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Shrnutí závěrečné zprávy RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 

7.2017 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

 Zavést mistrovskou kvalifikaci (mistrovské zkoušky) 

 Ukotvit subjekt zastřešující tvorbu a revize standardů profesních kvalifikací 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Zavedení mistrovské kvalifikace bude v prvních letech (do roku 2020/2021) podpořeno 

evropskými finančními prostředky Operačního programu Zaměstnanost v rámci realizace projektu 

k systémovému zavedení mistrovské zkoušky v ČR. Po skončení tohoto projektu je předpokládaná 

výše na zajištění dalšího fungování mistrovské kvalifikace, potažmo zkoušky odhadována na 1,5 

mil. Ukotvení subjektu zastřešujícího tvorbu a revize standardů si nevyžádá nové náklady na státní 

rozpočet ani veřejné rozpočty, neb tvorba i revize jsou financovány již nyní, když se 

nepředpokládají žádné zvýšené finanční nároky.  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

Dopad na konkurenceschopnost bude pozitivní – zejména mistrovská kvalifikace bude mít 

pozitivní dopad na konkurenceschopnost držitelů certifikátu oproti ostatním řemeslníkům. Jelikož 

mistrovská zkouška bude plnit funkci certifikátu kvality pro dané odvětví, bude tato zkouška pro 

jedince značnou výhodou na trhu práce. Doprovodným efektem zavedení mistrovské kvalifikace 

bude nastavení a realizace vzdělávání připravující pro mistrovské zkoušky. To zvýší úroveň kvality 

českých řemeslníků, jejich produktů a služeb, což v těchto oblastech přispěje ke zvýšení 

konkurenceschopnosti ČR. 

Ukotvením subjektu zastřešujícího tvorbu a revize standardů profesních kvalifikací bude 

systémově nastavena tvorba těchto standardů, a to ve spolupráci s reprezentativními zástupci 

zaměstnavatelů. Stát tedy bude mít jistotu, že jím financovaný systém Národní soustavy kvalifikací 

bude budován a udržován v souladu s aktuálními potřebami trhu práce. Takto aktualizovaný systém 

bude efektivněji sloužit jedincům ke zvýšení jejich kvalifikace a tím i nárůstu jejich 

konkurenceschopnosti i v mezinárodním měřítku. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Zavedení mistrovské kvalifikace přispěje k transparentnosti trhu a tedy podnikatelského prostředí 

v oblasti řemeslných produktů a služeb, a to tím, že zákazník bude mít možnost identifikovat 
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kvalitního řemeslníka. Tržní prostředí v této oblasti bude moci lépe než dosud fungovat na principu 

porovnávání ceny a kvality. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

3.5 Sociální dopady: Ano 

Zákon má zavedením mistrovské kvalifikace za cíl zvýšit atraktivitu řemeslných a obdobných 

profesí. Návrh má zavést prostor pro další profesní seberealizaci řemeslníků, přičemž tento kariérní 

postup má být spojen se zvýšením prestiže. Zároveň bude nastavena propustnost mistrovské 

zkoušky směrem ke zkoušce maturitní, kdy školám bude dána možnost uznat mistrovskou zkoušku 

jako profilovou část maturitní zkoušky a umožnit tak jedinci doplnit si stupeň vzdělání.  

Návrh má pomoci přivést a udržet perspektivní a kvalitní řemeslníky ve společnosti, zejména 

s ohledem na znepokojivý trend nezájmu o řemeslné obory ze strany mladé generace. 

Zavedení mistrovské kvalifikace přinese příležitost pro kvalitní řemeslníky z věkové kategorie 50+, 

což je na trhu práce ohrožená skupina. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Dopad na spotřebitele bude pozitivní, neboť se předpokládá, že mistrovská kvalifikace bude 

vnímána jako záruka kvality objednaného díla. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

3.10 Korupční rizika: Ano  

V důsledku ukotvení subjektu zastřešujícího tvorbu a revize standardů profesních kvalifikací může 

být korupční riziko shledáno ve dvou aspektech.  

Jedním z nich je výběr tohoto subjektu neboli pověřené osoby, kde je korupční prostor menšího 

charakteru. Pověřená osoba bude vybrána na základě výběrového řízení. Objektivní hodnocení 

tohoto výběrového řízení by mělo být deklarováno především 5ti člennou komisí slouženou 

z odborníků na tuto problematiku a právo.  

Druhým aspektem možného korupčního rizika je celkové ukotvení jednoho subjektu zastřešujícího 

plošně veškerou tvorbu a revizi standardů profesních kvalifikací. Tento subjekt bude mít jako 

jediný v republice pravomoc zastřešovat tvorbu a revize standardů profesních kvalifikací, což může 

mít za následek mimo jiné nastavení podmínek pro udělování autorizací, které jsou součástí 

hodnotících standardů profesních kvalifikací. Nesprávně nastavené podmínky tak mohou vést 

k situaci, kdy činnost autorizované osoby je oprávněn vykonávat pouze velmi úzký okruh osob 

nebo či dokonce osoba jediná. Toto riziko je minimalizováno řadou systémových opatření zejména 

nastavením několika stupnů schvalování těchto standardů profesních kvalifikací (autorizující 

orgány, NÚV, MŠMT), jednak možností tzv. „rychlé revize standardu“, kdy se podmínky pro 

udělení autorizace upraví na základě iniciativy a dohledu MŠMT a autorizujícího orgánu. V případě 

korupčního jednání ze strany pověřené osoby lze tuto osobu po uplynutí doby 5 let nahradit jinou. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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I. HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1. Název 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

 

1.2. Definice problému 

V současnosti nemají řemeslníci možnost kariérového růstu v rámci svého řemesla a tím ani 

prostor pro svou další profesní seberealizaci, což může být jedním z důvodů nezájmu o tyto 

obory ze strany mladé generace. 

Proces tvorby a revizí standardů profesních kvalifikací je současným zněním řešen 

nekoncepčně, nejsou vytvořeny legislativní podmínky pro propracovanou, systémovou 

a funkční odbornou síť expertů z trhu práce a není nastaven dlouhodobý způsob financování. 

Bližší definování problému je uvedeno níže u jednotlivých oblastí, které jsou návrhem zákona 

řešeny. 

 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Mistrovská kvalifikace není právními předpisy upravena. 

Proces tvorby standardů profesních kvalifikací je upraven v ust. § 7 a 8 zákona č. 179/2006 Sb., 

o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon 

o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 179/2006 Sb.“) a Národní soustava kvalifikací (dále jen „NSK“) obsahující standardy v ust. 

§ 6 zákona č. 179/2006 Sb. Do 30. 11. 2015 byl vývoj a provoz NSK hrazen z fondů EU.  

Bližší popis existujícího právního stavu v dané oblasti je uvedeno níže u jednotlivých oblastí, 

které jsou návrhem zákona řešeny. 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

1. Zavedení mistrovské kvalifikace 

Autorizující orgány, organizace zaměstnavatelů, profesní společenstva, právnické osoby 

vykonávající činnost školy, Národní ústav pro vzdělávání, řemeslníci. 

2. Ukotvení subjektu zastřešujícího tvorbu a revize standardů profesních kvalifikací 

Organizace zaměstnavatelů, Národní ústav pro vzdělávání. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNACFQRJLM)



   

4 

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem je legislativně ukotvit mistrovskou zkoušku novelou zákona č. 179/2006 Sb., vytvořit 

prostor pro další profesní seberealizaci řemeslníků a zprostředkovaně posílit prestiž řemeslných 

oborů a zájem o ně. 

Bude zajištěn další rozvoj a stabilní financování Národní soustava kvalifikací (dále také 

„NSK“), a to prostřednictvím ukotvení subjektu, který bude zastřešovat tvorbu a revize 

standardů profesních kvalifikací. Rozvoj bude zajištěn dlouhodobě (minimálně po dobu 5 let, 

na kterou bude platné pověření tohoto subjektu) a efektivně za spolupráce všech relevantních 

partnerů, a to především ze strany zaměstnavatelské sféry. 

 

1.6. Zhodnocení rizika 

V případě, že nedojde k přijetí zákona 

 nebude vytvořen prostor pro další profesní růst a seberealizaci řemeslníků, nedojde ke 

zvýšení prestiže řemeslných oborů a nadále bude o tyto obory nízký zájem ze strany mladé 

generace, ČR zůstane jednou z mála zemí EU, které nemá zavedenou mistrovskou 

kvalifikaci, 

 MŠMT, resp. Národní ústav pro vzdělávání, bude poptávat jednotlivé odborníky pro tvorbu 

nových a revize stávajících profesních kvalifikací a sestavovat je do pracovních skupin. 

Nebude však nastavena systémová spolupráce se zaměstnavateli tak, aby NSK byla 

společným produktem, zajišťující akceptování profesních kvalifikací zaměstnavateli. 

Nebude moci být využit systém, který byl nastaven v době tvorby profesních kvalifikací 

v rámci projektu financovaného ze strukturálních fondů a který se v praxi osvědčil. Ve 

snaze zachovat systém ve spolupráci se zaměstnavateli bude nezbytné znovu a znovu 

soutěžit dodavatele (reprezentanta zaměstnavatelů), který by byl schopen zajistit 

doplňování a aktualizaci NSK a opětovně nastavovat a financovat mechanismy 

administrace a organizace práce. 

 

2. Návrh variant řešení, vyhodnocení nákladů a přínosů, stanovení pořadí variant a výběr 

nejvhodnějšího řešení 

 

2.1 Zavedení mistrovské kvalifikace 

 

Definice problému 

Mistrovská zkouška (dále jen „MiZk“) má ve středoevropském regionu svoji téměř 

dvousetletou tradici. Byla nejvyšším článkem řemeslného mistrovství v řadě učeň-tovaryš-

mistr. Podmínky pro její získání se v zásadě nelišily od nynějších spolkových zemí např. 

