
 

 

Vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek dle § 69 zákona o spotřebitelském úvěru za 3. 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 3. čtvrt. roku 2021 vydáno celkem 2 446 zk. testů, jejichž 

celková úspěšnost činila 66,56 %. Ve srovnání s minulým čtvrt. došlo u celkového počtu vydaných zk. testů k více než 32% poklesu, což bylo 

zřejmě zapříčiněno nižším zájmem uchazečů o složení zkoušky během letních prázdnin.  

Lze konstatovat, že úspěšnost distančních zkoušek byla ve 3.čtvrt. t.r. o něco vyšší než u prezenčních zkoušek. Zároveň bylo prezenčních 

zkoušek vydáno nepatrně více než distančních. 

Typ zkoušky Období Vydáno Úspěšný Úspěšnost 

Všechny typy zkoušek 

1. 7. 2021 – 30. 9. 2021 

2 446 testů 1 628 testů 66,56 % 

z toho distančně 1 218 testů 816 testů 67,00 % 

Uchazeči měli ve 3. čtvrt. t. r. tradičně největší zájem o složení souhrnné zkoušky
1
 (vydáno 1 711 zk. testů s celkovou úspěšností 69,08 %)  

a o složení zkoušky I. skupiny odbornosti
2
 (vydáno 546 zk. testů s celkovou úspěšností 58,42 %).  

Typ zkoušky Období Vydáno Úspěšný Úspěšnost 

I. skupina odbornosti 

1. 7. 2021 – 30. 9. 2021 

546 testů 319 testů 58,42 % 

z toho distančně 224 testů 139 testů 62,05 % 

 

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

2
 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení 
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Typ zkoušky Období Vydáno Úspěšný Úspěšnost 

II. skupina odbornosti
3
 

1. 7. 2021 – 30. 9. 2021 

87 testů 68 testů 78,16 % 

z toho distančně 46 testů 40 testů 86,96 % 

III. skupina odbornosti
4
 

1. 7. 2021 – 30. 9. 2021 

102 testů 59 testů 57,84 % 

z toho distančně 75 testů 38 testů 50,67 % 

Souhrnná zkouška 

1. 7. 2021 – 30. 9. 2021 

1 711 testů 1 182 testů 69,08 % 

z toho distančně 873 testů 599 testů 68,61 % 

 

 

 

                                                           
3
 Poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru 

4
 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení 


