Zkušební řád zkoušek odborných znalostí
Čl. I
Přihláška ke zkoušce
1) Přihláška ke zkoušce odborných znalostí vymezené Pravidly zkoušek odborných znalostí (dále jen
„zkouška“) se podává na formuláři, který je přílohou Zkušebního řádu a který je uveřejněn na
internetové stránce Evropské asociace finančního plánování České republiky – zájmového sdružení
(dále jen „EFPA ČR“) na adrese www.efpac.cz (dále jen „stránky EFPA ČR“). Přihláška se vyplňuje
elektronicky na stránkách EFPA ČR – www.efpa.cz.
2) Ihned po podání přihlášky je zájemce o vykonání zkoušky (dále jen „zájemce“) povinen zaplatit
poplatek za vykonání zkoušky na bankovní účet číslo 2106501080/2700. Jako variabilní symbol
zájemce uvede jedinečné číslo, které mu bude vygenerováno systémem a zasláno v potvrzovacím
emailu obsahujícím pokynu k provedené platby. Poplatek za zkoušku se řídí následujícím sazebníkem,
ceny jsou uvedeny bez DPH:

Zkouška kategorie I.

2.000 Kč

Zkouška kategorie II.

3.000 Kč

Zkouška kategorie III.

3.000 Kč

Zkouška kategorie IV.

3.000 Kč

Zkouška kategorie D

2.000 Kč

Čl. II
Zařazení na zkušební termín
1) Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a
přesném času zahájení zkoušky. V rámci jednoho termínu může být vykonána zkouška libovolné
kategorie. Zájemce vyplní přihlášku pro požadovaný termín z nabídky a v přihlášce uvede
požadovanou kategorii zkoušky. Při obsazování termínů platí časová priorita došlých přihlášek,
přičemž rozhodující je datum a čas jejich přijetí.
2) EFPA ČR zašle zájemci e-mailem potvrzení obdržení přihlášky s uvedením pokynů k platbě. Po
obdržení platby za vykonání zkoušky na účet EFPA ČR zašle EFPA ČR zájemci email se závazným
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potvrzením přihlášení na vybraný termín a kategorii zkoušky na emailovou adresu uvedenou
zájemcem v přihlášce.
3) Zrušit účast s nárokem na vrácení poplatku může zájemce nejpozději 7 kalendářních dní před
potvrzeným termínem. Žádost o zrušení účasti zašle zájemce e-mailem na adresu EFPA ČR –
info@efpa.cz (dále jen „adresa EFPA ČR). V žádosti zájemce uvede, zda žádá o vrácení uhrazeného
poplatku za zkoušku nebo žádá o zapsání na jiný termín. EFPA ČR zašle zájemci mailem potvrzení
zrušení registrace resp. změny termínu.
4) EFPA ČR si vyhrazuje právo kdykoliv změnit datum, čas či místo konání zkoušky, případně konkrétní
zkouškový termín zcela zrušit. Zájemce musí být o takovém kroku informován bez zbytečného
odkladu. V případě změny má zájemce právo na zrušení účasti s vrácením poplatku bez ohledu na
počet dní zbývajících do termínu zkoušky. V případě zrušení termínu vrací EFPA ČR poplatek
automaticky, jestliže zájemce neprojeví zájem přeložit svoji přihlášku na jiný termín.
5) Poplatek se vrací vždy na účet, ze kterého byl odeslán. Lhůta pro jeho vrácení je 7 dní od zrušení
účasti dle odst. 3, resp. od zrušení termínu dle odst. 4.

Čl. III
Průběh zkoušky
1)

Průběh zkoušky je neveřejný.

2)

Dozor a administrativní zajištění zkoušky zabezpečí zkušební komise prostřednictví zkušebního
senátu pro oblast zkoušek odborných znalostí, které prokazují znalosti osob, pomocí kterých
obchodník s cennými papíry provádí své činnosti ve smyslu § 8 vyhlášky č. 143/2009 Sb., o
odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, v platném
znění (dále jen „zkušební senát“), jehož předseda k tomuto účelu může pověřit třetí osobu (dále
též „pověřená osoba“).

3)

Zájemce je povinen dostavit se do místa konání zkoušky alespoň 30 minut před časem jejího
zahájení.

4)

Po vstupu do prostor, ve kterých zkouška probíhá, zájemce zaujme místo, které mu přítomný
člen zkušebního senátu, či pověřená osoba určí. Zájemce je povinen odložit veškerá zavazadla,
vypnutý mobilní telefon a svrchní oděv na místě určeném zkušební komisí. Zájemce je dále
povinen předat zkušebnímu senátu originál svojí přihlášky ke zkoušce.

