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Informace pro uchazeče o uznání profesní kvalifikace 
Zde naleznete informace pro uchazeče o složení zkoušky dle zákona č. 

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

Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
Od 1.8.2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 
110/2007 Sb. (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb.“). Tato právní norma zavádí jednotný, 
transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí 
jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem, či praxí. Tato 
možnost do této doby podle dosavadních právních předpisů neexistovala, přesto že 
se jedná o klíčový prvek dalšího vzdělávání.  

Zákon č. 179/2006 Sb. zcela nově pohlíží na jednotlivá povolání (úplné 
profesní kvalifikace) které dělí na tzv. profesní kvalifikace. Profesní kvalifikace je část 
úplné profesní kvalifikace, která je samostatně uplatnitelná na trhu práce.  

Úplná profesní kvalifikace Elektrikář silnoproud se tak dělí na profesní 
kvalifikace Montér elektrických instalací, Montér elektrických rozvaděčů, 
Montér elektrických sítí, Montér hromosvodů, Montér slaboproudých zařízení. 

Všechny kvalifikace jsou sdruženy v Národní soustavě kvalifikací. Národní 
soustava kvalifikací je databáze všech úplných profesních a profesních kvalifikací. Ke 
každé profesní kvalifikaci jsou Národním ústavem odborného vzdělávání ve 
spolupráci se sociálními partnery a resortními ministerstvy vytvářeny kvalifikační a 
hodnotící standardy. Kvalifikační standard je dokument, ve kterém je definováno, co 
by držitel dané kvalifikace měl ovládat. Hodnotící standard pak formou odborných 
způsobilostí přesně stanovuje, co a jakým způsobem uchazeč o uznání profesní 
kvalifikace musí prokázat. 

 
Pokud má občan zájem získat osvědčení o uznání profesní kvalifikace, osloví 

autorizovanou osobu SOU elektrotechnického Plzeň (www.souepl.cz), která má 
udělenu autorizaci pro danou profesní kvalifikaci a přihlásí se na zkoušku. Pokud 
splní všechny požadavky dané hodnotícím standardem, vydá mu autorizovaná osoba 
osvědčení o uznání profesní kvalifikace, což je dokument s celostátní platností. 
Provedení zkoušky je zpoplatněno, výše úhrady je stanovována tak, aby pokryla 
náklady spojené s konáním zkoušky.  

Nový zákon umožňuje získat osvědčení o uznání tzv. profesní kvalifikace na 
základě zkouškou prokázaných dovedností a znalostí. Význam profesních kvalifikací 
je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po 
zaměstnancích dosažený stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale 
pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní 
činnosti pro dané povolání. Zákon č. 179/2006 Sb. přispěje k větší flexibilitě, 
připravenosti a uplatnitelnosti občanů na trhu práce.  
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Zkoušky profesní kvalifikace 
 

Co jsou profesní kvalifikace a k čemu slouží? 

Obecně profesní kvalifikace slouží pro dodatečné vzdělání v určitém oboru 
podobně jako např. rekvalifikace. Úspěšným vykonáním zkoušky získá uchazeč 
celostátně uznávané osvědčení, které by mělo výrazně zlepšit jeho pozici na trhu 
práce bez nutnosti absolvovat jakýkoli kurz nebo školní docházku. Stačí tedy pouze 
úspěšně absolvovat zkoušku. 

 
Jaká je platnost osvědčení? 

Osvědčení, podobně jako např. výuční list má platnost neomezenou. Po 
úspěšném vykonání zkoušky se tedy uchazeč stává navždy např. Montérem 
elektrických instalací.  

 
Lze získat osvědčení pro firmu? 

Nelze, pohybujeme se v oblasti vzdělávání (Zákon 179/2006 sb. – o ověřování 
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších předpisů), nikoli 
podnikání. Osvědčení je výsledkem prokázání znalostí člověka a platí tedy pouze pro 
jeho osobu. 

 
Z čeho se zkouška skládá a může se přihlásit kdokoli? 

Zkouška je přesně popsána v tzv. Hodnotícím standardu dané profesní 
kvalifikace, kde jsou také uvedena jednotlivá kritéria (otázky), ze kterých musí být 
uchazeč vyzkoušen. Jednotlivé profesní kvalifikace vyžadují splnění minimálního 
dosaženého vzdělání! Tento požadavek definovali tvůrci dané profesní kvalifikace a 
jedná se o zcela jiné požadavky než např. v případě žádosti o živnostenský list. 
Samotný živnostenský list tedy jako vstupní požadavek ke zkoušce nestačí! 
 

Chci se přihlásit! Jak na to? 
- Vyberte příslušnou profesní kvalifikaci (Montér elektrických instalací, Montér 
elektrických rozvaděčů, Montér elektrických sítí, Montér hromosvodů, Montér 
slaboproudých zařízení) 
- Zjistěte, zda splňujete vstupní požadavek minimálního vzdělání, bez něj vás 
nemůžeme připustit ke zkoušce 
- Stáhněte si a prostudujte Hodnotící standard vybrané profesní kvalifikace 
- Přihlaste se prostřednictvím našich přihlášek (PŘIHLÁŠKA Kurz profesních 
kvalifikací a PŘIHLÁŠKA ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace) 
ve kterém vyplníte osobní údaje. Do několika dnů Vám pošleme pozvánku 
s detailními informacemi o termínu, včetně časů zahájení a ukončení zkoušky. Spolu 
s pozvánkou Vám, pošleme fakturu na uhrazení poplatku za zkoušku. 
Uhrazením poplatku závazně potvrzujete svou účast na zkoušce a je nutné jej uhradit 
do data uvedeného na faktuře. V případě neuhrazení nebudete ke zkoušce 
připuštěni. V případě uhrazení a vaší neúčasti na zkoušce bez omluvy budete 
hodnocen/a jako „neuspěl/a“. 

 

 



 Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 
Vejprnická 56 

  31800 Plzeň 
  www.souepl.cz 

ovsouepl@gmail.com 
 

 
Tabulka profesních kvalifikací, které můžeme na základě rozhodnutí 

o autorizaci zkoušet: 

(spisová značka rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu: čj:MPO16224/15/31300/456 
ze dne 24. dubna 2015) 

 

Název profesní kvalifikace Požadavek minimálního vzdělání Hodnotící standard 

Montér elektrických instalací 
26-017-H 

základní vzdělání ano 

Montér elektrických sítí  
26-018-H 

základní vzdělání ano 

Montér elektrických rozvaděčů 
26-019-H 

základní vzdělání ano 

Montér slaboproudých zařízení 
26-020-H 

základní vzdělání ano 

Montér hromosvodů  
26-021-H 

základní vzdělání ano 

 


