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REJSTŘÍK POJMŮ SOUVISEJÍCÍCH S CELOŽIVOTNÍM UČENÍM 

 

Autorizace  

- oprávnění fyzické nebo právnické osoby ověřovat způsobem vymezeným v příslušném 

hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby vymezené v příslušném 

kvalifikačním standardu profesní kvalifikace, pro kterou bylo oprávnění uděleno 

Autorizovaná osoba 

- fyzická nebo právnická osoba, které byla udělena autorizace k pořádání zkoušek ověřujících 

dosažení profesní kvalifikaci 

Autorizovaný zástupce 

- fyzická osoba, jež je členem, společníkem, osobou, vykonávající funkci orgánu, členem orgánu 

nebo zaměstnancem autorizované právnické osoby nebo je k ní v jiném pracovněprávním nebo 

jiném smluvním vztahu a je oprávněna touto autorizovanou osobou, aby jejím jménem 

prováděla ověřování dosažení odborné způsobilosti podle 

Autorizující orgán 

- ústřední správní úřad příslušný k rozhodování o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí 

autorizace na základě skutečnosti, že do jeho působnosti uvedené v příloze k tomuto zákonu 

náleží povolání, popřípadě pracovní činnosti, jejichž výkonu se příslušná profesní kvalifikace 

týká, nebo jehož působnost je danému povolání (popřípadě pracovním činnostem) nejbližší 

Další vzdělávání 

- odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém 

povolání 

Hodnotící standard 

- soubor kritérií, organizačních a metodických postupů a materiálních a technických 

předpokladů stanovených pro ověřování dosažení odborné způsobilosti vykonávat řádně 

určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve 

dvou nebo více povoláních 

Kvalifikační standard 

- strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon určité pracovní 

činnosti nebo souboru pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více 

povoláních 

Národní soustava kvalifikací 

- veřejně přístupný registr všech úplných profesních kvalifikací a profesních kvalifikací 

potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky  
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Osvědčení o získání profesní kvalifikace 

- certifikát, který účastník zkoušky získá po úspěšném absolvování zkoušky 

Profesní kvalifikace  

- odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor 

pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních, v rozsahu 

uvedeném v kvalifikačním standardu 

Rekvalifikace  

- získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně 

jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní 

uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala 

Úplná profesní kvalifikace 

- odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém 

povolání 

Záznam o průběhu zkoušky 

- dokument, který musí autorizovaná osoba vydat pro každého účastníka zkoušky ověřující 

dosažení profesní kvalifikace zvlášť a na kterém jsou vyznačeny splněné kompetence 

 

 

Zdroje: 

https://www.uradprace.cz/rekvalifikace-1 

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

https://www.uradprace.cz/rekvalifikace-1

