
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMÍŠ ŘEMESLO? UMÍŠ PRODÁVAT? 

ROZUMÍŠ ZEDNIČINĚ? 

 

ALE  

CHYBÍ TI OSVĚDČENÍ NEBO VÝUČNÍ LIST? 

 

MÁ TO ŘEŠENÍ!!! 

 

MŮŽEŠ ZÍSKAT  

OSVĚDČENÍ O PROFESNÍ KVALIFIKACI  



Pro koho to je?  
Pokud se vyznáš v řemesle, např. několik let pracuješ jako zedník, truhlář, 
prodavačka, své práci rozumíš a baví tě, ale chybí ti „papír“, je pro tebe osvědčení 
o získání profesní kvalifikace to pravé.  
 
Co to je?  
Doklad (osvědčení) o tom, že jeho držitel umí a může legálně vykonávat povolání 
v daném oboru. Může sloužit jako podklad pro získání výučního listu.  
 
A můžu získat i výuční list?  
Ano. Každý učňovský obor požaduje jiné druhy osvědčení (jeden druh nebo více 
druhů). Po předložení předepsaných osvědčení je možné složit učňovskou 
zkoušku, bez nutnosti chodit do školy, a získat tak výuční list. 
 
Co k získání osvědčení potřebuji? 
Na webových stránkách www.narodnikvalifikace.cz nebo u autorizované osoby 
můžeš získat informace, co je potřeba vědět a umět k vykonání zkoušky. Pokud si 
nejsi jistý svými znalostmi, můžeš absolvovat kurz v daném oboru. Pokud máš 
jistotu, můžeš rovnou ke zkoušce. Po úspěšném zvládnutí zkoušky získáš 
osvědčení. 
  
Jak zkouška probíhá?  
Zkouška je vykonána před autorizovanou osobou, která ověří odbornost 
(kvalifikaci) vymezenou kvalifikačním standardem příslušné kvalifikace. Požadavky 
na zkoušku jsou dány hodnoticím standardem pro danou profesní kvalifikaci 
dle Národní soustavy kvalifikací.  
Zájemci o zkoušku mohou: 

1. přijít rovnou ke zkoušce, bez absolvování rekvalifikačního kurzu; 
2. absolvovat příslušný rekvalifikační kurz a zakončit jej zkouškou; 
3. absolvovat odbornou průpravu ke zkoušce z profesní kvalifikace. 

Můžu s osvědčením podnikat? 
Získané osvědčení o kvalifikace umožňuje vyřízení Živnostenského listu (dle 
podmínek konkrétního povolání). Pozor – k některým živnostem je potřeba více 
než jedno osvědčení.  
 
 

Jaké profesní kvalifikace můžu v Ostravě získat? 
V Ostravě lze u autorizovaných osob získat osvědčení o profesní kvalifikace např. 
v těchto oborech: 
 
Asistent/ka, sekretář/ka 
 

Úklidový pracovník administrativních 
ploch 

Chůva pro dětské koutky Obchodní zástupce 
Hospodyně v domácnosti Evidence zásob zboží a materiálu  
Manipulační práce se zbožím ve skladu Kosmetička  
Manikérka a nehtová designérka  Pedikérka a nehtová designérka 
Zedník Omítkář 
Lakýrník a natěrač Truhlář 
Tesař Instalatér  
Kamnář   
 
Kolik mě to bude stát?  
Poplatek za zkoušku je různý, dle oboru a jednotlivých autorizovaných osob 
(většinou cca 2.000,-Kč - 10.000,-Kč). Pokud bude potřeba se na zkoušku odborně 
připravit, je nutné počítat s tím, že se to platí zvlášť. ALE! Velmi často je možné 
přihlásit se do kurzu, kde se potřebné věci učí a v ceně je i zkouška (většinou se 
cena pohybuje kolem 10.000,-Kč - 15.000,-Kč – podle oboru). Vyjde to tedy 
výhodněji. 
 
Všichni uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR, mají 
možnost vlastního výběru rekvalifikačního kurzu formou tzv. zvolené 
rekvalifikace. V případě schválení mají žadatelé kurz a zkoušku zcela ZDARMA. 
 
Kdo mi v tom může pomoci?  
Kontaktovat můžeš: 
 