Bavorska a od období první republiky. Tato tradiční „vývojová řada“ byla v ČSR počátkem 50. 

let likvidací živnostenského podnikání přerušena a dosud nebyla obnovena. 
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V současnosti nemají řemeslníci legislativně ukotvený prostor pro kariérový růst ve svém oboru 

a tím i pro svou další profesní seberealizaci. Úspěšný a kvalitní řemeslník nemá způsob, jak by 

mohl potvrdit vysokou úroveň svých dovedností, ať již formálně či alespoň neformálně, a zvýšit 

tak svou prestiž. Pokud například v gastronomii a hotelnictví probíhá hodnocení podle hvězd, 

pro řemeslníky ani podobná možnost není. Z výše uvedeného vyplývá, že řemeslné obory se 

mohou jevit jako málo motivující, což může být jedním z důvodů nezájmu o tyto obory ze 

strany mladé generace. Stávající nedostatek řemeslníků se jeví jako problém, na který 

upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR v rámci akce „Rok řemesel 

2016“ – jedním z cílů je též příprava mistrovské zkoušky.1 

Cílem zavedení MiZk je především umožnit řemeslníkům ovládajícím nadstandardní řemeslné 

mistrovství získat celostátně uznávaný dokument, umožnit zákazníkům vybrat si odborníka, 

který bude schopen garantovat nejvyšší kvalitu řemeslné práce, realizovat nejnáročnější 

řemeslné práce a poskytnout služby "na klíč". Dále zvýšit celkovou "laťku" kvality řemeslné 

práce, zvýšit prestiž řemesel ve společenském vnímání a držitelům mistrovské zkoušky zvýšit 

šanci uplatnit se jako mistři řemesla i v zahraničí (srovnatelnost s modely MiZk v zahraničí). 

Srovnání v Evropě 

Mistrovská zkouška jako doklad vysokého řemeslného mistrovství existuje též ve většině 

sedmnácti „západních“ zemí EU pod různými názvy (Mister v Německu a Rakousku, Mester 

v Dánsku a Norsku, Maitre artisan ve Francii). V zemích bývalého východního bloku se 

mistrovská zkouška zavádí ve Slovinsku.  

V zemích, kde mistrovská zkouška existuje, je její podoba z velké části ovlivněna 

zaměstnavateli či jejich zastřešujícími organizacemi a vyjadřuje důvěru daného segmentu ve 

schopnost „mistra“ působit bez supervize a dále v daném oboru připravovat ostatní, a to mj. 

možností výuky na středních či vysokých školách. Většina vzdělávacích systémů je zcela 

prostupná v tom smyslu, že studium odborného vzdělávání nezabraňuje přístupu 

k vysokoškolskému vzdělávání – často je pouze primárně směřováno do profesně 

orientovaných vysokoškolských oborů (skupina B podle ISCED). 

Srovnání vybraných zemí 

Země Certifikace 

VET 

Podíl VET* Vstup na VŠ Mistrovská 

zkouška 

Finsko výuční list 38 % ano ne 

Švédsko - 49 % ano ne 

Dánsko výuční list 46 % ano ano 

Norsko výuční list 52 % ne ano 

Německo výuční list 

+ 

maturita 

(nepov.) 

48 % ano (maturita) ano 

Rakousko výuční list 

+ 

maturita 

(nepov.) 

75 % ano (maturita) ano 

Švýcarsko výuční list 60 % ano (jen B) ano 

                                                                 
1 http://www.amsp.cz/amsp-cr-a-profesni-spolky-zahajuji-zmeny-v-tuzemskem-remesle 
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Francie maturita 43 % ano ne 

Belgie výuční list 60 % ne ne 

ČR výuční list 

+ 

maturita 

73 % ne ne 

*data za rok 2013/2014, zdroj: Cedefop 

Finsko 

 Střední vzdělávání je poměrně ostře rozděleno na všeobecné a odborné (je však možné 

studovat obojí zároveň), a to včetně typu výstupu. Ve všeobecném vzdělávání je výstup 

obdobou maturity, kterou původně organizovala Univerzita v Helsinkách, v odborném 

vzdělávání pak výstup představuje teoreticko-praktický certifikát o dokončení odborného 

vzdělávání (výuční list), který sestává z praktické ukázky schopností žáka a je z podstatné 

části organizován zaměstnavateli. 

 Vstup na VŠ není omezen. Dříve byla požadována maturita, dnes jsou již skládány přijímací 

zkoušky bez ohledu na předchozí vzdělání. VŠ jsou rozděleny na polytechnické 

a univerzitní a navazují na příslušné segmenty středního vzdělávání, což však v praxi platí 

stále méně. 

 Mistrovská zkouška: ne 

 

Švédsko 

 Neexistuje žádná výstupní zkouška. Žák získává ze všech typů středních škol certifikát  

o absolvování, pokud v průběhu studia (typicky 3 roky) nashromáždí alespoň 2250 kreditů. 

V odborném vzdělávání bylo od devadesátých let výrazně posíleno všeobecné vzdělávání. 

 Vstup na VŠ není nijak omezen. 

 Mistrovská zkouška: ne 

 

Dánsko 

 Odborné vzdělávání umožňuje získat několik úrovní certifikátu (výuční list), a sice základní 

certifikát o absolvování a na něj navazující vyšší úrovně certifikátů na dobrovolné bázi 

(organizované profesními svazy a zaměstnavateli), jež de facto představují mistrovskou 

zkoušku. Tato zkouška je ekvivalentní k maturitě ve všeobecném vzdělávání. 

 Vstup na VŠ není nijak omezen. 

 Mistrovská zkouška de facto existuje jako ekvivalent maturity organizovaný zaměstnavateli 

jako extenze počátečního odborného vzdělávání. 

 

Norsko 

 Odborné vzdělávání je zakončeno podobně jako v ČR získáním výučního listu (zpravidla 

po dvou letech). Zkouška je teoreticko-praktická, ověřuje osvojení dané odbornosti 

a představuje vstupenku do povinné 2 leté praxe u zaměstnavatele, na jejímž konci získává 

žák certifikát od daného zaměstnavatele (ekvivalent mistrovského osvědčení). 
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 Vstup na VŠ není možný. Kdokoliv si však může norskou maturitu potřebnou ke vstupu 

udělat, pokud splňuje podmínku alespoň 5 leté praxe (započítává se i doba studia střední 

školy). 

 Mistrovskou zkoušku získává automaticky každý, kdo absolvuje povinnou 2 letou praxi  

u zaměstnavatele po ukončení počátečního středního odborného vzdělávání. 

 

Německo 

 Střední odborné vzdělávání je organizováno duálně, tzn. částečně ve škole a částečně  

u zaměstnavatele. Po ukončení studia žáci skládají závěrečné praktické zkoušky (někdy 

se započítávají i zkoušky skládané v polovině studia), které jsou organizovány 

hospodářskou komorou, cechy nebo firmami a jejich výstupem je výuční list. Žáci také 

mohou volitelně skládat státní (zemskou) maturitu. 

 Vstup na VŠ je v zásadě bez formálních požadavků, ale liší se podle pravidel spolkové 

země. Mezi požadavky vstupu na VŠ je typicky maturita či výčet alternativ, např. výuční 

list + 3 roky praxe. Od roku 2012 je mistrovská zkouška ekvivalentní k bakalářskému titulu. 

 Mistrovská zkouška je nejvyšší dosažitelná odborná kvalifikace. Je garantována 

a organizována státem, přičemž vyžaduje dokončené VET vzdělání. Opravňuje držitele učit 

na odborných školách a podnikat v daném oboru za podmínek regulovaných obchodními 

komorami a cechy. 

 

Rakousko 

 Každá střední odborná škola vydává absolventovi výuční list a umožňuje dobrovolné 

složení maturity (zpravidla pro žáky, kteří absolvují 5 let studia namísto standardních 4 let), 

jejíž součástí je i odborný předmět (na gymnáziích je povinná matematika a němčina). 

 Vstup na VŠ je umožněn všem držitelům maturitního diplomu anebo těm, kteří složí 

rozdílové zkoušky (tato metoda je určena primárně pro držitele výučního listu). 

 Mistrovská zkouška je garantována a organizována státem. Vstup vyžaduje dokončené 

odborné vzdělání a po složení opravňuje učit na odborných středních školách a mít vlastní 

podnikání  

v daném oboru, což je dále regulováno obchodními komorami a cechy. 

 

Švýcarsko 

 Po ukončení středního odborného vzdělávání získává žák profesní odborný certifikát 

(výuční list), který umožňuje pokračovat ve studiu ve specializovaných post-sekundárních 

vzdělávacích programech včetně terciárních na technických univerzitách (typu B). 

 Vstup na VŠ je možný (do vzdělávacích programů typu B). 

 Mistrovská zkouška je zavedena a představuje ekvivalent bakalářskému titulu z technicky 

orientované univerzity (typ B). Obsah zkoušky se často mění v závislosti na oboru. Zkoušku 

provádí technické univerzity podle federálně stanovených pravidel a podmínek 

ve spolupráci se zaměstnavateli. Pro vstup je nutné získat profesní odborný certifikát 

z počátečního odborného vzdělávání nebo adekvátní počet let praxe (stanoven dle oboru). 
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Francie 

 Po poslední reformě z roku 2005 je technické vzdělání ukončeno primárně maturitou 

(odbornou verzí). Žák také automaticky získává výuční list, který ho opravňuje ke studiu 

ve specializovaných post-sekundárních vzdělávacích programech. 

 Vstup na VŠ je umožněn pro všechny absolventy středního vzdělávání, kteří složili maturitu 

(zpravidla bez přijímacích zkoušek, maturita je nahrazuje). 

 Mistrovská zkouška není zavedena. Francie však zavedla právo na odborné vzdělávání  

a praktickou přípravu v zaměstnání pro všechny studenty odborného vzdělávání. Zároveň 

zavedla právo pro zaměstnance na pokračující odborné vzdělávání již při výkonu 

zaměstnání. Toto vzdělávání je realizováno v těsné spolupráci se školami podle státem 

nastavených pravidel. 

 

Belgie 

 Odborné vzdělávání je ukončeno výučním listem a je orientováno především na trh práce. 

Existuje možnost dalšího dvouletého studia (ekvivalent našeho nástavbového studia), 

na jehož konci lze získat obdobu naší maturity. Post-sekundární odborné vzdělávání je 

zajištěno primárně technickými univerzitami ve spolupráci se zaměstnavateli a vede 

ke standardním vysokoškolským kvalifikacím (vyžaduje však složení maturity). 

 Vstup na VŠ není umožněn a vyžaduje složení maturity. 

 Mistrovská zkouška není v systému přítomna. Její funkce je plněna profesně orientovanými 

vysokoškolskými studijními programy s vysokou angažovaností zaměstnavatelů. 

 

Výrazný posun může přinést iniciativa Evropské komise, která v rámci definování Evropského 

rámce kvalifikací svolala na téma Mistrovská zkouška jednání poradního sboru EQF (26. září 

2013 v Bruselu). (Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je 

jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Rámec vznikl s cílem 

usnadnit mobilitu lidí v Evropě, zlepšit srozumitelnost kvalifikací napříč Evropou a také proto, 

aby si lidé uvědomili, jakou úroveň kvalifikace mají a kam se zařadit.) 

Cílem jednání poradního sboru bylo vytvořit východisko pro vzájemné pochopení cílů MiZk 

a vytvoření mostu pro srovnatelné hodnocení mistrovských kvalifikací v zemích EU. 

