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Tisková zpráva 
 

Tisíce úvěrových poradců neuspělo ve zkoušce odborné 
způsobilosti 
Praha, 4. března 2019 – Zkoušku organizovanou Českou národní bankou musí složit 
každý, kdo se přímo podílí na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského 
úvěru. Testování se zúčastnilo přes 66 tisíc osob. Uspělo však pouze 7 z 10. Ti poradci, 
kteří v testu neuspěli nemohou dále svoji činnost legálně provozovat.  
Zatímco v minulosti bylo možné půjčky poskytovat nebo zprostředkovávat pouze na základě 
živnostenského listu, od 1.prosince 2018 je to možné pouze s oprávněním udělovaným 
Českou národní bankou, pod kterou regulace poradců spadá. Oprávnění může získat pouze 
ten, kdo prokáže svou důvěryhodnost a odbornost. Žadatel tedy musí mít čistý trestní rejstřík, 
doložit minimálně maturitní vysvědčení a doklad o složení odborné zkoušky.  
Povinnost odborného přezkoušení zavedla novela zákona o spotřebitelském úvěru z roku 
2016 jako součást širších regulačních opatření úvěrového trhu. Od jara 2017, kdy testování u 
akreditovaných společností probíhá, bylo vydáno celkem 66 681 testů. Celková úspěšnost 
byla 70,69 %. Podle nedávno zveřejněného vyhodnocení úspěšnosti zkoušek však ČNB 
konstatuje, že podíl úspěšně složených testů v čase klesá. Zatímco v roce 2017, kdy se 
systém rozbíhal, byla úspěšnost 76,75 %, ve 2.pololetí roku 2018 uspělo pouze 61,87 % 
testovaných.  
Zkoušek se zúčastnilo také 547 vázaných úvěrových poradců společnosti PROFI CREDIT. Dle 
jejich odezvy nešlo o pouhou formalitu, ale svědomitě se na ně museli připravovat i poradci 
s dlouholetou praxí v oboru. I přesto zkouškou neprošli všichni, celková úspěšnost byla 87 %. 
„Zatímco dříve mohl půjčky nabízet téměř kdokoliv, dneska mají klienti záruku, že půjde o 
profesionála, který problematice úvěrů opravdu rozumí. Důležité je, aby se lidé se žádostí o 
půjčku obraceli pouze na licencované poskytovatele a nebáli se požádat poradce o doložení 
oprávnění k činnosti. Jedině tak se vyhnou nepoctivým subjektům, kterých je na trhu stále 
hodně“, upozorňuj Pavel Klema, ředitel PROFI CREDITU. 
 
Vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek dle § 69 zákona o spotřebitelském 
úvěru: 

Období: Počet testů: Úspěšných: Úspěšnost: 

Rok 2017 12 759 9 792 76,75 % 

1.pol 2018 25 228 18 532 73,46 % 

2.pol.2018 28 694 17 753 61,87 % 

Celkem 66 681 46 077 70,69 % 

Zdroj: Česká národní banka 
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