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ORGANIZAČNÍ POKYNY A PRAVIDLA 

PRO KONÁNÍ ZKOUŠEK DISTANČNÍ 

FORMOU 
 

Přihlášením na zkoušku bere účastník na vědomí znění zkouškového řádu pro realizaci zkoušek 

distanční formou a také zároveň potvrzuje, že disponuje technickým vybavením a kvalitním 

internetovým připojením s dostatečnou kapacitou datového přenosu. Jakékoliv nesplnění 

technických požadavků je považováno za překážku na straně účastníka a vykonání zkoušky mu 

nebude umožněno, to vše bez možnosti náhradního termínu. 

Pravidla pro průběh odborné zkoušky vycházejí ze Zkouškového řádu odborných zkoušek 

Vysoké školy finanční a správní, a.s.  

 

APLIKACE  

Aplikace eZkouškyVŠFS  

Alespoň jeden den před zkouškou si účastník nainstaluje na PC aplikaci eZkouškyVŠFS, a to dle 

návodu, který je součástí této pozvánky, a zároveň si ověří i funkčnost této aplikace pomocí 

vyplnění zkušebního testu. Informace o této aplikaci jsou dostupné na 

https://ezkousky.vsfs.cz/ZkouskyDistancni 

 

Aplikace MS TEAMS 

Zároveň s instalací aplikace si účastník nainstaluje do svého mobilního telefonu (či tabletu) 

komunikační software MS Teams, který umožní audiovizuální přenos v průběhu odborné zkoušky. 

Toto zařízení bude v průběhu odborné zkoušky disponovat trvale zapnutým mikrofonem a kamerou 

tak, aby po celou dobu konání zkoušky byl snímán obličej a ruce zkoušeného a jeho pracovní 

prostor, včetně klávesnice a obrazovky PC. Obě zařízení disponují dostatečnou kvalitou a kapacitou 

datového přenosu. Veškeré návody a potřebné informace účastník nalezne 

https://ezkousky.vsfs.cz/ZkouskyDistancni 

Upozorňujeme, že pokud se budete chtít do aplikace MS TEAMS připojit pomocí zařízení, které 

nedisponuje operačním systémem Windows 10, Windows 11 nebo Android, nebudete v MS TEAMS 

z naší strany viditelní a tudíž s Vámi spojení nebude možné zahájit. Doporučujeme proto jiné 

systémy nepoužívat, jelikož nemůžeme zaručit jejich funkčnost. 

https://ezkousky.vsfs.cz/ZkouskyDistancni
https://ezkousky.vsfs.cz/
https://ezkousky.vsfs.cz/ZkouskyDistancni
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PŘÍPRAVA PŘED ZKOUŠKOU 

Účastník se na zkoušku dostaví alespoň 15 minut před zahájením zkoušky. Musí být dostupný on – 

line,  mít spuštěnou aplikaci eZkouškyVŠFS na PC, být přihlášen do MS Teams a mít zapnutou 

kameru a mikrofon na mobilním telefonu či tabletu.   

V den zkoušky účastník obdrží e-mailem přihlašovací údaje do MS TEAMS, po jejichž zadání bude 

čekat v lobby na přihlášení komisaře.  

Na těchto dvou elektronických zařízeních mohou být po celou dobu zkoušky spuštěna právě pouze 

aplikace eZkouškyVŠFS pro realizaci zkoušky a komunikační software MS TEAMS. Jiné programy 

či přídavná zařízení nejsou v průběhu zkoušky povolena (druhý monitor, 3 elektronické zařízení,…). 

V uzavřené dostatečně osvětlené místnosti je v průběhu zkoušky zákaz přítomnosti jiné osoby než 

zkoušeného, příp. více zkoušených.  

 

PREZENCE  

Před zahájením zkoušky provede člen zkušební komise nebo tajemník ve spolupráci se zkoušeným 

ověření funkčnosti obou zařízení souvisejících s realizací zkoušky, včetně kontroly audiovizuálního 

přenosu.  