Srovnatelná úroveň mistrovských kvalifikací by měla přispět k přeshraniční mobilitě nositelů 

mistrovské kvalifikace a k jejich plné uplatnitelnosti na evropském pracovním trhu. 

Většina zemí, které se zúčastnily jednání má zařazenou mistrovskou zkoušku v EQF 5. 

Výjimkou je Německo, Rakousko a Švýcarsko, které mají zařazeny nositele MiZk do EQF 6 

(mají navíc pedagogický modul). Slovinsko zařazuje MiZk ve 4. stupni EQF. (Český model 

počítá s EQF 5, v případě budoucího plánovaného rozšíření o pedagogický modul s EQF 6). 

Zavedením mistrovské zkoušky se Česká republika hlásí k evropskému trendu podpořenému 

EQF Advisory Group, která doporučuje členským zemím EU řešit mistrovskou zkoušku 

v rámci implementace Evropského rámce kvalifikací EQF. 

 

Zavedení mistrovské zkoušky v ČR je jednou z priorit řešených ve Strategii vzdělávací politiky 

České republiky do roku 2020, tak i v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy České republiky na období 2015-2020. 
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Popis existujícího právního stavu 

Mistrovská kvalifikace není právními předpisy upravena. 

VARIANTA NULOVÁ 

Tato varianta spočívá v nezavádění a legislativního neukotvení mistrovské kvalifikace, 

potažmo zkoušky. 

Náklady a přínosy 

Varianta bez zavedení mistrovské kvalifikace by znamenala, že nebude vytvořen prostor pro 

další profesní růst a seberealizaci řemeslníků, nedojde ke zvýšení prestiže řemeslných oborů 

a nadále bude o tyto obory nízký zájem ze strany mladé generace. Dále nebudou naplněny cíle 

národních i evropských koncepčních dokumentů z oblasti školství a vzdělávání, ke kterým se 

Česká republika zavázala. V rámci projektu NSK2 také byl již vytvořen vzorek 5 mistrovských 

kvalifikací (Kuchař, Tesař, Kamnář, Čalouník, Malíř). Tyto kvalifikace jsou vytvořeny dle 

konceptu mistrovských kvalifikací uvedených ve variantě 1 a 2. Užití nulové varianty by 

znamenalo nevyužití potenciálu již vytvořených mistrovských kvalifikacích.  

Žádné jiné dopady v případě užití této varianty nebyly shledány. 

VARIANTA 1 

Východiskem pro zavedení konceptu mistrovské zkoušky se stal německý model. Německá 

struktura řemesel je velmi příbuzná naší s podobným vývojem a tradicemi. Proto i připravovaný 

model MiZk vychází v podstatě z německého modelu (od kterého jsou odvozeny 

i skandinávské modely a model holandský). Německo má zároveň uzavřenou dohodu o úplném 

uznávání MiZk s Rakouskem a Švýcarskem.  

Popis německého modelu 

V Německu jsou 2 typy MiZk. Základním je zkouška mistrů řemesel. Druhou je zkouška 

provozních mistrů a obchodních vedoucích, která má specifický provozní charakter a je více 

manažerskou než mistrovskou zkouškou. Český model je orientován na první typ řemeslné 

zkoušky. Požadavky na tuto mistrovskou zkoušku na celoněmecké úrovni vymezuje zákon 

o mistrovské zkoušce (Berufsbildungsgesetz), který připravilo ministerstvo hospodářství a 

práce s ministerstvem vzdělávání a výzkumu. Jeho specifické části vztažené jednotlivým 

profesím vymezují z pověření daným zákonem řemeslné komory (Hanwerkskammer). 

Obory, ve kterých lze skládat řemeslnou mistrovskou zkouškou, jsou vymezeny přílohou Řádu 

řemeslných činností (příloha A a B) Těchto oborů je celkem 94 a svým obsahem se někdy 

nekryjí s úplnými profesními kvalifikacemi (ÚPK), ale představují pouze naše profesní 

kvalifikace (např. štukatér nebo obkladač). 

Mistrovská zkouška má vždy 4 části (moduly):  

Základem je vždy mistrovské dílo. 

 Samostatný modul je teoretická příprava na zhotovení mistrovského výrobku (může mít 

i formu studie). 

 Navazující modul tvoří samotné zhotovení mistrovského výrobku včetně případného 

ověření jeho funkčnosti. 
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 Třetí modul tvoří zkouška z podnikové ekonomiky, vedení firmy, základů obchodního 

práva, přehledu o podmínkách trhu v odvětví. 

 Čtvrtým modulem je zkouška z pedagogiky, která je podmínkou pro výchovu vlastních 

učňů.  

 

Přihlásit se může každý vyučený v odpovídajícím oboru po několikaleté praxi. Zkoušku musí 

vykonat ve všech modulech do pěti let od přihlášky. Ke zkoušce se mohou přihlásit i absolventi 

vyšších typů vzdělání včetně absolventů vysokých škol, prokáží-li požadovanou praxi a 

požadované dovednosti. 

Požadavky na zkoušku v modulech řemeslného mistrovství (modul 1 a 2) stanovují řemeslné 

komory, zkouška je jedinečná a platí pouze v oboru, který je předmětem MiZk. 

Požadavky na zkoušku manažerské a živnostenské způsobilosti (modul 3) a pedagogických 

kompetencí (modul 4) jsou stanoveny jednotně pro všechny spolkové země (jsou přenosné) 

a připravuje je spolkový ústav odborného vzdělávání (BIBB) ve spolupráci se zaměstnavateli a 

komorou řemesel. 

Zkušební komisi jmenuje komora na doporučení cechů. Je obvykle 4-5 členná. Členy jsou 

odborníci z praxe a lektoři kurzů. Poplatky za zkoušku i za přípravné kurzy hradí uchazeč.  

Návrh národní úpravy 

Ač je české prostředí v otázce vývoje a struktury řemesel příbuzné s německým, v oblasti 

vzdělávacích soustav a související legislativy je tomu jinak. Proto byla snaha uchopit téma 

zavedení mistrovské kvalifikace, potažmo zkoušky, skrze nástroj, který bude natolik flexibilní, 

aby nedocházelo ke střetům s platnou legislativou. Z toho důvodu byla jako nejvhodnější 

prostředek zvolena Národní soustava kvalifikací. 

V této variantě je v souladu s platnými principy Národní soustavy kvalifikací zaveden nový 

druh kvalifikace, kvalifikace mistrovská a s tím spojený nový druh zkoušky, zkouška 

mistrovská. Tato kvalifikace je svým obsahem koncipována stejně jako kvalifikace profesní, 

avšak zásadní odlišností je zde hodnotící standard, ve kterém se odráží značně zvýšená 

náročnost zkušebního procesu a celého jeho zajištění. 

Mistrovská zkouška je složena z několika částí (praktická, teoretická odborná, teoretická 

všeobecná), které mají za úkol ověřit kompetence jedince z těchto oblastí: 

 vytvoření mistrovského díla (návrh, zhotovení) 

 řízení prací v rozsahu oboru (kompletní zakázka na klíč – plán, rozpočet, zadání práce 

atd.) 

 vedení firmy (založení, vedení firmy, účetnictví, daňové povinnosti) 

Řádný průběh zkoušky a důsledné ověření všech výše popsaných kompetencí jedince ze všech 

oblastí je zajištěno přítomností 3 členů komise, na které jsou kladeny různé požadavky 

z odborné způsobilosti, včetně zajištění zastoupení zaměstnavatelské i školské sféry při 

realizaci zkoušky. Složení zkušební komise odpovídá následujícímu schématu: 
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 odborník „praktik“ nominovaný cechem či svazem z příslušného oboru 

 odborník s hlubokými znalostmi a praxí ve výuce v příslušeném oboru nominovaný 

jako zástupce školy vyučující daný obor 

 odborník v ekonomice a personalistice 

Aby byla zajištěna skutečná kvalita mistrovské zkoušky, je třeba ustanovit takovou 

autorizovanou osobu, která je bez větších obtíží schopna splnit všechny obtížné požadavky dané 

hodnotícím standardem mistrovské kvalifikace (zajištění všech členů zkušební komise, 

materiální a technické zabezpečení). Vedle požadavků hodnotícího standardu je nezbytné, aby 

autorizovaná osoba byla schopna poskytnout zkoušku finančně a regionálně dostupnou všem 

zájemcům. Důležitým aspektem pro úspěšné zavedení mistrovské zkoušky je akceptování její 

existence ze strany zaměstnavatelů.  

Mistrovské zkoušky by měla zaštiťovat taková autorizovaná osoba, která je současně schopna 

nad rámec zákonných ustanovení ideálně splnit další předpoklady ze všech relevantních 

hledisek: 

 z hlediska kvality  

 přehled o činnosti a evidenci spolků a schopnost garantovat jejich kvalitu a odbornost, 

která odpovídá současnému stavu techniky a požadované řemeslné úrovni, 

 prostřednictvím zástupců spolků schopnost posoudit odbornou úroveň a materiálně 

technické vybavení škol potřebné pro realizaci mistrovských zkoušek 

 garantovat a udržet vliv na jednotnou úroveň zkušebních komisí a na průběh vlastních 

zkoušek v každém místě jejich realizace 

 z hlediska organizace  

díky síti svých okresních poboček schopnost celorepublikově  

 koordinovat součinnost spolků a škol při přípravě a realizaci mistrovských zkoušek 

 komunikovat s uchazeči o mistrovskou zkoušku v místě jejich činnosti 

 vytvořit okresní i centrální informační místo pro přihlášení žadatele ke zkoušce  

 zajistit jednotné vedení databáze mistrů včetně nezbytné dokumentace o průběhu 

mistrovské zkoušky 

Z výše uvedených důvodů bude možné, aby funkci autorizované osoby po splnění všech 

podmínek autorizace, zastávala pouze právnická osoba, nikoliv další osoby, jak je tomu 

u profesních kvalifikací. 

Náklady a přínosy 

Mistrovská zkouška má též za úkol přinést svým držitelům určité benefity v podobě návaznosti 

na počáteční vzdělávání a živnostenský zákon. V případě živnostenského zákona je mistrovská 

zkouška v kombinaci s dalšími podmínkami u řemeslných či vázaných živností možností 

k jejich založení. Mistrovská zkouška též umožňuje svému držiteli přistoupit ke zkoušce 

maturitní a zároveň mu nahradit profilovou část maturitní zkoušky, samozřejmě pouze 

v oborech na mistrovskou zkoušku navazujících. 
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Pozitivní dopady na mezinárodní konkurenceschopnost lze shledávat v podobě zvýhodnění 

držitelů certifikátu o získání mistrovské zkoušky na trhu práce. Doprovodným efektem je pak 

nastavení a realizace vzdělávání připravující pro mistrovské zkoušky. To zvýší úroveň kvality 

českých řemeslníků, jejich produktů a služeb, což v těchto oblastech přispěje ke zvýšení 

konkurenceschopnosti ČR. 

