si závazný termín na konkrétní výukový program s odbornou zkouškou nebo na doškolovací kurz nejpozději do 90–ti dnů od podání přihlášky. Učiní tak prostřed-
nictvím příslušné regionální kanceláře nahlášením prostřednictvím modulu nahlašování na extranetu.

 Nebude–li zájemce příslušnou kanceláří ve stanovené lhůtě nahlášen, bude mu přihláška automaticky stornována. Bude–li mít po tomto stornu uchazeč zájem o výukový program se zkouš-
kou nebo doškolovací kurz v dalším termínu, musí si podat novou přihlášku a složit nový poplatek.

5. V případě, že se zájemce nemůže v nahlášeném termínu výukového programu nebo doškolovacího kurzu zúčastnit, má možnost do pátku do 9.00 hodin v týdnu, kdy se koná školení, svoje 
přihlášení bez sankcí zrušit.

6. Pokud zájemce zruší svoji účast v rezervovaném termínu po dané lhůtě před konáním akce nebo se vůbec nedostaví, bude mu zúčtována smluvní pokuta (z provizní sestavy) ve výši 50 % poplatku 
za výukový program se zkouškou nebo 100 % za doškolovací kurz. Tato smluvní pokuta se nezapočítává do poplatku. Nestane se tak pouze v případě velmi vážných důvodů: onemocnění (předlo-
žení lékařského potvrzení), úmrtí v nejbližší rodině, autohavárie, požár, živelná pohroma (potvrzení státního orgánu). Nebude-li možné započíst smluvní pokutu z provizní sestavy, pak zájemce 
smluvní pokutu uhradí v hotovosti při prezenci v den školení konaném v novém termínu. Pokud tak neučiní, nebude mu vydáno Osvědčení nebo Doklad o absolvování doškolovacího kurzu.

7. Zájemce má k dispozici ještě jednu možnost zúčastnit se výukového programu nebo doškolovacího kurzu v novém termínu, nejpozději však do 6 měsíců od data konání prvního rezervovaného 
termínu školení. Pokud se v druhém termínu opět nezúčastní (bez vážných důvodů), ztrácí možnost výukový program a odbornou zkoušku absolvovat. Poplatek kryje vzniklé náklady.

8. Pokud chce zájemce absolvovat výukový program a odbornou zkoušku i po 2 neomluvených neúčastech v rezervovaných termínech, je třeba, aby si podal novou přihlášku a složil nové školné.

9. Po úspěšném složení zkoušky ZFP akademie, a.s. obdrží účastník na místě Osvědčení „O základním kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele“. Po absolvování 
doškolovacího kurzu obdrží účastník na místě „Doklad o absolvování doškolovacího kurzu.

Postup absolvování výukového programu s odbornou zkouškou a doškolovacího kurzu (čl. 7 Zkušebního řádu)

1. Zájemce vyplní Přihlášku (viz Příloha č.2) – dostupná na www.zfpa.cz, extranetu společnosti, na recepci ZFPA nebo v regionálních kancelářích a osobně či prostřednictvím oprávněného spo-
lupracovníka ji podá na recepci ZFP akademie, a.s. a složí školné (dále jen poplatek). Zde získá Studijní texty pro samostudium před absolvováním výukového programu s vykonáním odborné 
zkoušky. Studijní texty k doškolovacímu kurzu jsou umístěny na e-learningu, ke kterému obdrží zájemce přístup po nahlášení na doškolovací kurz automaticky ze systému.

2. Hrazený poplatek za absolvování výukového programu s odbornou zkouškou obsahuje i hodnotu Studijních textů, na něž ZFP akademie, a.s. získala nevýhradní licenci od České asociace 
pojišťoven. Převzetím Studijních textů či přístupu ke Studijním textům se zájemce zavazuje k ochraně licenčních práv, které se řídí zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském a Občanským 
zákoníkem. Každý exemplář tištěných skript bude označen svým inventárním číslem. Pro případ porušení licenčních práv (rozmnožování tiskoviny, poskytnutí třetí osobě, apod.) sjednává pro 
tento případ společnost ZFP akademie, a.s. se zájemcem smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč, kterou je tento povinen uhradit na výzvu společnosti ZFP akademie, a.s.

