
 

 

Vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek dle § 69 zákona o spotřebitelském úvěru za 1. čtvrt. roku 2021 

Na základě obdržených statistických údajů od jednotlivých akreditovaných osob k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., 

o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSÚ“),  bylo za 1. čtvrt. roku 2021 vydáno celkem 2 129 zk. testů, jejichž 

celková úspěšnost činila 74,12 %. Ve srovnání s minulým čtvrt. došlo u celkového počtu vydaných zk. testů k více než 124% nárůstu. 

V souvislosti s možností akr. osob pořádat zkoušky rovněž distančním způsobem, je distanční forma zkoušek zachycena v novém uspořádání 

tabulek níže. Lze konstatovat, že distanční zkoušky byly za 1.čtvrt. roku 2021 v rozsahu i úspěšnosti srovnatelné s těmi prezenčními.  

Typ zkoušky Období Vydáno Úspěšný Úspěšnost 

Všechny typy zkoušek 

1. 1. 2021 – 31. 3. 2021 

2 129 testů 1 578 testů 74,12 % 

z toho distančně 1 146 testů 851 testů 74,26 % 

Uchazeči měli v 1. čtvrt. t. r. tradičně největší zájem o složení souhrnné zkoušky
1
 (vydáno 1 625 zk. testů s celkovou úspěšností 74,52 %)  

a o složení zkoušky I. skupiny odbornosti
2
 (vydáno 358 zk. testů s celkovou úspěšností 69,83 %).  

Typ zkoušky Období Vydáno Úspěšný Úspěšnost 

I. skupina odbornosti 

1. 1. 2021 – 31. 3. 2021 

358 testů 250 testů 69,83 % 

z toho distančně 290 testů 199 testů 68,62 % 

 

 

                                                           
1
 Znalostní a dovednostní otázky z I. a III. skupiny odbornosti 

2
 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení 



 

2 
 

 

Typ zkoušky Období Vydáno Úspěšný Úspěšnost 

II. skupina odbornosti
3
 

1. 1. 2021 – 31. 3. 2021 

32 testů 26 testů 81,25 % 

z toho distančně 31 testů 25 testů 80,65 % 

III. skupina odbornosti
4
 

1. 1. 2021 – 31. 3. 2021 

114 testů 91 testů 79,82 % 

z toho distančně 90 testů 73 testů 81,11 % 

Souhrnná zkouška 

1. 1. 2021 – 31. 3. 2021 

1 625 testů 1 211 testů 74,52 % 

z toho distančně 735 testů 554 testů 75,37 % 

 

                                                           
3
 Poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru 

4
 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení 


