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ČBA: získala akreditaci pro provádění odborných zkoušek pracovníků
na finančním trhu
V rámci projektu ČBA Educa si zájemci již nyní zkouší testy nanečisto zdarma
Praha, 28. února 2017 - Česká národní banka (ČNB) udělila na konci února 2017 České
bankovní asociaci (ČBA) jako jedné z prvních institucí akreditaci pro provádění odborných
zkoušek dle zákona o spotřebitelském úvěru. ČBA tak v rámci nově spuštěného projektu ČBA
Educa bude od dubna 2017 v ceně zkoušky bezplatně nabízet přípravné e-learningové kurzy
pro ty, kdo nabízejí, prodávají a zprostředkovávají spotřebitelské úvěry (včetně hypotečních
úvěrů). Požadavek na prokázání odbornosti pomocí povinně absolvované zkoušky
u akreditované instituce musí být splněn do 1. prosince 2018.
ČBA se v rámci příprav na nově zaváděné prokazování odbornosti zaměřila především na to, aby
provádění zkoušek bylo po všech stránkách transparentní. „Zároveň bylo naším cílem nabídnout
členským bankám, ale i všem dalším poskytovatelům, zprostředkovatelům a zájemcům z řad
veřejnosti takový způsob realizace zkoušek a jejich evidenci, která je nezatíží nadbytečnou byrokracií.
V bankách se průběžnému vzdělávání zaměstnanců věnuje dlouhodobě náležitá pozornost, nicméně
složení zkoušky v rámci jasně definovaného procesu je přeci jen něco, na co je potřeba se připravit,“
uvádí koordinátorka projektu ČBA Educa, Helena Brychová.
„Zkoušky budou v rámci projektu ČBA Educa probíhat od dubna 2017 a bude je možné absolvovat
v kterémkoliv z těchto měst: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Olomouc,
Hradec Králové, Pardubice, Zlín, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec,“ objasnila Helena Brychová
a doplnila: „Potvrzením o úspěšném vykonání zkoušky bude vydané osvědčení, které musí během
dvou let od účinnosti zákona získat všichni, kdo se prodejem či zprostředkováním spotřebitelských
úvěrů zabývají.“
Testové otázky k vyzkoušení zdarma na www.cbaeduca.cz
K projektu ČBA Educa spustila ČBA webové stránky www.cbaeduca.cz, kde jsou již nyní zdarma
k dispozici zkušební testy připravené z otázek, které k odborným zkouškám vydala ČNB. „Již nyní na
našich stránkách široké veřejnosti nabízíme možnost si test odpovídající požadavkům na prokazování
odbornosti podle zákona o spotřebitelském úvěru bezplatně vyzkoušet. Zájemci tak mohou vidět, jak
bude povinná zkouška pracovníků ve finančním sektoru vypadat, a mají šanci si vyzkoušet, zdali a jak
by se svými znalostmi u této zkoušky obstáli,“ vysvětluje Brychová a dodává: „Web www.cbaeduca.cz
pro nás byl vytvořen partnery, kteří mají dlouholeté zkušenosti s prováděním odborných zkoušek
a přípravou celého systému na Slovensku a pod značkou Logosinfo Česká republika, s.r.o. poskytují
své služby i v České republice.“
Odborné zkoušky je možné skládat v těchto kategoriích:
•
•
•
•

------

spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení,
vázané spotřebitelské úvěry,
spotřebitelské úvěry na bydlení,
spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení a spotřebitelské úvěry na bydlení.
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O České bankovní asociaci
Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících
v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 38 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat
společné zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů
v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou
Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankovní federace
a Euriboru.
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