Pozitivní dopad se též očekává v souvislosti s podnikatelským prostředím. Zavedení mistrovské 

kvalifikace, potažmo zkoušky v této podobě přispěje k transparentnosti trhu a tedy 

podnikatelského prostředí v oblasti řemeslných produktů a služeb, a to tím, že zákazník bude 

mít možnost identifikovat kvalitního řemeslníka. Tržní prostředí v této oblasti bude moci lépe 

než dosud fungovat na principu porovnávání ceny a kvality. 

Z hlediska sociálních dopadů má mistrovská kvalifikace v tomto pojetí za cíl zvýšit atraktivitu 

řemeslných a obdobných profesí. Návrh má zavést prostor pro další profesní seberealizaci 

řemeslníků, přičemž tento kariérní postup má být spojen se zvýšením prestiže. Zároveň bude 

nastavena propustnost mistrovské zkoušky směrem ke zkoušce maturitní, kdy školám bude 

dána možnost uznat mistrovskou zkoušku jako profilovou část maturitní zkoušky a umožnit tak 

jedinci doplnit si stupeň vzdělání. Výhledově se uvažuje i o určitém zvýhodnění např. v oblasti 

veřejných zakázek. Tento způsob zavedení mistrovské kvalifikace má pomoci přivést a udržet 

perspektivní a kvalitní řemeslníky ve společnosti, zejména s ohledem na znepokojivý trend 

nezájmu o řemeslné obory ze strany mladé generace, další výhodu přinese příležitost pro 

kvalitní řemeslníky z věkové kategorie 50+, což je na trhu práce ohrožená skupina. 

V otázce dopadů na spotřebitele lze též očekávat dopad pozitivní. Předpokládá se, že 

mistrovská kvalifikace bude vnímána jako záruka kvality objednaného díla. Spotřebiteli se tak 

nabídne lepší možnost orientovat se v nabídkách řemeslných prací a především v jejich kvalitě. 

Zavedení mistrovské kvalifikace bude v prvních letech (do roku 2020/2021) podpořeno 

evropskými finančními prostředky Operačního programu Zaměstnanost v rámci realizace 

projektu k systémovému zavedení mistrovské zkoušky v ČR. Po skončení tohoto projektu je 

předpokládán zvýšený dopad na státní rozpočet. Zajištění dalšího fungování mistrovské 

kvalifikace, potažmo zkoušky je odhadováno na 1,5 mil. 

VARIANTA 2 

Způsob zavedení mistrovské kvalifikace a jejího celkového konceptu je zde shodný s variantou 

1. Odlišnost této varianty spočívá v určení konkrétní autorizované osoby již v legislativním 

ukotvení. Vzhledem ke specifikám zkoušky z mistrovské kvalifikace, kdy je nezbytné do 

zkušební komise zajistit příslušné odborníky (zástupce škol, zástupce zaměstnavatelů a 

odborníka z praxe), se jeví jako nepravděpodobné, že by většina fyzických a právnických osob 

těmto požadavkům dostála. Pravděpodobným důsledkem by bylo jak nedosažení potřebné 

kvality autorizovaných osob (a tím i zkoušek), tak zdlouhavý proces vzniku vůbec nějakých 

autorizovaných osob. Zastřešením mistrovské zkoušky jednou autorizovanou osobou by se též 

předešlo nechtěným rozdílům v náročnosti a úrovni zkoušek. Jelikož mistrovská kvalifikace 

představuje nejvyšší úroveň dovedností v určitém povolání, je nezbytné, aby tyto zkoušky 

probíhaly na vysoké a profesionální úrovni. 

Jako vhodnou autorizovanou osobou se tedy jeví Hospodářská a Agrární komora (dále jen 

„komora“) zřízená zákonem č. 301/1992 Sb. Komora sdružuje téměř 14 000 členů – 

reprezentantů největších a středních firem a stejně podstatnou část tvoří také malé společnosti 

a drobní živnostníci (záruka akceptování ze strany zaměstnavatelů). Díky svým regionálním 
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pobočkám a intenzivní spoluprací s odbornými školami je jediným subjektem na trhu, který 

splňuje všechny předpoklady (viz výčet ve variantě 1) k výkonu činnosti autorizované osoby. 

Náklady a přínosy 

Z věcného hlediska je zásadní nevýhodou tohoto řešení omezení udělení autorizace jednomu 

konkrétnímu subjektu, což s sebou nese značná rizika z pohledu nerovného přístupu k ostatním 

aktérům na trhu. Ač v současné době je krajně nepravděpodobné, že by podmínky pro udělení 

autorizace k mistrovským kvalifikacím byl schopen splnit jiný právnický subjekt, není 

vyloučeno, že v budoucnu se tak stane. Tímto legislativním ukotvením bychom tak 

znemožňovali přístup jiným subjektům. 

Dopady na státní rozpočet, mezinárodní konkurenceschopnost, podnikatelské prostředí, 

sociální politiku a spotřebitele jsou shodné s dopady uvedenými ve variantě 1. 

VARIANTA 3 

Byla zvažována i varianta nevytvářet (a tedy ani nezavádět) mistrovskou kvalifikaci v zákoně 

č. 179/2006 Sb., ale toliko pro vybrané profesní kvalifikace vytvořit další profesní kvalifikaci, 

jakousi „mistrovskou“ (srov. např. existující profesní kvalifikaci „Mistr plavčí“).  

Náklady a přínosy 

Zásadním problémem při uskutečnění této varianty je absence možnosti ustanovit tzv. 

heterogenní zkušební komisi (členové s různými požadavky na odbornou způsobilost a praxi) 

v současném znění zákona. Zavedením heterogenní komise, která je stěžejní pro ukotvení 

konceptu mistrovské zkoušky, obecným způsobem a plošně pro všechny kvalifikace by bylo 

v rozporu se současnou strukturou všech již vytvořených kvalifikací (přes 1000). 

Jako problémový aspekt se též jeví financování tvorby těchto kvalifikací. Jelikož jsou svým 

obsahem mnohem náročnější na tvůrčí proces oproti klasickým profesním kvalifikacím, vzniká 

tím úměrný nárůst finanční částky za jejich vytvoření. Avšak vzhledem k tomu, že tyto 

kvalifikace nejsou vyčleněny jako samostatné, neexistuje způsob jak zmíněný finanční nárůst 

promítnout do celkové částky, která má být tvůrcům za tvorbu a revizi standardů proplácena. 

Zavedení mistrovské kvalifikace bez jejího zákonného vymezení s sebou nese vzhledem 

k náročnosti zkušebního procesu (popsaného ve variantě 1) obrovské riziko provádění 

mistrovských zkoušek bez zaručení jejich kvality. Kvalita by měla být garantována 

prostřednictvím nastavení omezeného počtu autorizovaných osoba pouze na osoby právnické, 

avšak to v této variantě není možné. 

Z hlediska státního rozpočtu jsou shledávány stejné dopady jako u užití varianty 0.  

 

Negativní dopady této varianty se mohou promítnout do mezinárodní konkurenceschopnosti a 

sociálního statutu. Koncept mistrovské kvalifikace sice zůstává ukotven v rámci NSK, nikoliv 

však jako samostatná kvalifikace, jak je tomu u varianty 1 a 2. Tato rozdílnost může mít za 

následek nemožnost navázání mistrovské kvalifikace na jiné právní předpisy, které by 

znamenaly určité sociální i jiné benefity pro držitele mistrovské zkoušky například směrem 

k živnostenskému nebo školskému zákonu, celkově pak nemožnost zvýhodnění českých 

řemeslníků na trhu práce. 

 

Dopady na spotřebitele a podnikatelské prostředí nebyly v této variantě shledány. 
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2.2 Ukotvení subjektu zastřešujícího tvorbu a revize standardů profesních kvalifikací 

 

Definice problému 

Smyslem předkládané změny zákona je zajištění implementace systémového nástroje Národní 

soustavy kvalifikací (NSK), vyvinutého a otestovaného v rámci systémových projektů: Národní 

soustava kvalifikací (NSK1), realizace v letech 2005-2008, a Rozvoj a implementace Národní 

soustavy kvalifikací (NSK2), realizace v letech 2009-2015. 

MŠMT využilo evropské prostředky na vyvinutí účinného, flexibilního a provozuschopného 

nástroje, který zajišťuje optimální řešení ověřování kvalifikací dospělých na území ČR. 

Národní soustava kvalifikací odráží aktuální konkrétní požadavky zaměstnavatelů 

na kompetence nezbytné pro výkon činností na daných pracovních pozicích. Možnost flexibilně 

navrhovat v rámci NSK nové profesní kvalifikace či úpravu stávajících dle aktuálních potřeb 

trhu práce je základním a nezbytným atributem systému uznávání založeného na zákoně 

č. 179/2006 Sb. 

Národní soustava kvalifikací (dále jen „NSK“) je zakotvená v zákoně č. 179/2006 Sb., a je 

definována jako „veřejně přístupný registr všech úplných profesních kvalifikací a profesních 

kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky“. 

Profesní kvalifikace (dále jen „PK“) v Národní soustavě kvalifikací jsou tvořeny a revidovány 

prostřednictvím reprezentativních zástupců zaměstnavatelů, kteří mají mandát zastupovat daný 

sektor. PK i NSK jsou díky tomuto odbornému zázemí zaměstnavatelů akceptovatelné trhem 

práce a navrhované s ohledem na potřeby praxe a vývojové trendy.  

Byly identifikovány následující pozitivní přínosy fungování systému NSK: 

 Významný prostředek podporující konkurenceschopnost české ekonomiky a zvyšující 

produktivitu pracovní síly. 

 Efektivní nástroj pro uznávání neformálního a informálního učení, který má 

předpoklady stát se univerzálním systémovým zdrojem informací pro vzdělávací obsah, 

který v ČR komplexně reflektuje a transformuje potřeby zaměstnavatelů do jasně 

formulovaných předpokládaných výstupů vzdělávání či výsledků učení. 

 Systém flexibilně reagující na reálné potřeby trhu práce a reflektující potřeby 

zaměstnavatelů. 

 Systém propojený s dalšími systémy a právními předpisy, které řeší využití kvalifikací, 

např. živnostenský zákon, vyhláška k rekvalifikacím a celá řada právních předpisů, 

které na zákon č. 179/2006 Sb. v oblasti kvalifikací odkazují. NSK v praxi využívají 

např. pobočky úřadu práce, živnostenské úřady. 

