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Základní informace k realizaci zkoušky ověřující profesní kvalifikaci  
 

Před zkouškou 

 zkoušky realizuje autorizovaná osoba (škola), která obdržela autorizaci 

 autorizovaná osoba (škola) je povinna zveřejnit termín zkoušek ověřujících dosažení 
profesní kvalifikace způsobem umožňujícím dálkový přístup alespoň 5 dní před 
konáním zkoušky 

 zkoušejícím je autorizovaný zástupce autorizované osoby (zkoušející), případně 
zkušební komise ze dvou až tří členů, pokud to vyžaduje hodnotící standard dané 
profesní kvalifikace 

 autorizovaný zástupce je schválen v žádosti o autorizaci a může být ustaven pouze pro 
jednu autorizovanou osobu, nemůže být zároveň sám autorizovanou osobou pro 
stejnou profesní kvalifikaci 

 hodnotící standard dané profesní kvalifikace určuje náplň a způsob zkoušení (ústní, 
praktické, písemné), dále také časový rozsah pro vykonání zkoušky a případně také 
postup, jak má zkouška probíhat (délka testu, způsob předvedení praktické části apod.) 

 zájemce o zkoušku se ke zkoušce přihlásí zasláním vyplněného formuláře přihlášky pro 
každou profesní kvalifikaci zvlášť 

 autorizovaná osoba musí zájemci o zkoušku zaslat nejpozději do 21 dní od obdržení 
přihlášky oficiální pozvánku ke zkoušce 

 

Průběh zkoušky 

 před zahájením zkoušky se účastník musí prokázat průkazem totožnosti 

 před zahájením zkoušky musí být účastníci seznámeni s požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany 

 zkouška je veřejná, praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejně přístupná, 
pokud je to nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti 
práce 

 zkoušení probíhá podle hodnotícího standardu dané profesní kvalifikace  

 forma zkoušení (písemná, ústní, praktická), doba pro přípravu na zkoušku i doba pro 
vykonání zkoušky je stanovena příslušným hodnotícím standardem 

 hodnotící standard může také upravovat detaily zkoušení jednotlivých kritérií 

 uchazeč úspěšně vykoná zkoušku, pokud splní všechna kritéria stanovená hodnotícím 
standardem 

 dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání zkoušky a získání profesní kvalifikace je 
osvědčení, které vydává autorizovaná osoba 

 autorizovaná osoba vypracuje záznam o průběhu zkoušky a výsledku zkoušky  
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Po zkoušce 

 Osvědčení 

- autorizovaná osoba vydává osvědčení pouze v případě, že účastník vykoná 
zkoušku úspěšně 

- osvědčení musí obsahovat kulaté razítko autorizované osoby a podpis 
autorizovaného zástupce (zkoušejícího) nebo předsedy zkušební komise 

- osvědčení musí být předáno účastníkovi do pěti dnů od vykonání zkoušky 

- celkem se pro jednoho účastníka vydávají tři stejnopisy: 

- jeden je předán nejpozději do pěti dnů od vykonání zkoušky účastníkovi 

- jeden stejnopis zůstává u autorizované osoby k archivaci po dobu deseti let 

- jeden stejnopis zasílá autorizovaná osoba na autorizující orgán (nejpozději 
měsíc od data vykonání zkoušky) 

 Záznam o průběhu a výsledku zkoušky 

- autorizovaná osoba musí vypracovat záznam o průběhu zkoušky pro každého 
účastníka 

- tento záznam podepisuje autorizovaný zástupce (zkoušející), případně celá 
zkušební komise 

- v případě, že účastník vykoná zkoušku neúspěšně, musí být v záznamu 
uvedeno, ve které části zkoušky pochybil – v takovém případě musí být záznam 
opatřen větou, že účastník bere na vědomí výsledek zkoušky, což ztvrdí svým 
podpisem 

- celkem se vydávají dva stejnopisy záznamu: 

- jeden záznam zůstává u autorizované osoby k archivaci po dobu deseti let 

- jeden záznam zasílá autorizovaná osoba společně se stejnopisem 
osvědčení na autorizující orgán (nejpozději měsíc od data vykonání 
zkoušky) 

 Oznámení o výsledku zkoušky 

- autorizovaná osoba musí oznámit uchazeči výsledek zkoušky písemným 
sdělením, předaným nebo zaslaným do pěti dnů od data vykonání zkoušky  

 

 všechny dokumenty, které má autorizovaná osoba po zkoušce zaslat autorizovanému 
orgánu (stejnopis osvědčení a záznam o průběhu zkoušky), musí být odeslány do 
jednoho měsíce od vykonání zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace 

 


