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Co je to profesní kvalifikace 

 prokazuje způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo 
soubor pracovních činností v určitém povolání 

 význam profesních kvalifikací se uplatní v případech, kdy zaměstnavatelé nevyžadují 
po zaměstnancích dosažený stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale 
pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá pracovní činnosti 
nezbytné pro dané povolání 

 profesní kvalifikace jsou tedy určeny zájemcům, kteří mají 

- základní vzdělání nebo středoškolské vzdělání nedodělali, ale mají příslušnou 
praxi 

- střední nebo vysokoškolské vzdělání, ale v jiném oboru, a potřebují doklad o své 
praxi 

 

Existují dva druhy kvalifikací:  

 Profesní kvalifikace 

- způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností 
na trhu práce 

- získá ji každý, kdo úspěšně složí zkoušku před autorizovanou osobou 

- jednotlivé kvalifikace jsou popsány v hodnotících standardech  

- nemusí být nutně součástí úplné profesní kvalifikace 

 Úplná profesní kvalifikace 

- způsobilost vykonávat určité povolání (cukrář, elektrikář, automechanik, …) 

- je složená z profesních kvalifikací  

- je samostatně uplatnitelná na trhu práce 

- nezískává se jednotné osvědčení – stačí doložit všechna osvědčení z každé 
profesní kvalifikace, ze kterých se úplná profesní kvalifikace skládá 

- po jejím získání je možné se přihlásit k závěrečným zkouškám či maturitním 
zkoušce  
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Národní soustava kvalifikací (NSK) 

 jde o databázi všech úplných profesních a profesních kvalifikací 

Každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační standard a hodnotící standard:  

 Kvalifikační standard 

- dokument, ve kterém je definováno, co by držitel dané profesní kvalifikace měl 
ovládat pro řádný výkon určité pracovní činnosti nebo souboru pracovních 
činností v určitém povolání 

 Hodnotící standard 

- dokument, který stanovuje, co a jakým způsobem uchazeč o uznání profesní 
kvalifikace musí prokázat u zkoušky ověřující její dosažení 

- obsahuje také organizační a metodické postupy pro zkoušky ověřující dosažení 
profesní kvalifikace 

- obsahem standardu jsou také požadavky na materiální a personální zabezpečení 
zkoušek, na základě kterých autorizující orgán rozhodne o udělení autorizace  

Seznam kvalifikací:  http://narodni-kvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace 

 

Osvědčení o získání profesní kvalifikace 

 osvědčení o získání vybrané profesní kvalifikace získá zájemce úspěšným složením 
zkoušky ověřující dosažení dané profesní kvalifikace 

 na zkoušku se přihlásí u autorizované osoby (školy, školící centra, právnické osoby, 
fyzické osoby nebo fyzické podnikající osoby), která získala autorizaci pro danou 
profesní kvalifikaci 

 seznam autorizovaných osob je uvedený v NSK u příslušné profesní kvalifikace 

 k tomu, aby uchazeč složil zkoušku úspěšně, musí prokázat všechny kompetence 
uvedené v kvalifikačním standardu podle předepsaných kritérií a dalších pravidel 
stanovených v hodnotícím standardu 

 po úspěšném složení zkoušky je absolventovi vystaveno osvědčení o získání profesní 
kvalifikace, které má statut veřejné listiny 

 dokument prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je 
stanovena daná kvalifikace, a proto je obecně na trhu práce uznáváno 

 osvědčení kromě výčtu prokázaných a uznaných odborných způsobilostí, obsahuje 
také údaje o uchazeči, o autorizované osobě a o zkoušce 

 osvědčení musí být opatřeno kulatým razítkem autorizované osoby a také podpisem 
autorizovaného zástupce či předsedou zkušební komise, před kterými zkouška 
probíhala (nikoliv statutárního orgánu) 

 osvědčení ovšem nenahrazuje výuční list 

http://narodni-kvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace
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Osvědčení a živnost 

 živnostenský zákon je provázaný s NSK a na základě osvědčení o získání profesní 
kvalifikace si lze v některých případech (souvisejících s řemeslnou živností) založit 
živnost 

 k získání řemeslné živnosti se vyžaduje získání úplné profesní kvalifikace, pro živnosti 
volné je dostačující profesní kvalifikace 

 

Profesní kvalifikace a výuční list 

 v případě, že existuje příslušný obor vzdělání, lze v některých případech vhodně 
složenými zkouškami z profesních kvalifikací získat možnost vykonat závěrečnou 
zkoušku v daném oboru a tím získat výuční list (tudíž i příslušný stupeň vzdělání), aniž 
by předtím bylo nutné absolvovat obvyklou školní docházku 

 pokud zájemce absolvoval úplnou profesní kvalifikaci, může se přihlásit na základě 
žádosti a doložení všech potřebných osvědčení k závěrečné nebo maturitní zkoušce 
na kterékoliv škole, kde se daný obor vyučuje a to stejným způsobem 

 škola má nárok na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů spojených s konáním 
těchto závěrečných zkoušek – o úhradu žádá škola u svého zřizovatele a to do třiceti 
dnů od vykonání zkoušky 

 

Uznání osvědčení o získání profesní kvalifikace v zahraničí 

 Národní soustava kvalifikací je navázaná na Evropský rámec kvalifikací (European 
Qualification Framework – EQF), který umožňuje srovnání českých národních 
kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech a tím 
usnadňuje mobilitu pracovníků v rámci EU 

 při uznávání odborných kvalifikací pro výkon povolání v zahraničí jsou posuzovány 
znalosti a schopnosti konkrétní osoby, přičemž tyto znalosti a schopnosti mohou být 
doloženy dokladem o vzdělání a přípravě, dokladem o faktickém výkonu dané 
činnosti nebo jiným dokladem 

 při uznání kvalifikace pro výkon neregulovaného povolání záleží na posouzení 
konkrétního zaměstnavatele, zda doklad uzná 

 absolvent, který složil zkoušku z profesní kvalifikace, může získat Europass Dodatek k 
osvědčení o získání profesní kvalifikace, a to v českém, německém, anglickém nebo 
francouzském jazyce 

 „Europass Dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace“ může vydat 
autorizovaná osoba, která účastníkovi osvědčení o získání profesní kvalifikace vydala 
nebo lze o vydání dodatku požádat e-mailem na europass@npicr.cz 

mailto:europass@npicr.cz