 NSK garantuje soulad s požadavky Rady Evropské unie (Doporučení rady o uznávání 

neformálního a informálního učení) a Evropského kvalifikačního rámce, NSK je základ 

pro budoucí evropský, případně mezinárodní přesah v oblasti uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání. 

 Úzká spolupráce s ostatními rezorty ČR – zjednodušení legislativy a snížení 

administrativní zátěže - usnesení vlády č. 135/2013, v němž  je doporučeno všem 

rezortům propojit své právní předpisy v oblasti kvalifikací se zákonem č. 179/2006 Sb.; 

MŠMT zde hraje roli koordinátora a garanta celého systému. 
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 Podpora škol jako center celoživotního učení nabízejících další vzdělávání; školy jako 

centra ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (autorizované osoby). 

Možnost využití volných kapacit škol (personálních, materiálních) a zachování jejich 

sítě pro silnější ročníky. 

 Druhá a další šance k získání kvalifikace pro ty, kteří předčasně odcházející 

ze vzdělávacího systému. Pomoc pro cca 10 tisíc žáků, kteří každoročně ukončí bez 

úspěchu počáteční vzdělávání v oborech vzdělání s maturitní či závěrečnou zkouškou, 

avšak s ukončeným ročníkem, mohou odcházet na pracovní trh s osvědčením o získání 

profesní kvalifikace. 

 Efektivní cesta k propojení počátečního a dalšího vzdělávání – otevřenost a prostupnost 

vzdělávacích cest, revize rámcových vzdělávacích programů dle aktuálních požadavků 

trhu práce. Absolventi škol budou připraveni na činnosti poptávané trhem práce, čímž 

nebude třeba vydávat tolik prostředků na jejich brzkou rekvalifikaci a na dávky 

nezaměstnaným absolventům.  

 Srovnatelnost obsahů a zvýšení kvality rekvalifikací. Obsah rekvalifikačních kurzů 

odpovídá aktuálním potřebám trhu práce, tím se zvyšují záruky, že finanční prostředky 

vynaložené na rekvalifikace povedou k efektivnímu uplatnění občanů na trhu práce. 

Formalizováním dalšího vzdělávání prostřednictvím objednávky definované 

zaměstnavateli se zvýší transparentnost rekvalifikací, budou eliminovány neefektivní 

opakované rekvalifikace, současně také možnost modularizace rekvalifikačních kurzů 

sníží náklady na vzdělávání uchazečů. V současné době se z důvodů zefektivnění 

rekvalifikací nastavuje systém modulového uspořádání výuky, který bude navázaný na 

výstupy NSK.  

Spolupráce vzdělavatelů, zaměstnavatelů a státu je klíčová pro vybudování pružného, 

efektivního a důvěryhodného systému, který umožňuje lidem získávat kvalifikace uplatnitelné 

na trhu práce (důsledek je zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky i snižování 

nezaměstnanosti). 

Platformou pro zapojení zaměstnavatelů do tvorby systému NSK se v rámci proběhlých 

projektů staly sektorové rady. 

Sektorová rada (dále jen „SR“) je dobrovolné profesní sdružení, složené z reprezentantů 

významných zástupců zaměstnavatelů, střešních profesních sdružení a významných odborníků 

na lidské zdroje v daném odvětví. Jejím cílem je reprezentovat v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

zájmy daného odvětví ve vztahu ke státní správě, vzdělavatelům, občanům a dalším partnerům. 

V současné době pokrývá stávajících 29 sektorových rad všechna odvětví CZ-NACE 

(klasifikace ekonomických činností).   

Sektorové rady byly koordinovány činností Konsorcia Hospodářské komory (se zapojením 

Agrární komory), Svazu průmyslu a dopravy a společnosti Trexima. 

Do 30. 11. 2015 byl vývoj a provoz NSK hrazen z fondů EU.  

MŠMT v roce 2015 rozhodlo o zajištění části finančních nákladů na zajištění NSK z resortního 

rozpočtu. 

Systém financování provozu NSK by tak po změně zákona měl být postaven na dvou zdrojích: 

1. finanční příspěvek státního rozpočtu - MŠMT bude financovat tvorbu a revize kvalifikačních 

a hodnoticích standardů profesních kvalifikací. MŠMT bude přímo spolupracovat se subjektem 

zastřešujícím tvorbu a revize standardů profesní kvalifikací, jehož práva a povinnosti budou 
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ukotveny v zákoně. MŠMT bude zasílat tomuto subjektu finanční prostředky na základě 

předložení nových a revidovaných standardů profesních kvalifikací ze strany NÚV.V souladu 

s dosavadním způsobem financování se předpokládá, že náklady související se zajištěním všech 

procesů tvorby a revizí budou činit 18,2 mil. Kč. 

2. finanční zajištění procesu tvorby ze strany subjektu zastřešujícího tvorbu a revizi standardů 

profesních kvalifikací. 

 

Popis existujícího právního stavu 

Podstatou naplňování Národní soustavy kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb. je tvorba 

profesních kvalifikací a jejich kvalifikačních a hodnotících standardů. Pro zajištění jejich 

akceptovatelnosti ze strany zaměstnavatelů, a tudíž i uplatnitelnosti na trhu práce, je nezbytné, 

aby se na jejich přípravě přímo zaměstnavatelé podíleli. To je zaručeno v §7 odst. 2 a v § 8 odst. 

3 zákona č. 179/2006 Sb., v platném znění, které mimo jiné stanovují, že návrh (kvalifikačního) 

hodnotícího standardu nebo jeho změny připravuje organizace ministerstva (NUV), která při 

přípravě spolupracuje rovněž s profesními komorami, zájmovými a profesními sdruženími, 

organizacemi zaměstnavatelů, odbornými společnostmi, sdruženími právnických osob 

vykonávajících činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a reprezentací 

vysokých škol. 

Pojem spolupráce ani výčet všech komor či zaměstnavatelů zákon blíže nespecifikuje, 

umožňuje proto využívat zaměstnavatele, kteří mají v rámci daného odvětví reprezentativní a 

relevantní postavení, což nejlépe zaručují komory zřizované zákonem, ostatní profesní komory, 

svazy, asociace apod. 

V dosavadní praxi, která byla prověřena v rámci projektů NSK1 a NSK2 z OP VVK, v jejichž 

rámci byly položeny základy NSK, bylo toto ustanovení naplňováno prostřednictvím zapojení 

tzv. sektorových rad, tj. nezávislé zaměstnavateli organizované sdružení z odborníků podle 

sektorů národního hospodářství, které se podílelo na tvorbě NSP. 

V současné právní úpravě nejsou jednoznačně vymezeny procesy související s tvorbou a revizí 

standardů profesních kvalifikací a především nastavení způsobu jejich financování. Dochází 

tak k situaci, kdy NÚV poptává jednotlivé odborníky k tvorbě a revizi standardů a to formou 

dohod. Není zde ukotven jeden relevantní partner, který by tyto odborníky zastřešoval a nastavil 

tak jednotnou a komplexní formu spolupráce se zaměstnavatelskou sférou v oblasti tvorby a 

revizí profesních kvalifikací a zároveň se na systému podílel vlastními zdroji prostřednictvím 

činností nad rámec zákonného vymezení (popsány ve variantě 1). 

 

VARIANTA NULOVÁ 

Ponechání stávající právní úpravy. 

Náklady a přínosy 

Užití varianty 0, tedy ponechání stávající právní úpravy, by znamenalo pokračovat 

v nesystematicky nastaveném procesu poptávání jednotlivých odborníků k tvorbě a revizím 

standardů profesních kvalifikací bez stanovení jednoho zastřešujícího partnera, jasného 

vymezení procesů souvisejících s tvorbou a revizemi standardů profesních kvalifikací a 

transparentního nastavení způsobu financování. 
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Jako alternativní řešení se nabízí nadále pokračovat v poptávání jednotlivých odborníků pro 

tvorbu a revize standardů profesních kvalifikací ze strany NÚV a zároveň v rámci zachování 

systému spolupráce se zástupci zaměstnavatelů jako celkem soutěžit dodavatele (reprezentanta 

těchto zaměstnavatelů, který by byl schopen zajistit doplňování a aktualizaci NSK) formou 

veřejné zakázky. Tato zakázka by v návaznosti na roční rozpočet musela být soutěžena též 

v periodě 1 roku. Zadávání a soutěžení veřejné zakázky je natolik administrativně náročný 

proces, že by musel nutně vést k navýšení úvazků na NÚV. V případě vyskytnutí se jakýchkoliv 

problémů (např. časové tísně apod.) souvisejících se soutěžením této veřejné zakázky by mohl 

být proces tvorby a revize standardů profesních kvalifikací značně ohrožen či zcela zastaven.  

Z pohledu dopadů na státní rozpočet by se tato varianta nejevila jako ideální. Neuchopení 

systematické a komplexní spolupráce se zástupci zaměstnavatelů může dojít k ztrátě 

akceschopnosti systému NSK, který má za cíl odrážet aktuální potřeby trhu práce. To je 

v kontextu provázanosti systému NSK na obsah rekvalifikačních kurzů stěžejném pilířem ke 

zvýšení záruky, že finanční prostředky vynaložené na rekvalifikace povedou k efektivnímu 

uplatnění občanů na trhu práce. Ztráta této záruky může mít za následek vynakládání finančních 

prostředků ze státního rozpočtu bez požadovaného efektu a nutnost občany opakovaně 

rekvalifikovat.  

Tato varianta s sebou též nese riziko částečného paralyzování systému, jelikož nebude 

nastavená komplexní a systémová spolupráce se zástupci zaměstnavatelů jako celkem tak, aby 

NSK bylo společným produktem. Komplexní nastavení této spolupráce má mimo jiné za cíl 

stav, kdy bude NSK řádně využíváno v praxi (např. v personální politice firem) a akceptováno 

ze strany zaměstnavatelské sféry.  

Potřeba udržet NSK v návaznosti na rekvalifikace akceschopnou (viz výše) a akceptovanou ze 

strany zaměstnavatelské sféry může mít při jejím nerespektování i dopady sociální a 

spotřebitelské. V momentě, kdy systém NSK přestane plnit tuto svoji funkci, její uživatelé ztratí 

jistotu o své uplatnitelnosti na trhu práce.  