Zkoušený umožní prostřednictvím audiovizuálního přenosu prohlídku celého prostoru, v němž je 

zkouška vykonávána (pracovní plocha, přítomnost elektronických zařízení, která nejsou součástí 

zkoušky, okolí účastníka, zavřené dveře, přítomnosti dalších osob, které se neúčastní zkoušky). 

Následně účastník umístí mobilní telefon tak, aby snímal obličej a ruce zkoušeného, monitor PC, 

klávesnici a pracovní prostředí.  

Člen komise nebo tajemník ověří totožnost zkoušeného z dokladu prokazujícího totožnost 

zkoušeného, který zkoušený nasměruje na kameru mobilního telefonu, přičemž člen komise nebo 

tajemník pořídí print screen v dostatečném detailu a z obou stran průkazu, který bude archivován 

jako záznam o průběhu zkoušky. Snímaný detail průkazu musí být čitelný pro účely ověření 

totožnosti zkoušeného. 

 

PRŮBĚH ZKOUŠKY 

Během celého průběhy zkoušky (i prezence) účastník následuje instrukce předávané zkušebním 

komisařem.  

https://ezkousky.vsfs.cz/ZkouskyDistancni
https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app
https://apps.apple.com/cz/app/microsoft-teams/id1113153706?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=cs&gl=US
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Zkušební test probíhá přes webovou aplikaci eZkouškyVŠFS na PC účastníka, kde mu je 

vygenerován individuální test příslušné zkoušky, na kterou se účastník přihlásil a zároveň mu je 

spuštěn časový limit pro výkon příslušné zkoušky. Test je ukončen po uplynutí času určeného pro 

danou zkoušku nebo po ukončení ze strany účastníka, následně je automaticky vyhodnocen (vyjma 

zkoušky Doplňkové penzijní spoření). Výsledek je pouze informativního charakteru, oficiální 

výsledek obdrží účastník až po schválení zkušební komisí, která potvrdí, že zkouška probíhala dle 

platných předpisů, a to v den konání zkoušky e-mailem. 

 

Účastník v průběhu zkoušky nesmí komunikovat s jinou osobou (s výjimkou člena zkušební komise 

či tajemníka) nebo jinak využívat pomoci jiné osoby. Účastník nesmí používat pomocné materiály, 

telekomunikační zařízení nebo jiné prostředky než ty, které jsou při zkoušce povoleny (2 elektronická 

zařízení pro výkon zkoušky, kalkulačka, čistý papír a psací potřeby).  

Výsledek zkoušky schválený zkušební komisí obdrží účastník e-mailem v den konání odborné 

zkoušky.  

Kdykoliv během zkoušky je zkušební komise oprávněna za pomoci audiovizuálního přenosu 

překontrolovat prostor, ve kterém je zkouška realizována. Pokud se účastník v průběhu zkoušky 

dopustí zakázaného jednání, člen komise jej ze zkoušky může vykázat.  

 

Odvolání:  

V případě, že účastník nesouhlasí s výsledkem zkoušky, může do 10 pracovních dnů od doručení 

oznámení o výsledku zkoušky podat žádost o přezkoumání výsledku zkoušky ředitelce Institutu CŽV. 

Ze žádosti má být patrné, kdo ji podává, které věci se týká, co se navrhuje a v čem účastník spatřuje 

nesprávnost výsledku zkoušky uvedeného v oznámení. 

 

Dohled zkušební komise v průběhu odborné zkoušky: 

Po celou dobu zkoušky je aplikace eZkouškyVŠFS zobrazena na celou plochu monitoru účastníka, 

který v průběhu celé zkoušky nesmí tuto aplikaci opustit, a to do té doby než odešle test 

k vyhodnocení. 