5)

Zájemce je povinen prokázat zkušebnímu senátu svoji totožnost předložením platného dokladu
totožnosti. Po ověření totožnosti obdrží zájemce individuální heslo pro přístup do zkušebního
systému. Na výzvu člena zkušebního senátu zájemce potvrdí podpisem do prezenční listiny
správnost uvedených údajů, svoji přítomnost na zkoušce a převzetí individuálního hesla pro
přístup do zkouškového systému.

6)

Člen zkušebního senátu poučí účastníky o způsobu vypracování testu prostřednictvím
elektronického zkouškového systému, o časovém limitu stanoveném k vykonání zkoušky, o
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způsobu ukončení testu, o způsobu hodnocení otázek, o pravidlech chování v průběhu zkoušky a
o důvodech případného vyloučení ze zkoušky.
7)

Doba trvání zkoušky počíná běžet okamžikem, kdy zájemce odstartuje test. Test je možno
odstartovat až po úplném vyplnění osobních údajů. Časový limit pro vykonání zkoušky je
definován jako 60 minut na každých 50 otázek testu, tedy časový limit v minutách = 60 x (počet
otázek v testu) / 50.

8)

V průběhu zkoušky smí zájemce použít pouze výpočetní techniku umístěnou na jemu přiděleném
místě a dále pouze papír a kalkulačku, které jsou ve zkušebním prostoru k dispozici, a psací
potřeby.

9)

Zájemce v průběhu zkoušky nesmí komunikovat s jiným zájemcem nebo jinak využít cizí pomoci,
používat pomocné materiály nebo nedovolené prostředky, pořizovat opisy zkušebního testu
nebo výpisy z něj a rušit průběh zkoušky.

10)

Pokud se zájemce dopustí zakázaného jednání podle odst. 8, člen zkušebního senátu jej
napomene a upozorní, že pokud bude v tomto jednání pokračovat, bude ze zkoušky vyloučen.

11)

Pokud zájemce pokračuje přes napomenutí podle předchozího odstavce v zakázaném jednání
podle odst. 8, člen zkušebního senátu jej vyloučí ze zkoušky. O tomto vyloučení pořídí člen
zkušebního senátu zápis. Obsahem zápisu je nejméně identifikace vyloučeného uchazeče, čas
vyloučení, popis jednání, které vedlo k vyloučení zájemce, vyjádření zájemce, pokud je tento chce
připojit a podpis člena zkušebního senátu, který o vyloučení rozhodl. Vyloučený zájemce je
povinen opustit podle pokynů člena zkušebního senátu prostory, ve kterých zkouška probíhá.

12)

Pokud se v průběhu zkoušky dopustí zájemce zakázaného jednání podle odst. 8 závažným
způsobem, může jej člen zkušebního senátu vyloučit i bez předchozího napomenutí.

13)

Pokud v průběhu zkoušky dojde k poruše elektronického zkouškového systému, oznámí to
zájemce členu zkušebního senátu. Běh doby trvání zkoušky se nejpozději okamžikem tohoto
oznámení pozastavuje. Trvá-li porucha déle než 60 minut, může zájemce zkoušku ukončit
s právem na vrácení poplatku nebo na bezúplatné přihlášení ke zkoušce téže kategorie v jiném
termínu.

14)

Zájemce je po celou dobu trvání zkoušky povinen umožnit členu zkušebního senátu kontrolovat,
zda nedochází k zakázanému jednání podle odst. 8, a to zejména tím, že umožní prohlídku místa,
které mu bylo přiděleno pro účast na zkoušce, a pomůcek, které používá.

15)

V průběhu trvání zkoušky může zájemce požádat člena zkušebního senátu o poskytnutí
přestávky. Po dobu přestávky se běh doby trvání zkoušky nepozastavuje. Člen zkušebního senátu
učiní záznam do protokolu dle č. VII odst. 6, který obsahuje jméno uchazeče, který opustil
zkušební místnost, čas jeho odchodu a čas jeho příchodu.

16)

Pokud zájemce narazí na otázku, která je podle jeho názoru neúplná, nesmyslná či
nejednoznačná, může člena zkušebního senátu požádat o její zaprotokolování.
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17)

Po uplynutí časového limitu pro vykonání zkoušky elektronický zkouškový systém znemožní
zájemci odpovídat na další otázky a nejpozději tímto okamžikem je test považován za ukončený a
předaný k automatickému vyhodnocení.

18)

Pokud zájemce ukončí vypracování testu před vypršením časového limitu pro vykonání zkoušky,
může požádat člena zkušebního senátu o opuštění zkušební místnosti.