 

VARIANTA 1 

Mezi hlavní cíle „Návrhu zajištění implementace zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a 

uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, v roce 2016 a dále“ 

schváleného v roce 2015 poradou vedení MŠMT patří potvrzení dlouhodobého, transparentního 

a široce využívaného systému, který je zaměstnavateli samotnými udržován a kofinancován a 

v rámci kterého se jednotně a reprezentativně popisují požadavky zaměstnavatelů na strukturu 

a obsah kvalifikací.  

Předložení navrhované právní úpravy je vyvoláno zejména potřebou upravit, zpřesnit a 

zjednodušit formu spolupráce MŠMT se zástupci zaměstnavatelů. Cílem je upravit některé 

oblasti zákona tak, aby přispěly k lepšímu fungování procesů v oblasti tvorby standardů 

profesních kvalifikací. Též vzhledem ke změně financování systému NSK je třeba ukotvit 

subjekt z řad zaměstnavatelů zastřešující tvorbu a revize standardů PK. 

Tento subjekt bude v zákoně ukotven jako tzv. pověřená osoba, která bude vybírána MŠMT na 

základě výběrové řízení a to na dobu 5 let. Pověřená osoba bude jmenována ministrem na 

základě rozhodnutí výběrové komise. Aby byl zajištěn co nejobjektivnější a nekvalifikovanější 

výběr pověřené osoby, bude se tato výběrová komise skládat z 5 členů, kteří budou určeni ze 

zástupců věcně příslušných útvarů MŠMT a NÚV. Vyhlášení výběrového řízení bude vždy 
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zveřejněno na úřední desce a webových stránkách MŠMT. Výběrové řízení bude probíhat ve 

vlastním režimu, jehož podrobnosti a organizace bude stanovena prováděcím právním 

předpisem. Toto řízení však nebude probíhat v režimu výběrového řízení dle zákona 

o veřejných zakázkách. 

Na základě zkušeností s již plně funkčním systémem byly definovány požadavky, které tato 

pověřená osoba musí splňovat tak, aby bylo zajištěno efektivní pokračování všech procesů 

souvisejících s tvorbou a revizemi standardů profesních kvalifikací. Tyto požadavky vycházejí 

z již aplikovaných požadavků na tvůrce profesních kvalifikací definovaných v rámci projektu 

NSK1 a NSK2. 

Aby pověřená osoba byla schopna účinně plnit svou funkci a činnosti dané zákonem je 

zapotřebí, aby splňovala klíčová kritéria: 

1. mandát reprezentativnosti zaměstnavatelů v ČR, 

2. působení ve všech krajích ČR. 

Mandát reprezentativnosti zaměstnavatelů v ČR je stěžejním aspektem fungování celého 

systému NSK, jelikož je založen především na schopnosti tvůrců (odborníků) orientovat se na 

nejvyšší úrovni v příslušném hospodářském odvětví. Splněním tohoto požadavku by měl být 

zajištěn nejdůležitější atribut NSK – reflektovat aktuální potřeby trhu práce a zaměstnavatelů 

samotných. Požadavek reprezentativnosti zaměstnavatelů zaručuje znalost prostředí a kontextu 

fungování daného hospodářského odvětví a uplatnitelných profesí v rámci těchto konkrétních 

odvětví, čímž je zaručena i následná vysoká kvalita výsledných produktů – tj., souboru 

profesních kvalifikací tvořících NSK, které odrážejí nejmodernější tendence s ohledem na 

mezinárodní standardy jakosti či nejnovější technické a vědecké poznatky. 

Požadavek na krajské zastoupení pověřené osoby ČR je úzce svázán s požadavkem 

reprezentativnosti. Nároky a aktuální situace trhu práce v konkrétních hospodářských odvětvích 

může být v každém kraji diametrálně odlišná. Proto je potřeba zajistit analýzy těchto odvětví, 

které budou relevantní k celorepublikové situaci. 

Hlavní činností pověřené osoby je tvorba a revize standardů profesních kvalifikací a dalších 

souvisejících činností v konsensu se všemi relevantními partnery (autorizujícími orgány, 

MŠMT, NÚV). Při tvorbě a revizích PK je třeba zajistit, aby jejich obsah odpovídal potřebám 

daného hospodářského odvětví, nikoliv názoru jednoho odborníka. Z toho důvodu je pověřená 

osoba povinna při tvorbě a revizích spolupracovat s dalšími zástupci příslušného hospodářského 

odvětví, kteří jsou například členy cechů, profesních komor, odborných sdružení apod. Profesní 

kvalifikace mají též svou návaznost na počáteční vzdělávání, proto je od pověřené osoby mimo 

jiné vyžadována spolupráce v rámci tvorby a revizí se školami, školskými zařízeními a 

univerzitami. 

K řádnému fungování systému NSK ve svém celém rozsahu je nezbytné, aby se pověřená osoba 

na systému podílela vlastními zdroji nad rámec zákonných povinností a to prostřednictvím 

těchto činností: 

- zajištění souladu vytvořených a revidovaných standardů profesních kvalifikací 

s jednotkami povolání v Národní soustavě povolání 

- zjišťování a deklarování kvalifikačních potřeb všech hospodářských odvětví  

- zajištění diskuse s odborníky napříč hospodářskými odvětvími v záležitostech týkajících 

se obsahu a tvorby NSK a záležitostí rozvoje lidských zdrojů v hospodářském odvětví 

obecně 
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- spolupráce s autorizujícími orgány, MPSV, MŠMT v záležitostech uplatňování zákona 

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

- delegování expertů pro výkon kontrolní činnosti procesu ověřování kvalifikací u 

autorizovaných osob 

- zajištění reprezentativnosti a akceschopnosti odborníků z daného hospodářského 

odvětví v souladu s požadavky (dohodou) dalších střešních zaměstnavatelských svazů 

a profesních organizací 

o zajištění řídících i výkonných rolí a spolupráce s dalšími střešními 

zaměstnavateli 

o optimální vymezení struktury a působnosti odborníků v jednotlivých odvětvích 

národního hospodářství. Využití strukturování národního hospodářství dle 2. 

hladiny CZ-NACE a analýza ekonomického a společenského významu a 

vývojových trendů jednotlivých hospodářských odvětví 

o mapování hospodářských odvětví, výběr a oslovení subjektů pro spolupráci na 

systému NSK a zajištění reprezentativních odborníků jednotlivých 

hospodářských odvětví (sdružování klíčových odborníků, jejichž stanoviska 

mají váhu a odráží většinová stanoviska napříč daným hospodářským odvětvím) 

o posuzování reprezentativnosti a akceschopnosti – konsenzus s dalšími střešními 

zaměstnavatelskými subjekty 

- spolupráce s reprezentativními subjekty trhu práce napříč hospodářskými odvětvími, 

regiony i členskými základnami různorodých uskupení zaměstnavatelů 

- propagace systému NSK mezi zaměstnavateli za účelem jeho využívání v personálním 

řízení 

Financování tvorby a revizí standardů profesních kvalifikací 

MŠMT poskytuje pověřené osobě finanční prostředky na tvorbu a revizi standardů profesních 

kvalifikací. Tvorba a revize je prováděna na základě plánu, který pověřená osoba předloží NÚV 

ke schválení do konce měsíce září předchozího roku. NÚV je oprávněn tento plán na základě 

připomínek autorizujících orgánů a MŠMT pověřené osobě vrátit k přepracování. Finální plán 

upravený na základě připomínkového řízení (viz výše) předkládá NÚV nejpozději do konce 

listopadu předchozího roku MŠMT ke schválení. Po schválení plánu MŠMT během prosince je 

pověřená osoba povinna zahájit práci na tvorbě a revizi standardů profesních kvalifikací v co 

nejkratším možném čase. S přihlédnutím k podmínkám pro poskytnutí finančních prostředků 

pověřené osobě se jako nejideálnějším časem pro započetí tvorby a revizí jeví konec ledna 

příslušného roku.  

Finanční prostředky jsou pověřené osobě poskytnuty poté, co NÚV předloží vytvořené a 

zrevidované standardy profesních kvalifikací MŠMT ke schválení. Předložené standardy musí 

být ve finální podobě, tzn. po zapracování či vypořádání připomínek autorizujících orgánů, 

MŠMT a NÚV ze strany pověřené osoby. Standardy, které neprojdou tímto připomínkovým 

řízením či připomínky nebudou vypořádány nebo zapracovány pověřenou osobou, nemohou 

být předloženy MŠMT ke schválení. Částka může být pověřené osobě vyplacena několikrát 

ročně v závislosti na počtu předložených vytvořených či zrevidovaných standardů profesních 

kvalifikací. 
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Částka za vytvoření jedné profesní kvalifikace a jedné revize profesní kvalifikace bude 

oznámena ve Věstníku MŠMT před konáním výběrového řízení pověřené osoby. Tato částka 

může být ze strany MŠMT upravována meziročně až o 10%, nikoliv však během prvních tří let 

platnosti pověření pověřené osoby. 

 

Systém schvalování profesních kvalifikací 

MŠMT a Národní ústav pro vzdělávání (dále jen „NÚV“), budou nadále, v rámci zákonem 

nastavených rolí, koordinovat a metodicky řídit činnosti při tvorbě a revizích standardů PK. 

Návrhy na tvorbu PK bude NÚV předkládat k projednání a ke schválení autorizujícím orgánům. 

Zároveň tyto návrhy předloží pracovní skupině pro koordinaci Národní soustavy kvalifikací a 

Národní soustavy povolání (MŠMT, NÚV, MPSV, FDV). Plán činnosti bude sestavován 

s ohledem na plán činností v Národní soustavě povolání (gesce MPSV) a za tímto účelem bude 

v pracovní skupině zastoupen jak rezort MŠMT, tak rezort MPSV. 

Před započetím samotné tvorby a revizí standardů profesních kvalifikací musí být plán tvorby 

a revizí profesních kvalifikací na příslušný rok schválen  NÚV, jednotlivými autorizujícími 

orgány a MŠMT jakožto garantem celého systému. Plán tvorby a revizí profesních kvalifikací, 

který předkládá v prvním kroku pověřená osoba NÚV, musí obsahovat seznam návrhů na nově 

vytvořené a revidované profesní kvalifikace. Součástí plánu je též tzv. rodný list profesní 

kvalifikace, ve kterém je uvedena argumentace nutnosti tvorby této profesní kvalifikace, 

součástí plánu je dále tzv. revizní list, ve kterém je uvedeno zdůvodnění revize profesní 

kvalifikace. Ve druhém kroku NÚV zasílá plán ke schválení na autorizující orgány, ty se 

v rámci připomínkového řízení vyjadřují k předloženým návrhům tvorby a revizí profesních 

kvalifikací., Některé mohou být na základě jejich stanoviska z plánu vyřazeny. Naopak 

autorizující orgány mohou též samy navrhnout další profesní kvalifikace, které by měly být 

vytvořeny nebo revidovány.  