Spuštěním zkouškového testu bere účastník na vědomí a zároveň souhlasí s tím, že po celou dobu 

zkoušky je za pomoci aplikace monitorována jeho činnost na PC, tedy seznam aktivit a procesů 

běžících na pozadí PC po celou dobu zkoušky. Do aplikace má po celou dobu trvání zkoušky přístup 

zkušební komise, tak i dohledový orgán Česká národní banka. Veškeré činnosti běžící v aplikaci, 

i ty neoprávněné, jsou v této aplikaci zaznamenány, a jsou pořizovány print screeny.  

 

Přerušení on – line přenosu: 

Pokud v průběhu realizace zkoušky dojde k přerušení spojení (výpadek serveru, aplikace, 

internetového připojení apod.) nebo k opuštění okna aplikace či otevření jiného programu na straně 

účastníka, bude tato událost zaznamenána v logu zkoušky. Podle míry přerušeného spojení či jiné 

https://ezkousky.vsfs.cz/ZkouskyDistancni
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nestandardní záležitosti ovlivňující řádné vykonání zkoušky vyhodnotí zkušební komise závažnost 

této situace.  

Přerušení může nastat na zařízení PC a na mobilním telefonu. Pokud u distanční formy zkoušky 

dojde k technickým problémům, zkušební komise bude rozhodovat o dalším postupu, a to dle míry 

závažnosti technického problému, délky přerušení zkoušky, zda zkouška byla přerušena v jejím 

počátku, či v průběhu, a to zda i opakovaně.  

 

V případě přerušení zkoušky z technických důvodů na straně účastníka zkoušky, a to na jejím 

počátku, bude účastníkovi vygenerován nový test a účastníkovi bude opět zkontrolováno prostředí 

zkoušky. V případě opakovaného výpadku spojení na straně účastníka zkoušky bude účastníkovi 

zkoušky nabídnut náhradní termín s podmínkou opětovné úhrady poplatku za odbornou zkoušku.  

V případě, že v průběhu zkoušky dojde k poruše dohledového systému nebo jinému technickému 

výpadku ze strany VŠFS, a to na počátku zkoušky, účastníkovi bude vygenerován nový test a opět 

zkontrolováno prostředí účastníka. Pokud se vyskytnou důvody ze strany VŠFS, pro které bude 

nutné konání zkoušky předčasně ukončit, v takovém případě uchazeči, kteří dodrželi stanovená 

pravidla a pokyny zkušebního komisaře, mají nárok na bezplatné opakování zkoušky.  

Jakékoliv nestandardní situace v průběhu zkoušky budou zaznamenány a archivovány v záznamu 

o průběhu zkoušky. Při takto vzniklé situaci zváží zkušební komise její povahu a míru zavinění 

a rozhodne o dalším postupu, a to v rovině ukončení či opakování odborné zkoušky. 

 

PŘÍPRAVA VE ZKRATCE: 

■ Dvě elektronická zařízení (pc+ mobilní telefon), jedno s videokamerou (mobilní telefon) 

■ Stabilní připojení k internetu 

■ Uzavřená dostatečně osvětlená místnost na výkon zkoušky 

■ Stažená a nainstalovaná aplikace eZkouškyVŠFS v PC 

■ Stažená a nainstalovaná aplikace MS TEAMS v mobilním telefonu 

■ Přihlásit se do aplikace eZkouškyVŠFS a vyplnit zkušební test 

■ Uklidit pracovní plochu – zanechat pouze psací potřeby, list čistého papíru a kalkulačku 

■ Vybrat vhodné místo pro umístění telefonu na snímání pracovního prostředí 

■ Zkontrolovat funkčnost kamery a zvuku na telefonu  

■ Připravit přístupové údaje do aplikace eZkouškyVŠFS a do MS TEAMS 

■ Připravit si doklad totožnosti 

■ Přihlásit se do aplikace eZkouškyVŠFS 

■ Přihlásit se do  schůzky v MS TEAMS a počkat v lobby na komisaře 

 

 

Stálé a stabilní připojení 

k internetu 

 

2 elektronická zařízení 

připojená k internetu 

 

Uzavřená a dostatečně 

osvětlená místnost 

https://ezkousky.vsfs.cz/ZkouskyDistancni