19)

Po ukončení zkoušky zájemce vyčká vyhodnocení výsledku zkoušky, které je automaticky
zpracováno zkouškovým softwarem. O výsledku zkoušky vydá zkušební senát všem uchazečům
Oznámení o výsledku zkoušky. Úspěšným uchazečům bude následně vydán Certifikát.

20)

Oznámení o výsledku zkoušky, podepíše pověřený člen zkušebního senátu. V Oznámení o
výsledku zkoušky uvede zkušební komise jeho pořadové číslo, kategorii vykonané zkoušky, datum
konání a výsledek zkoušky vyjádřený procentním počtem dosaženého bodového hodnocení.

Čl. IV
Vyhodnocení zkoušky
1) Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena jedním bodem, každá nezodpovězená nebo
nesprávně zodpovězená otázka není bodově ohodnocena. Pro účely hodnocení zkoušky se zkušební
testy člení na části, které se shodují s jednotlivými oblastmi odborných znalostí podle Klíče pro
generování testů (příloha Pravidel zkoušek odborných znalostí).
2) Podmínkou úspěšného vykonání zkoušky libovolné kategorie je splnění všech následujících kritérií:
a. zájemce odpověděl správně alespoň na 75% z celkového počtu otázek zařazených do
daného zkušebního testu;
b. v rámci každé skupiny otázek zájemce zároveň odpověděl správně alespoň na 60%
z počtu otázek zařazených do určené skupiny, jejichž rozčlenění je uvedeno
v následujícím odstavci, složené z jednotlivých částí zkušebního testu.
3) Pro potřeby vyhodnocení testu jsou otázky rozčleněny do následujících skupin:
1. skupina
1
1

Investiční nástroje a jejich emise - jiné než deriváty
Investiční nástroje a jejich emise - deriváty

2. skupina
2
3
6
10

Poskytování investičních služeb
Principy a fungování kolektivního investování
Regulace a fungování významných světových finančních trhů
Právní předpisy v oblasti finančního trhu
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3. skupina
4
5

Organizace a pravidla regulovaných trhů a jiných převodních míst
Obchodování na finančním trhu včetně vypořádávání

4. skupina
7
8
9

Principy finančního trhu včetně teorie financí
Investice, investiční strategie a portfolio a související rizika
Finanční analýza

4) Zájemce má právo na jedno nahlédnutí do jím vyplněného zkušebního testu. Nahlédnutí umožní
předseda zkušebního senátu nebo jiná osoba pověřená zkušebním senátem do 10 kalendářních dnů
ode dne kdy zájemce o nahlédnutí požádá, v pracovní den v obvyklé pracovní době.

Čl. V
Omluva pro nedostavení se k vykonání zkoušky
1) Zájemce, který se ze závažných důvodů nemůže dostavit k vykonání zkoušky, může svoji neúčast
nejpozději v den konání zkoušky omluvit. Za vážný důvod se považuje zejména řádně doložená
pracovní neschopnost nebo jiná řádně doložená závažná překážka, jejíž působení nebylo ani z
nedbalosti zaviněno uchazečem. Zájemce, který se pouze omluvil, ale řádně nedoložil svůj důvod,
není považován za řádně omluveného.
2) Řádně omluvený zájemce má nárok na vrácení poplatku za zkoušku nebo se může přihlásit ke
zkoušce téže kategorie v jiném termínu.

Čl. VI
Opravné prostředky
1) Zájemce může ve lhůtě 14 kalendářních dnů od oznámení výsledku zkoušky podat odůvodněnou
žádost o přezkoumání výsledku zkoušky. V odůvodnění zájemce uvede zejména, v čem spatřuje
nesprávnost vyhodnocení výsledku zkoušky, navrhne na podporu svých tvrzení důkazy a uvede,
jakým způsobem navrhuje opravit skutečnosti uvedené ve vyhodnocení zkoušky. Žádost lze podat
pouze písemně na adresu sídla EFPA ČR.
2) Zájemce může ve lhůtě 14 kalendářních dnů podat odůvodněný protest proti vyloučení ze zkoušky. V
odůvodnění zájemce uvede zejména, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí o jeho vyloučení ze
zkoušky, jaké skutečnosti podle jeho soudu nasvědčují tomu, že jeho vyloučení ze zkoušky bylo
neoprávněné, navrhne na podporu svých tvrzení důkazy a uvede, jakým způsobem navrhuje v
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případě zrušení rozhodnutí člena zkušebního senátu o jeho vyloučení napravit následky tohoto
zrušeného rozhodnutí. Protest lze podat pouze písemně na adresu sídla EFPA ČR.
3) Jakýkoliv podaný opravný prostředek musí být projednán ve lhůtě 30 dní od jeho doručení. Zájemce
je o výsledku informován písemně.