Po vytvoření a zrevidování standardů profesních kvalifikací jejími tvůrci (pověřenou osobou) 

jsou standardy zasílány ke schválení autorizujícímu orgánu, do jehož gesce tyto profesní 

kvalifikace spadají. Autorizující orgány se vyjadřují ke standardům především z hlediska jejich 

obsahového nastavení, tedy požadovaných kompetencí či členění a obsahové šíře jednotlivých 

profesních kvalifikací. Své připomínky autorizující orgán zasílá NÚV, který je předá pověřené 

osobě k zapracování či vypořádání. Po schválení PK autorizujícím orgánem jsou standardy 

zaslány na MŠMT ke schválení poradou vedení MŠMT. MŠMT v této finální fázi schvalování 

řeší především to, zda jsou standardy metodicky správně nastaveny, v případě problému je 

oprávněno vznést připomínky, které musí být ze strany pověřené osoby zapracovány či 

vypořádány. Po schválení standardů profesních kvalifikací na MŠMT jsou zveřejněny na 

stránkách NSK. 

V rámci NSK jsou stanovovány vztahy mezi jednotlivými profesními kvalifikacemi a vztahy 

mezi profesními a úplnými profesními kvalifikacemi, rovněž jsou vymezována pravidla pro 

skládání profesních kvalifikací a získání úplné profesní kvalifikace. NSK přispívá k provázání, 

zastřešení, zprůhlednění a vzájemné srovnatelnosti již existujícího vzdělávacího systému.  

Od začátku roku 2013 existuje vedle popsaného procesu i proces paralelní, jehož cílem je 

posuzovat celkovou strukturu kvalifikací (a jejich sestav jako "předobrazů" oborů vzdělání) a 

identifikovat mezery a nevyváženosti v této struktuře.  
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V návaznosti na to jsou kvalifikace NSK zdrojem pro revize rámcových vzdělávacích programů 

oborů středních škol. Výuka ve středních školách tedy bude odpovídat potřebám trhu práce a 

zaměstnavatelů. 

Standardy jsou podrobovány revizím a to vždy nejpozději 4 roky po svém schválení, pokud 

není důvod k dřívější revizi (včetně zohlednění podnětů od všech subjektů).  

 

Forma spolupráce NÚV s pověřenou osobou v průběhu procesu tvorby a revizí standardů 

profesních kvalifikací 

NÚV se průběžně podílí přímo na tvorbě a revizích standardů profesních kvalifikací 

prostřednictvím: 

1. Oborových manažerů tvorby standardů  

- řídí, koordinuje a kontroluje činnost odborných garantů při vymezování a tvorbě 

standardů kvalifikací a při revizi již vytvořených standardů profesních kvalifikací 

a metodicky podporuje jejich činnost; 

- řeší s odbornými garanty problémy při tvorbě a revizích standardů; 

- v případě závažnějších problémů se standardy se zúčastňuje jednání odborníků 

příslušného hospodářského odvětví a jednání s dalšími partnery a zástupci 

příslušných institucí; 

- řídí, koordinuje a zajišťuje procesy schvalování standardů kvalifikací; 

- sleduje, analyzuje a koordinuje zajišťování souladu mezi NSP, NSK a obory 

vzdělání; 

- sleduje, analyzuje a koordinuje vymezování úplných profesních kvalifikací 

a tvorbu jejich kvalifikačních standardů; 

- spolupracuje s klíčovými externími partnery zapojenými do tvorby a revize 

standardů kvalifikací; 

- spolupracuje s metodikem na řešení problémů při tvorbě kvalifikací a vazeb NSP, 

NSK a obory vzdělání a podílí se na tvorbě a aktualizaci metodiky pro tvorbu 

standardů kvalifikací; 

- kontroluje soulad standardů se zákonem č. 179/2006 Sb.; 

- kontroluje správnou aplikaci metodiky a jednotný přístup při tvorbě standardů 

kvalifikací; 

- zajišťuje věcnou správnost standardů kvalifikací předkládaných do schvalovacího 

řízení; 

- spolupodílí se na aktuálnosti evidence procesů tvorby standardů kvalifikací. 

 

2. Odborných garantů  

- spolupracuje přímo s odborníky daných hospodářských odvětví; 

- poskytuje metodickou podporu odborníkům  daných hospodářských odvětví při 

vymezování potřeby nových profesních kvalifikací; 

- metodicky řídí tvorbu nových standardů profesních kvalifikací; 

- upravuje standardy – kontroluje a zajišťuje soulad návrhů standardů s metodikou 

tvorby standardů kvalifikací a dodržování vazeb NSP, NSK a obory vzdělání; 

- připravuje standardy k předložení do procesů schvalování; 

- vypořádává připomínky autorizujících orgánů a MŠMT ke standardům; 

- metodicky řídí revize již vytvořených standardů kvalifikací; 

- zpracovává podklady pro vypořádání připomínek z AOr a MŠMT, projednává 
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návrhy na úpravy s odborníky daných hospodářských odvětví, případně provádí 

dohodnuté úpravy; 

- mapuje a analyzuje jednotky NSP za účelem vymezování úplných profesních 

a profesních kvalifikací; 

- navrhuje obsah a skladbu úplných profesních kvalifikací a projednává je s 

odborníky daných hospodářských odvětví zástupci vzdělavatelů; 

- zpracovává kvalifikační standardy úplných profesních kvalifikací a projednává je s 

odborníky daných hospodářských odvětví a vzdělavatelů; 

- spolupracuje při přípravě podkladů pro jednání odborníků daných hospodářských 

odvětví; 

- spolupracuje na propojování počátečního a dalšího odborného vzdělávání 

(provázání profesních kvalifikací vedených v NSK s RVP)  

- diskutuje a řeší dotazy k systému NSK a podporu implementace NSK v praxi 

s relevantními partnery (AOs, AOr, ÚP, vzdělavatelé, zaměstnavatelé, 

zprostředkovatelé a poradci); 

- připravuje podklady a poskytuje konzultační a poradenskou činnost v oblasti 

kvalifikací a povolání. 

 

Náklady a přínosy 

Aplikací této varianty dojde k pozitivnímu dopadu, jak na konkurenceschopnost, spotřebitele, 

tak na sociální sféru. Nastavením systémové a komplexní spolupráce státní správy a 

zaměstnavatelské sféry tak, aby NSK bylo společným akceschopným produktem využívaným 

v praxi všemi aktéry trhu práce. Stát tedy bude mít jistotu, že jím financovaný systém Národní 

soustavy kvalifikací bude budován a udržován v souladu s aktuálními potřebami trhu práce. 

Takto aktualizovaný systém bude tedy efektivněji sloužit jedincům ke zvýšení jejich kvalifikace 

a tím i nárůstu jejich konkurenceschopnosti. V kontextu napojení NSK na systém rekvalifikací 

to znamená, že nebudou muset být zbytečně vynakládány další finanční prostředky potřebu 

opakovaně rekvalifikovat osoby, které již rekvalifikovány byly, avšak bez úspěšného vstupu do 

pracovního života. 

Dalším přínosem této varianty je skutečnost, že vzhledem k tomu, že tvorbu standardů bude 

pověřená osoba zajišťovat prostřednictvím zástupců jednotlivých odvětví, vytvářené standardy 

budou skutečně odrážet potřeby trhu práce a zaměstnavatelů. V návaznosti budou podle takto 

vytvářených standardů upravovány rámcové vzdělávací programy v oborech středního vzdělání 

a následně školní vzdělávací programy jednotlivých středních škol. Potřebám trhu práce 

a zaměstnavatelů tedy bude odpovídat rovněž výuka v počátečním vzdělávání. 

Výše celkových finančních prostředků určených na tvorbu a revizi standardů zůstává 

nezměněna od současného stavu. 

 

VARIANTA 2 

Variantou navazující na úspěšnou spolupráci v rámci projektu NSK 2 při tvorbě revize 

standardů v součinnosti s platformou sektorových rad, byla zvažována i možnost zachování této 

spolupráce definováním a zastřešením této platformy zřízením agentury sektorových rad (dále 

jen „Agentura“). Tato Agentura by zajišťovala stejné činnosti jako pověřená osoba ve variantě 

1. Ovšem byla by to organizace zřízena tímto zákonem, včetně ustanovení všech jejích složek 

a způsobů zastoupení a výběru všech účastných osob v těchto složkách. Model Agentury by 
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vycházel z větší části z již nastavené organizační struktury – sítě sektorových rad. Financování 

tvorby a revize standardů profesních kvalifikací by probíhalo na základě plánu hlavních úkolů, 

tak jak je tomu u ostatních přímo řízených organizací MŠMT. Systém schvalování profesních 

kvalifikací by byl analogický k systému popsanému ve variantě 1. 

 

 

Při úvahách o zakotvení Agentury se uvažovalo o následující struktuře:2 

Složky Agentury pro rozvoj sektorových rad – zastřešení sítě SR  

1. Správní rada – strategické řízení, finanční řízení  

2. Koordinační rada – koordinace a operativní řízení  

3. Výkonná složka agentury – servisní a odborní výkonní pracovníci  

 

Složky sítě sektorových rad  

4. Sektorová rada – výkonná a schvalovací složka  

5. sekce sektorové rady - výkonná složka  

6. pracovní skupina SR - výkonná složka  

                                                                 
2 Sdružení pro realizaci VZ NSP II. Model zapojení sociálních partnerů do popisování světa práce prostřednictvím 

sektorových rad. Národní soustava povolání [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2012, s. 11-16 [cit. 

1. 8. 2016]. Dostupné z: http://info.nsp.cz/Download/zakazka/Model-SR.pdf 
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7. Expertní tým - výkonná složka  

8. Stvrzovatelé – komunikační síť SR  

9. Stálá konference předsedů – poradní orgán  

 

Složky Agentury pro rozvoj sektorových rad  

1.1. Správní rada  

Správní rada (SpR) by byla nejvyšším rozhodovacím orgánem sítě SR. Jejím posláním by bylo 

zastupovat zřizovatele při určování strategie rozvoje sítě SR a priorit směřujících ke kvalitnímu 

a širokému uplatnění sítě sektorových rad.  

1.2. Koordinační rada  

Koordinační rada (KR) by byla orgánem pro koordinaci a operativní řízení sítě SR. Jejím 

posláním by byla zejména správa sítě sektorových rad a příprava prostoru pro co nejširší 

uplatnění sektorových rad.  

1.3. Výkonná složka agentury  

Výkonná složka agentury zajišťuje zpracování závěrů a rozhodnutí SpR a KR (vytváření 

akceschopné a reprezentativní sítě SR a poskytování komplexního servisu Koordinační radě, 

evidence, odborné materiály, komunikace uvnitř sítě SR).  

