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INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

•instituce akreditována ČNB

•dlouholetá zkušenost v oblasti odborných zkoušek a vzdělávacích kurzů

•spoluautor zkušebních otázek pro odbornou zkoušku  dle ZPKT tvořeno pro ČNB

•lektorský tým složen z univerzitních pedagogů a odborníků z praxe

•přidružený člen ČASF



Odborné akreditované zkoušky
Proč nás klienti vyhledávají?

•realizace po celé ČR, termíny dle požadavků klienta

•příjemné prostředí na zkouškách   

•přípravné podpůrné kurzy ke všem typům odborných zkoušek zaměřené na problematické 
oblasti zkoušek 

•univerzitní zázemí 

•dlouholetá zkušenost realizace odborných zkoušek (6 let)

•e-learningové testy každému zájemci na míru 

•výsledky zkoušky dostupné pro účastníka v den konání zkoušky (on-line aplikace)



Odborné akreditované zkoušky
Jaké zkoušky?

•odborná zkouška doplňkového penzijního spoření dle zákona č. 427/2011 Sb. (DPS)

•odborná zkouška o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 257/2016 Sb. (SÚ)

•odborné zkoušky podnikání na kapitálovém trhu dle zákona č. 256/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů (PKT)

•připravujeme odborná zkouška pro distribuci pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb. (DP)



Jak se mohu ke zkoušce připravit?

a) Prezenční přípravné kurzy

•Doplňkové penzijní spoření (4 hodiny)

•Spotřebitelský úvěr (5 hodin)

•Podnikání na kapitálových trzích (20 hodin)

Kurzy jsou zaměřené na problematické oblasti zkoušek s odborným výkladem zkušených lektorů a 
praktiků.

b) E-learningová příprava

•E-learningové testy v plné i zkrácené verzi 

•Otázky se míchají účastníkům na míru

•Celková analýza úspěšnosti



Ukázka 
e-learnigového
testování



E-learningový
test – přehled 
úspěšnosti



Následující odborné vzdělávání k udržení 
odbornosti
•Upevnění získaných odborných znalostí v oblastech jednotlivých odborných zkoušek → DPS, SÚ, PKT

Obsah

•Vzdělávací kurz zakončen testem, rozsah 4 hodiny

• E-learningová příprava, rozsah 10 hodin

• Konzultace formou webináře

• následné vzdělávání povinné ze zákona (DP) – prohlubování odborných znalostí a dovedností dle skupiny odbornosti osoby
• v rozsahu 15 hodin

• kombinace prezenčního a e-learningového vzdělávání (pokud bude umožněno legislativou)

Zakončení

• Certifikát o úspěšném složení



Česká akademie finančního plánování
•Společný projekt ČASF a VŠFS, který nabízí certifikační zkoušku 
Master of Financial Planning

•MFP náročný, avšak prakticky orientovaný program pro profesionály z řad 
nezávislých finančních a bankovních poradců i pojišťovacích agentů

•Zkouška, která přezkouší nejen teoretické odborné znalosti, ale především 
účastník předvede své získané znalosti u ústní části v podobně prakticky založené 
případové studie

•Vzdělávací kurz, který se kromě rozšíření teoretických znalostí zaměřuje na 
praktické sestavení finančního plánu se zakomponováním know-how firmy



Master of Financial Planning – vzdělávací 
přípravný kurz 

Přípravný kurz není podmínkou k účasti na zkoušce, ale na základě náročnosti doporučujeme.

Tematický obsah:

•Metodika finančního plánování

•Aktiva a pasiva domácnosti

• Příjmy a výdaje domácnosti

•Akumulační fáze aktivního života

•Dekumulační fáze života v důchodu

• Tvorba finančního plánu

• Etika a samoregulace

Rozsah 3 dny



Master of Financial Planning – zkouška
•první komplexně zaměřená zkouška na problematiku finančního plánování v ČR

• zkouška je šitá na míru nejen zkušeným profesionálům, ale i nováčkům

•nutnost absolvovat všechny základní akreditované zkoušky (DPS, SÚ, Investice) 

Struktura zkoušky:

•písemná část test – multiple choice, 60 otázek

•Ústní část – případová studie 

•Výstupem certifikované zkoušky je osvědčení

Cena zkoušky 4 500 Kč + DPH

Cena kurz + zkouška 12 600 Kč + DPH



Máme prvních 15 úspěšných absolventů ☺

Master of Financial Planning – zkouška



Prohlubující odborné vzdělávání
Vzdělávací kurzy a programy

• zaměřeny na udržení a prohloubení odborných znalostí a dovednostní, zvýšení profesionality finančního poradce

• celkové pochopení komplexnosti problematiky v oblasti finančních trhů a investic

• upevnění dovedností v oblasti vztahu se zákazníky

Výběr témat:

•Globální ekonomika

•Aktuální vývoj na finančních trzích

• Praktická makroekonomie

•Daňový systém s dopadem na investiční oblast

• Investice a jejich efektivní prodej

• Spotřebitelský úvěr

• Kryptoměny

• Jak docílit dlouhodobě úspěšného vztahu se zákazníkem aneb jak zajímavě a slušně prodat produkt



Bližší informace dostupné na

www.vsfs.cz/InstitutCZV 

https://www.vsfs.cz/?id=1386-institut-czv

