Vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek dle § 69 zákona o spotřebitelském úvěru za 2. pol. roku 2018
Na základě obdržených statistických údajů k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZSÚ“), od jednotlivých akreditovaných osob bylo za 2. pol. roku 2018 vydáno celkem 28 694 zkouškových testů, jejichž
celková úspěšnost činila 61,87 %. Ve srovnání s 1. pol. roku 2018 jde o pokles úspěšnosti o necelých 12 procentních bodů.
Období

Typ zkoušky

Vydáno

Úspěšný

Úspěšnost

1. 7. 2018 – 31. 12. 2018

Všechny typy zkoušek

28 694 testů

17 753 testů

61,87 %

V průběhu 3. čtvrtletí roku 2018 došlo k výraznému snížení vydaných zkouškových testů oproti předcházejícímu čtvrtletí, a to téměř o 41 %.
Toto snížení lze odůvodnit obecně nižší poptávkou uchazečů o složení zkoušky během letních prázdnin. Naopak v průběhu 4. čtvrtletí roku 2018
došlo k více než dvojnásobnému navýšení vydaných zkouškových testů oproti předcházejícímu čtvrtletí, což dozajista souviselo s koncem
přechodného období dle ZSÚ, dokdy bylo nutné složit odbornou zkoušku (30.11.2018). Zajímavý je rovněž i fakt, že úspěšnost s každým dalším
čtvrtletím roku 2018 postupně klesá.
Období

Počet akreditovaných osob

Typ zkoušky

Vydáno

Úspěšný

Úspěšnost

3Q / 2018

19

Všechny typy zkoušek

9 202 testů

6 002 testů

65,22 %

4Q / 2018

19

Všechny typy zkoušek

19 492 testů

11 751 testů

60,29 %

Uchazeči měli ve 2. pol. roku 2018 již tradičně největší zájem o složení souhrnné zkoušky (vydáno 13 798 zk. testů s celkovou úspěšností téměř
64 %), která v sobě obsahuje znalostní a dovednostní otázky z I. a III. skupiny odbornosti.
Typ zkoušky

Období

Vydáno

Úspěšný

Úspěšnost

I. skupina odbornosti

1. 7. 2018 – 31. 12. 2018

9 045 testů

5 038 testů

55,70 %

II. skupina odbornosti

1. 7. 2018 – 31. 12. 2018

4 621 testů

3 097 testů

67,02 %

III. skupina odbornosti

1. 7. 2018 – 31. 12. 2018

1 230 testů

804 testů

65,37 %

Souhrnná zkouška

1. 7. 2018 – 31. 12. 2018

13 798 testů

8 814 testů

63,88 %
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