
 

 

 

UMÍ KLIENT ŘEMESLO? 

PRACUJE VE SKLADU NEBO NA STAVBĚ? 

ALE CHYBÍ MU OSVĚDČENÍ NEBO VÝUČNÍ LIST? 

MÁ TO ŘEŠENÍ!!! 

MŮŽE ZÍSKAT  

OSVĚDČENÍ O PROFESNÍ KVALIFIKACI  

 
 

 



 
 

Co to je?  
Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní 
soustavě kvalifikací prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které 
je stanovena daná kvalifikace. Nejedná se o výuční list.  
 
Využití profesní kvalifikace v praxi?  
V rámci Národní soustavy kvalifikací lze předně získat tzv. profesní kvalifikaci. Klient, který 
získal profesní kvalifikaci, bude uplatnitelný v daném oboru. Získaná profesní kvalifikace 
umožňuje vyřízení Živnostenského listu (dle podmínek konkrétního povolání). Například 
pro řemeslné živnosti se požaduje složení celé úplné profesní kvalifikace, pro živnosti volné 
stačí profesní kvalifikace. 
Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce 
vedoucí k výučnímu listu vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách (bez 
obvyklé školní docházky), kde se tento obor vyučuje.  Informace o kombinaci profesních 
kvalifikací získáte na webových stránkách  http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-
kvalifikace/profesni-kvalifikace v prokliku na daný obor – v záložce další informace.  

 
Co k získání osvědčení klient potřebuje? 
Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, 
aniž by museli navštěvovat nějaký kurz, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané 
vědomosti a znalosti získali.  
Pokud uchazeč zjistí podle hodnoticího standardu, že mu některé vědomosti či dovednosti 
chybí, a chce si je doplnit, může se obrátit na vzdělávací instituci/školu, která tyto kurzy 
poskytuje a která mu doporučí vhodný kurz anebo část kurzu dle potřeby ve vazbě na 
kvalifikaci. Stejně tak může doporučit studijní materiály. 
 
Co klient musí ke zkoušce umět? 
Každá kvalifikace má svůj kvalifikační standard a hodnoticí standard. Na webových 
stránkách http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace při 
otevření náhledu kvalifikace se otevírá ihned standard kvalifikační, hodnoticí standard 
naleznete v záložce vlevo. Kvalifikační standard říká, co má uchazeč umět, tj. jaké má mít 
znalosti a dovednosti. Hodnoticí standard říká, jak se tyto znalosti/dovednosti budou 
zkoušet. V informačním textu pod tabulkami hodnoticí standard naleznete také požadavky 
na uchazeče (pokud jsou stanoveny) – vzdělání, případně požadavky na zdravotní 
způsobilost, či další nezbytné požadavky pro připuštění ke zkoušce aj.  
 
Jaké jsou nároky kurzu? 
Kurzy organizují jednotlivé autorizované osoby. Kurzy jsou zpravidla v rozsahu 300 hod; 
zaměřeny jsou hlavně prakticky (pouze 30 hod. teorie). Kurzy probíhají 3 měsíce, denně  
7-15 hod. Rozsah lze individuálně domluvit s ohledem na úroveň znalostí a dovedností 
klienta. Praktickou část výuky může vykonávat u svého zaměstnavatele.  
Kurzy jsou realizovány v průběhu celého roku, dle možností dané akreditované osoby.  
 



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. 

Ke zkoušce je potřeba se přihlásit formou vyplněné přihlášky. Autorizovaná osoba následně 
vyhlásí termín zkoušky. Např. Střední škola stavební a dřevozpracující zorganizuje zkoušku 
do 30 dní od podání přihlášky.  

Autorizované osoby v Ostravě?  
V Ostravě je autorizovanou osobou několik institucí a organizací, u kterých lze získat 
osvědčení pro různé obory: 
Organizace Kontakt Obory pro profesní kvalifikaci 

Střední škola 
stavební a 
dřevozpracující 

Mgr. Doležal Jiří,  
597 494 185,  
dolezal@soustav-ostrava.cz  
https://soustav-
ostrava.cz/vzdelavani-dospelych/   

Zedník 
Montér suchých staveb 
Malíř a natěrač 
Kamnář 
Truhlář 
Tesař  
Instalatér 

REKVAL, s.r.o. 553 871 113, 739 227 247, 
info@rekval.cz 
http://www.rekval.cz/rekvalifikace/ 

Asistent/ka, sekretář/ka 
Chůva pro děti do zahájení povinné 
školní docházky 
Úklidový pracovník administrativních 
ploch 
Chůva pro dětské koutky 
Obchodní zástupce 
Hospodyně v domácnosti 

DTO CZ, s.r.o. Ing. Gabriela Kašoková,  
595 620 154,  
g.kasokova@dtocz.cz 
https://www.dtocz.cz/text/7-
zkousky-kvalifikaci.html 

Auditor systémů řízení  
Kontrolor kvality 
Manažer kvality  
Technik kvality  
Evidence zásob zboží a materiálu  
Manipulace se zbožím a materiálem  
Manipulační práce se zbožím ve skladu  
Personalista  
Kosmetička  
Sportovní masáž 
Vizážistka  
Manikérka a nehtová designérka  
Pedikérka a nehtová designérka 



K.I.S.S. 
Vzdělávání 
s.r.o. 

556 205 559, 556 205 560,  
info@kiss-vzdelavani.cz 
http://www.kiss-
vzdelavani.cz/cz/rekvalifikace--
msmt.html 

Např. strážný 
Zedník 
Zámečník 
Obsluha CNC 
Prodavač 
Skladník 

 
 
Jaká je cena?  
Poplatek za zkoušku je různý, dle oboru a jednotlivých autorizovaných osob. Při absolvování 
kurzu je poplatek za zkoušku již v ceně kurzu.  
Všichni uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce, mají možnost vlastního 
výběru rekvalifikačního kurzu formu tzv. zvolené rekvalifikace. Vynaložená částka na tuto 
rekvalifikaci je maximálně 50 000 Kč pro 1 uchazeče na období 3 let. Požadavek projde 
komisí úřadu práce, který ji posuzuje z hlediska uplatnění na trhu práce. V případě schválení 
mají žadatelé kurz a zkoušku zcela ZDARMA. 
 