Čl. VII
Zkušební senát
1) Úkolem zkušebního senátu je dohlížet na řádný průběh zkoušek, rozhodovat o opravných
prostředcích dle čl. VI. a dbát o aktuálnost a bezvadnost souboru otázek. Zkušební senát se skládá z
předsedy a dalších minimálně 4 členů. Předsedu a další členy zkušebního senátu jmenuje a odvolává
Zkušební komise EFPA ČR (déle jen „Komise“). Členem zkušebního senátu může být jmenován pouze
člen Zkušební komise. Členové zkušebního senátu zajišťují dozor nad řádným průběhem zkoušky.
2) Člen zkušební senát vykonává svou funkci nezávisle a nestranně. Člen zkušebního senátu je povinen
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při výkonu své funkce. Člen zkušebního
senátu nesmí zneužít informace podle věty první ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiné osoby.
3) Funkce člena zkušebního senátu končí odvoláním Komisí, ukončením funkce člena Komise, nebo
rezignací. Rezignuje-li člen zkušebního senátu na svoji funkci, skončí výkon jeho funkce doručením
rezignace Komisi.
4) Členové zkušebního senátu jednají každý samostatně, a to v rozsahu podle zkušebního řádu nebo
v rozsahu, v jakém je pověřil předseda zkušebního senátu.
5) Zkušební senát je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů zkušebního
senátu.
6) O průběhu zkoušky je zkušební senát povinen do 7 kalendářních dnů od jejího konání sepsat
protokol, který obsahuje alespoň:
-

jméno a příjmení členů zkušebního senátu, kteří dohlíželi na řádný průběh zkoušky

-

datum a místo konání zkoušky

-

dobu zahájení a ukončení zkoušky

-

důležité skutečnosti, které nastaly v průběhu zkoušky, zejména záznam o vyloučení uchazeče podle
čl. III. odst. 11
Přílohou protokolu je prezenční listina účastníků dle čl. III, odst. 5).

7) Zkušební senát se schází k jednání pokaždé, je-li podána žádost o přezkoumání výsledku zkoušky dle
čl. VI, odst.1) nebo je-li podán protest proti vyloučení ze zkoušky dle čl.VI, odst.2). Člen zkušebního
senátu, který rozhodl o vyloučení zájemce ze zkoušky, je z hlasování o vyřízení protestu vyloučen.
8) Jednání a hlasování zkušebního senátu upravuje Jednací a hlasovací řád Zkušební komise EFPA ČR,
který za tímto účelem Komise schvaluje.
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9) Předsedou zkušebního senátu pověření členové zkušebního senátu zajišťují získávání, uchování a
analýzu statistických dat o provádění zkoušek. Na jejich základě předkládá zkušební senát Komisi
EFPA ČR nejméně jednou za tři měsíce souhrnný přehled o průběhu a výsledcích zkoušek spolu se
stručnou průvodní zprávou.

Čl. VIII
Závěrečná ustanovení
Tento Zkušební řád vydává Rada a nabývá účinnosti dnem 16. února 2015.

Přílohy
Příloha č. 1
Seznam právních předpisů, které jsou podkladem pro zkouškové otázky
Zákony a přímo závazné předpisy EU
Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších změn
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn
Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších změn
Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších změn
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších změn
Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších změn
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších změn
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších změn
Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, ve znění pozdějších změn
Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších změn
Zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, ve znění pozdějších změn
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, v platném znění
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších změn
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. 8. 2006 kterým se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů,

7

transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely
zmíněné směrnice
Nařízení Komise č. 583/2010 ke klíčovým informacím pro investory standardních fondů
Nařízení Komise č. 584/2010 k notifikacím standardních fondů

Vyhlášky a nařízení vlády
Vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence
navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, ve znění pozdějších změn
Vyhláška č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, ve znění pozdějších změn
Vyhláška č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a
obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších změn
Vyhláška č. 276/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České
národní bance
Vyhláška č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své
činnosti, ve znění pozdějších změn
Vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a
náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele, ve znění pozdějších změn
Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,
důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce
zahraniční banky
Vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci
Nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
Vyhláška č. 195/2011 Sb., o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské
smlouvy standardního fondu
Vyhláška č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování
Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a
podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
Vyhláška č. 358/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem
kolektivního investování České národní bance
Vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění
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