3. Před zahájením výukového programu je zájemce povinen předložit při prezenci občanský průkaz (popř. cestovní pas, ke kterému však musí být bezpodmínečně přiložen doklad o trvalém 
pobytu), Studijní texty (pouze u výukového programu) s konkrétním inventárním číslem (bude současně i číslem protokolu o vykonání odborné zkoušky) a dokladem o zaplacení výukového 
programu nebo dokladem o zaplacení doškolovacího kurzu. K vykonání řádné zkoušky Z38 je účastník povinen při prezenci doložit dokument, který bude vypovídat o tom, že zájemce absol-
voval přednášku ZFP. U doškolovacího kurzu je zájemce povinen doložit kopii Osvědčení o zápisu u ČNB nebo výpis z registru ČNB (naleznete na: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.
DIRECT_FIND?p_lang=cz).

4. Zájemce se zavazuje nahlásit si závazný termín na konkrétní výukový program s odbornou zkouškou nebo na doškolovací kurz nejpozději do 90–ti dnů od podání přihlášky. Učiní tak prostřed-
nictvím příslušné regionální kanceláře nahlášením prostřednictvím modulu nahlašování na extranetu.

 Nebude–li zájemce příslušnou kanceláří ve stanovené lhůtě nahlášen, bude mu přihláška automaticky stornována. Bude–li mít po tomto stornu uchazeč zájem o výukový program se zkouš-
kou nebo doškolovací kurz v dalším termínu, musí si podat novou přihlášku a složit nový poplatek.

5. V případě, že se zájemce nemůže v nahlášeném termínu výukového programu nebo doškolovacího kurzu zúčastnit, má možnost do pátku do 9.00 hodin v týdnu, kdy se koná školení, svoje 
přihlášení bez sankcí zrušit.

6. Pokud zájemce zruší svoji účast v rezervovaném termínu po dané lhůtě před konáním akce nebo se vůbec nedostaví, bude mu zúčtována smluvní pokuta (z provizní sestavy) ve výši 50 % poplatku 
za výukový program se zkouškou nebo 100 % za doškolovací kurz. Tato smluvní pokuta se nezapočítává do poplatku. Nestane se tak pouze v případě velmi vážných důvodů: onemocnění (předlo-
žení lékařského potvrzení), úmrtí v nejbližší rodině, autohavárie, požár, živelná pohroma (potvrzení státního orgánu). Nebude-li možné započíst smluvní pokutu z provizní sestavy, pak zájemce 
smluvní pokutu uhradí v hotovosti při prezenci v den školení konaném v novém termínu. Pokud tak neučiní, nebude mu vydáno Osvědčení nebo Doklad o absolvování doškolovacího kurzu.

7. Zájemce má k dispozici ještě jednu možnost zúčastnit se výukového programu nebo doškolovacího kurzu v novém termínu, nejpozději však do 6 měsíců od data konání prvního rezervovaného 
termínu školení. Pokud se v druhém termínu opět nezúčastní (bez vážných důvodů), ztrácí možnost výukový program a odbornou zkoušku absolvovat. Poplatek kryje vzniklé náklady.

8. Pokud chce zájemce absolvovat výukový program a odbornou zkoušku i po 2 neomluvených neúčastech v rezervovaných termínech, je třeba, aby si podal novou přihlášku a složil nové školné.

9. Po úspěšném složení zkoušky ZFP akademie, a.s. obdrží účastník na místě Osvědčení „O základním kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele“. Po absolvování 
doškolovacího kurzu obdrží účastník na místě „Doklad o absolvování doškolovacího kurzu.


