
 

 
 

 

Vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek dle § 14f zákona o podnikání na kapitálovém trhu za 2. čtvrt. roku 2022 

Na základě obdržených statistických údajů od jednotlivých akreditovaných osob k odborným zkouškám dle § 14f zákona č. 256/2004 Sb., 

o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), bylo za 2. čtvrt. roku 2022 vydáno celkem 2 033 zk. testů, 

jejichž celková úspěšnost činila 59,81 %. Ve srovnání s minulým čtvrt. došlo u celkového počtu vydaných zk. testů k poklesu, a to konkrétně o 

téměř 5,7 %. 

Lze konstatovat, že úspěšnost prezenčních zkoušek byla v 2. čtvrt. t.r. o něco nižší než u distančních zkoušek. Zároveň prezenčních zkoušek bylo 

vydáno nepatrně více než distančních (konkrétně o jednu). 

Typ zkoušky Období Vydáno Úspěšný Úspěšnost 

Všechny typy zkoušek 

1. 4. 2022 – 30. 6. 2022 

2 033 testů 1 216 testů 59,81 % 

z toho distančně 1 016 testů 612 testů 60,24 % 

Uchazeči měli v 2. čtvrt. t. r. tradičně větší zájem o složení zkoušky pro I. skupinu odbornosti1 (vydáno 1 534 zk. testů) než o složení zkoušky 

pro II. skupinu odbornosti2 (vydáno 499 zk. testů), konkrétně o více než 3násobek. Vyšší úspěšnost byla rovněž i v tomto čtvrt. zaznamenána 

u zkoušek pro II. skupinu odbornosti (72,14 % oproti 55,80 %).  

Typ zkoušky Období Vydáno Úspěšný Úspěšnost 

I. skupina odbornosti 

1. 4. 2022 – 30. 6. 2022 

1 534 testů 856 testů 55,80 % 

z toho distančně 816 testů 467 testů 57,23 % 

                                                           
1 Jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajících se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 ZPKT 
2 Jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 ZPKT 
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Typ zkoušky Období Vydáno Úspěšný Úspěšnost 

II. skupina odbornosti 

1. 4. 2022 – 30. 6. 2022 

499 testů 360 testů 72,14 % 

z toho distančně 200 testů 145 testů 72,50 % 

 

 

 

 

 

 

 


