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DODATEK Č. 2  
ZKOUŠKOVÉHO ŘÁDU 

společnosti Czech Edu Academy, s.r.o. 
k odborným zkouškám podle: 

1. zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále také 
„ZDPZ“) a vyhlášky č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro 
distribuci pojištění (dále také „Vyhláška k ZDPZ“), 

2. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále také 
„ZPKT“) a vyhlášky č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro 
distribuci na kapitálovém trhu (dále také „Vyhláška k ZPKT“), 

3. zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále také „ZSÚ“) a 
vyhlášky č. 384/2016 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci 
spotřebitelského úvěru (dále také „Vyhláška k ZSÚ“) 

 

1. ORGANIZACE A PRAVIDLA DISTANČNÍCH ZKOUŠEK 

1. Tento dodatek doplňuje Zkouškový řád zkoušek dle ZDPZ, ZPKT a ZSÚ o pravidla pro 
konání Zkoušky distančním způsobem (dále jen „Distanční zkouška“). 

2. Distanční zkoušky probíhají v online režimu ve zkouškové aplikaci Organizátora a na 
elektronickém zařízení Uchazeče (PC nebo notebook s operačním systémem Windows 
nebo macOS, dále jen „Zařízení uchazeče“). Uchazeč zkouškovou aplikaci otevírá 
v internetovém prohlížeči (odkaz je zaslaný Uchazeči předem) ve full-screen módu, je 
zakázáno mít spuštěné jiné programy nebo otevřené jiné záložky prohlížeče. 

3. Pro vytvoření bezpečnostního prostředí si Uchazeč do svého zařízení musí nainstalovat 
monitorovací software, do kterého má přístup Zkušební komise. Uchazeč je zároveň 
připojen z druhého zařízení do videohovoru. 

4. Pro přihlášení do zkouškové aplikace je Uchazeči přidělen náhodně vygenerovaný test 
s unikátním ID. Tento test není možné bez povolení Zkušební komise zobrazit z jiného 
zařízení. 

5. Na průběh Distanční zkoušky dohlíží komise distanční formou přes software pro 
sledování aktivity počítače (dále jen „Monitorovací aplikace“), přes videokonferenční 
hovor z druhého zařízení uchazeče (dále jen „Videokonferenční hovor“) a přes 
zkouškovou aplikaci. Monitorování zkoušky probíhá v souladu s platnou legislativou a 
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pravidly sdělenými Českou národní bankou prostřednictvím platného Dohledového 
benchmarku. Veškeré záznamy o průběhu zkoušky jsou archivovány v souladu 
s platnou legislativou a minimálně po dobu 10 let od konání zkoušky. 

6. Monitorovací aplikace vytváří ze Zařízení uchazeče bezpečné prostředí pro skládání 
Distanční zkoušky. 

7. Uchazeč instalací Monitorovací aplikace uděluje souhlas se vzdáleným přístupem ke 
svému zařízení formou náhledu do procesů a na pracovní plochu a uděluje souhlas 
s přenosem veškerých dat sbíraných touto aplikací k poskytovateli Monitorovací 
aplikace. 

8. O průběhu je pořizován záznam formou logů z monitorovací aplikace, která zároveň 
automaticky pořizuje snímky obrazovky ve video formátu a umožňuje Zkušební komisi 
náhled na obrazovku Uchazeče s možností pořízení dodatečných screenshotů. Logy 
obsahují seznam aktivit a procesů běžících na pozadí Zařízení uchazeče v průběhu 
zkoušky. 

9. Monitorovací aplikace upozorní Zkušební komisi na změnu užívaného programu nebo 
otevřené URL adresy. Informace o změně je současně prokazatelně uložena do logu, 
který slouží jako důkaz pro případ Vyloučení z Distanční zkoušky. 

10. Monitorovací aplikace je nakonfigurována tak, aby blokovala nežádoucí aktivity na 
internetu (zobrazení jiné URL než zkouškové aplikace). 

11. Zkušební komisař může s Uchazečem komunikovat skrz Videokonferenční hovor. 

12. Po uplynutí času na zkoušku nebo odeslání testu Uchazečem se zobrazí výsledek 
zkoušky. Výsledek Distanční zkoušky je odeslán v elektronické podobě na e-mail 
zadaný do zkouškové aplikace. Protokol se vyhotovuje pouze elektronicky. 

13. Po skončení Distanční zkoušky Uchazeč zavře zkouškovou aplikaci, odpojí se od 
Videokonferenčního hovoru a odinstaluje Monitorovací aplikaci. 

14. V případě Distanční zkoušky je kapacita omezena na maximálních 18 Uchazečů. 

15. Před zkouškou je Uchazečům zaslán informační manuál (Příloha č. 1 tohoto dodatku, 
dále jen „Informační manuál“) na zadaný e-mail, který obsahuje mimo jiné minimální 
technické požadavky, pravidla účasti a informace o průběhu a organizaci zkoušky. 
Povinností uchazeče je dle tohoto Informačního manuálu připravit prostředí místa, kde 
bude Distanční zkoušku skládat a také předem nainstalovat příslušný software před 
zahájením zkoušky. 

16. Informační manuál je nedílnou součástí tohoto dodatku a upravuje konkrétní situace 
před zkouškou, při zkoušce a po zkoušce. 

17. Zkušební komise může z Distanční zkoušky Vyloučit Uchazeče také z těchto důvodů: 

a. nepřipravení se na Distanční zkoušku dle zaslaného Informačního manuálu, 
zejména nesplnění nezbytných technických požadavků (zejména na 
elektronická zařízení a internetové připojení), nesplnění řádné instalace 
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software a nesplnění podmínek na místo pro složení zkoušky (viz sekce „Před 
zkouškou“), 

b. nedodržení podmínek účasti na Distanční zkoušce dle zaslaného Informačního 
manuálu vč. použití nedovolených pomůcek, opuštění místa pro zkoušku, 
odpojení se z Videokonferenčního hovoru nebo vypnutí Monitorovací aplikace 
(viz sekce „Při zkoušce“), 

c. jakékoliv podezřelé chování nebo jednání omezující řádný průběh nebo 
zamezující pořizovat digitální záznam o průběhu Distanční zkoušky. 

18. Tento dodatek nabývá účinnosti 22. 10. 2021 a je nedílnou součástí platného znění 
Zkouškového řádu. 

 

V Praze dne 22. 10. 2021 

Mgr. Filip Juhaniak, jednatel 

  


