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Organizační pravidla konání zkoušek (příloha č. 2) 
Účastník zkoušky vyjadřuje svůj výslovný souhlas s ustanoveními aktuálního zkušebního řádu.  

Zkoušku řídí supervizor, jehož pokyny jsou účastníci zkoušky povinni dodržovat. 

Prezence 

Účastník je povinen dostavit se k termínu konání zkoušky včas, mít platný doklad totožnosti 
a podepsat prezenční listinu. 

Spuštění a vyhodnocení testu 

Test se provádí elektronicky. 

Po zahájení zkoušky, zadají účastníci zkoušky na pokyn supervizora na elektronickém zařízení, 
na němž zkoušku provádějí, zkušební kód, který obdrželi při prezenci. Tímto úkonem se 
v aplikaci Akademie ČAP vygeneruje test odpovídající druhu odborné zkoušky, na kterou je 
účastník zkoušky přihlášen. Každý test je generován individuálně pro každého účastníka 
zkoušky. 

Spuštěním testu je aktivována časomíra. Počet otázek, jejich skladba, způsob vyhodnocení 
a trvání testu je závislé na druhu odborné zkoušky, kterou účastník zkoušky vykonává, a 
odpovídá požadavkům stanoveným vyhláškou ČNB a případným dalším metodickým pokynům, 
které ČNB v této souvislosti vydala. 

Účastník zkoušky může na otázky testu odpovídat v libovolném pořadí, může své odpovědi měnit 
až do okamžiku ukončení testu. 

Test ukončí účastník zkoušky sám před uplynutím časového limitu, nebo se test ukončí 
automaticky uplynutím časového limitu. Před uplynutím časového limitu nemůže účastník 
zkoušky ukončit test, pokud nezodpověděl všechny otázky. Po ukončení testu je účastník 
zkoušky povinen v tichosti opustit zkušební místnost. 

Test je automaticky vyhodnocen v aplikaci Akademie ČAP. Výsledek testu se účastník zkoušky 
dozví okamžitě po ukončení testu. Tento výsledek má pouze informativní charakter a je právně 
nezávazný. 

Oficiální výsledek zkoušky je účastníkovi zkoušky zaslán elektronicky, a to na e-mailovou adresu 
uvedenou v elektronické přihlášce na termín zkoušky, až po schválení výsledku zkoušky 
zkušební komisí. Účastníci zkoušky, kteří u zkoušky uspěli, obdrží zároveň s oznámením o 
výsledku zkoušky osvědčení, které splňuje zákonné požadavky a současně obsahuje 
jednoznačný identifikátor a QR kód pro potřeby ověření jeho pravosti. 

Účastník zkoušky má svůj zkušební test a získané osvědčení dostupné v aplikaci Akademie ČAP 
pod svým uživatelským přístupem. 

Účastník zkoušky, který s oficiálním výsledkem zkoušky, o němž byl organizátorem informován, 
nesouhlasí, může podat odvolání. Odvolání se podává elektronicky nejpozději ve lhůtě 5 (pěti) 
kalendářních dnů ode dne konání zkoušky dle ustanovení zkušebního řádu. 

Průběh zkoušky může být dálkově monitorován členy zkušební komise prostřednictvím 
kamerového systému.  



 

28 
 

Závažné porušení pravidel v průběhu konání zkoušky (testu) 

Za závažné porušení pravidel se považuje: 
 používání zakázaných pomůcek (poznámky, knihy, tablety, mobilní telefony atp.) 
 komunikace s jiným účastníkem zkoušky, nahlížení do testu jiného účastníka 

zkoušky, ukazování testu jinému účastníku zkoušky nebo poskytování rady či pomoci 
jinému účastníkovi zkoušky na téma otázek v testu. 

Supervizor je povinen, v případě závažného porušení pravidel, okamžitě účastníka zkoušky ze 
zkoušky vyloučit. Účastník je poté povinen okamžitě opustit zkušební místnost. 

Další pravidla v průběhu konání odborné zkoušky 

Účastník zkoušky nesmí v průběhu konání zkoušky: 
 telefonovat nebo jinak používat mobilní telefon;  
 nahrávat obrazový nebo zvukový záznam; 
 používat sluchátka, nebo jiné technicko – komunikační zařízení; 
 svévolně opustit místnost, pokud neukončil test; 
 přemísťovat se z místa na místo; 
 komunikovat s jinými účastníky zkoušky; 
 vyrušovat ostatní účastníky zkoušky. 

Účastník zkoušky během konání zkoušky musí: 
 vypnout mobilní telefon nebo jiné elektronické zařízení a zajistit jeho uložení mimo 

svůj dosah 
 dodržovat ticho 
 dodržovat pokyny supervizora 
 dodržovat pravidla uvedená ve zkušebním řádu a těchto organizačních pravidlech 

konání zkoušek 

Supervizor je v případě porušení těchto pravidel povinen účastníka zkoušky napomenout, při 
opakovaném porušení pravidel je oprávněn účastníka zkoušky z daného termínu zkoušky 
vyloučit. Účastník zkoušky je v takovém případě povinen okamžitě opustit zkušební místnost. 

Pokud účastník neukončil test, je opuštění zkušební místnosti během konání zkoušky možné jen 
v neodkladných případech se souhlasem supervizora. Bude-li takové výjimečné opuštění 
místnosti přesahovat běžný rámec nezbytné návštěvy toalety atp., anebo dojde-li v průběhu 
konání zkoušky k jiným nenadálým událostem, budou tyto události zaznamenány v zápise o 
průběhu zkoušky. 
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