Dále by byla zakotvena role výkonných pracovníků – koordinátorů SR. 

Náklady a přínosy 

Platforma sektorových rad, pracovních a expertních skupin nemá v současné době žádnou 

právní subjektivitu. Překážka pro užití této varianty je zjevná nutnost legislativního ukotvení 

sektorových rad, pracovních skupin a jejich poměrně komplikované struktury. Agentura by tedy 

musela fungovat obdobně jako nově zřízená přímo řízená organizace MŠMT. Zřízení Agentury 

jako nové přímo řízené organizace by znamenalo obrovskou zátěž pro státní rozpočet. Bylo by 

třeba finančně zajistit její personální pokrytí, prostory a vybavení nezbytné k jejímu fungování 

apod. 

Zásadní problém lze spatřovat  i ve faktu, že sektorové rady a její pracovní a expertní skupiny 

jsou využívány mnoha dalšími resorty k mnoha různým účelům. Příkladem je MPSV, kterému 

tato platforma slouží k zastřešení tvorby jednotek povolání v rámci Národní soustavy povolání. 

Vzhledem k různorodosti činností sektorových rad v rámci jednotlivých resortů není 

v kompetencích MŠMT tuto platformu legislativně ukotvit ve svém právním předpise a pouze 

k účelům daným příslušným zákonem.  

Z hlediska dopadů na konkurenceschopnost, podnikatelské prostředí, sociální sféru, a 

spotřebitele jsou tyto dopady shodné s uvedenými ve variantě 1. 
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VARIANTA 3 

Navrhovaná varianta legislativně ukotvuje konkrétní osobu jakožto osobu pověřenou. V této 

variantě je navrhován jako subjekt zastřešující tvorbu a revize standardů profesních kvalifikací 

organizace zaměstnavatelů zřízená zákonem3. 

Podmínky k výkonu činnosti pověřené osoby popsané ve variantě 1, v ČR v současné době 

nesplňují žádné jiné subjekty, i vzhledem ke zkušenostem s realizací projektů NSK 1 a NSK2, 

než Hospodářská a Agrární komora ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. 

Vzhledem k tomu, že SPD není definováno zákonem, probíhala by spolupráce na základě 

smluvního vztahu s HK a AK ČR. 

 

HK ČR sdružuje více než 13 tisíc členů. Podíl členských firem na celkovém HDP ČR převyšuje 

60 %, členské subjekty HK ČR zaměstnávají dvě třetiny práce schopného obyvatelstva České 

republiky.  

Oblasti zemědělství pokrývají subjekty Agrární komory ČR, která zastřešuje 2414 subjektů a 

je zastoupena v CZ – NACE počtem 2367 subjektů, což je předpokladem reprezentativnosti 

pokrytí daného odvětví. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje 

rozhodující část českého průmyslu a dopravy a zastřešuje 10,5 tis. firem s více než 850 tisíci 

zaměstnanci. Zároveň je významným členem Tripartity (včetně školské) v kontextu sociálního 

dialogu mezi vládou a zaměstnavateli. 

 

Spolupráce těchto 3 aktérů více než dostatečně naplňuje klíčový požadavek na mandát 

reprezentativnosti zaměstnavatelů v ČR ze strany subjektu zastřešujícího tvorbu a revizi 

standardu profesních kvalifikací, který je stěžejním prvkem systému NSK. 

 

HK a AK je zastoupena v 76 městech ve všech krajích ČR 14 krajskými, 51 okresními a 

regionálními hospodářskými komorami. SPD má rovněž celorepublikové pokrytí na úrovni 

krajů.  

 

Hlavním benefitem zákonného ukotvení HK a AK ČR jako subjektu zastřešujícího tvorbu a 

revizi standardů profesních kvalifikací je především jejich jedinečné „know how“ v oblasti této 

činnosti. Obě komory po dobu více než 5 let řídily ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy 

a společností Trexima s.r.o. (v rámci konsorcia, které HK ČR vedla) síť sektorových rad a jejich 

pracovních skupin, které v tomto období vytvořily naprostou většinu dosud schválených PK. 

Obě komory se již před delší dobou též podílela na přípravě systémových základů NSK včetně 

spolupráce při přípravě samotného zákona č. 179/2006 Sb. 

 

Na základě realizace projektu NSK2 disponují obě komory a SPD ověřeným, 

standardizovaným mechanismem řízení sítě sektorových rad (dále „sítě SR“), upravujícím 

pravidla komunikace a spolupráce zaměstnavatelů, vzdělavatelů i zástupců státní. Jsou tak více 

než schopni vykonávat činnosti, které obnáší tvorba a revize standardů (včetně souvisejících 

činností popsaných v zákoně) a zároveň se na systému NSK podíleli vlastními zdroji 

prostřednictvím aktivit popsaných ve variantě 1. 

 

Způsob financování, včetně výše částky stanovené na tvorbu a revizi jedné profesní kvalifikace 

a systém schvalování profesních kvalifikací je v této variantě navrhován shodně se způsobem 

a systémem popsaným ve variantě 1. 

 

                                                                 
3 zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 
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Náklady a přínosy 

 

Zásadní nevýhodou tohoto řešení je omezení možnosti výběru subjektu zastřešujícího tvorbu a 

revize standardů profesních kvalifikací na konkrétní instituce, což s sebou nese značná rizika 

z pohledu nerovného přístupu k ostatním aktérům na trhu. Ač v současné době je krajně 

nepravděpodobné, že by jiné subjekty splňovaly podmínky pro výkon činnosti pověřené osoby, 

není vyloučeno, že v budoucnu se tak stane. Tímto legislativním ukotvením bychom tak 

znemožňovali přístup a zapojení jiných subjektů do vedení tvorby a revizí standardů profesních 

kvalifikací. V případě vzniku jiného subjektu splňujícího předpoklady k řádnému výkonu 

činnosti subjektu zastřešujícího tvorbu a revize standardu, by bylo nezbytné iniciovat další 

novelizační proces zákona. S přihlédnutím k náročnosti každého novelizačního procesu by to 

znamenalo zbytečnou zátěž pro všechny zúčastněné strany, která by mohla v krajním případě i 

vést k dočasnému paralyzování a ne zcela řádné funkčnosti systému způsobem jakým je 

vyžadován.  

Dopady na konkurenceschopnost, podnikatelské prostředí, sociální sféru, a spotřebitele jsou 

obdobné jako u varianty 1. 

 

Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 
Téma 

Vybrané 
varianty 

Návrh řešení 

2.1. Zavedení mistrovské 
kvalifikace 

1 Mistrovská kvalifikace bude zavedena jako nový 
samostatný druh kvalifikace oproti kvalifikaci 
profesní. Autorizovanou osobou se budou moci 
stát všechny právnické osoby, které splní 
podmínky nezbytné k udělení autorizace. 

 

2.2 Ukotvení subjektu 
zastřešujícího tvorbu a 
revize standardu 
profesních kvalifikací 

1 Subjektem zastřešujícím tvorbu a revize  
standardu profesních kvalifikací se stane 
pověřená osoba, která bude pověřena na 
základě výběrového řízení vyhlášeného MŠMT. 

 

 

Teze prováděcí právní úpravy 

A. Novela vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o 

uznávání výsledků dalšího vzdělávání: 

 popis náležitostí záznamů o průběhu a výsledku zkoušky z profesní kvalifikace, 

 postup při uznávání dříve ověřené odborné způsobilosti, 

 popis struktury hodnotícího standardu profesní kvalifikace, 

 stanovení podrobností o organizaci výběrového řízení pověřené osoby. 
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3 Implementace, vynucování a přezkum účinnosti 

3.1 Implementace a vynucování 

1. Zavedení mistrovské kvalifikace 

Implementace bude provedena tímto návrhem zákona, který výrazným způsobem podpoří 

následující projekty v rámci operačního programu zaměstnanost: 

 Projekt "Mistrovská zkouška - systém" v rámci OP Zaměstnanost, který bude řešit 

pravidla, procesy a metody zavedení systému mistrovských kvalifikací a mistrovských 

zkoušek, dále tvorbu kvalifikačních a hodnotících standardů pro jednotlivé mistrovské 

kvalifikace a jim odpovídající vzdělávací programy a učební texty. Na projekt jsou v 

OP Zaměstnanost  alokovány finance, projektový záměr již byl schválen poradou vedení 

MŠMT, Koordinační skupinou pro komplementaritu  OP Zaměstnanost a OP VVV a 

platformou Programového partnerství  (PROP) při OP Zaměstnanost. 

 Projekt "Mistrovská zkouška - realizace", který bude v návaznosti na výstupy prvého 

projektu řešit přípravu lektorů a zkušebních komisí a realizaci vlastních kursů a 

zkoušek. Na projekt jsou v OP Zaměstnanost  alokovány finance, je připravená první 

verze projektového záměru.  

Očekávaná realizace obou projektu je v období 2016-2020/2021. 

Vynucování budou zajišťovat autorizující orgány totožným způsobem jako u profesních 

kvalifikací. Bude probíhat kontrolní činnost autorizovaných osob při realizace mistrovských 

zkoušek a to v souladu s kontrolním řádem. V otázkách tvorby mistrovských kvalifikací bude 

nastaven stejný schvalovací mechanismus jako u profesních kvalifikací, jehož součástí je i 

několik kontrolních stupňů v podobě připomínkových řízení těchto standardů ze strany 

autorizujících orgánů a MŠMT. 

2. Ukotvení subjektu zastřešujícího tvorbu a revize standardů profesních kvalifikací 

Implementace bude provedena tímto návrhem zákona. Vynucování bude  zajištěno především 

nastaveným způsobem financování, kdy finanční prostředky budou pověřené osobě poskytnuty 

až po předložení standardů profesních kvalifikací MŠMT ze strany NÚV. Tyto standardy budou 

ve finální podobě a po vypořádání a zapracování připomínek všech relevantních partnerů. 

K  vynucování kvality standardů by měl sloužit i poměrně náročný systém jejich schvalování. 

3.2 Přezkum účinnosti 

1. Zavedení mistrovské kvalifikace 

 výstupy z projektu - bude vyhodnoceno:  

o poptávka po získání mistrovské kvalifikace i po působení v rolích lektorů a 

zkoušejících  

o fungování autorizovaných osob, realizace kursů a zkoušek, procesů přípravy 

lektorů a zkušebních komisí a jejich vlivu na kvalitu mistrovských zkoušek a na 

poptávku po získání mistrovské kvalifikace i po působení v rolích lektorů a 

zkoušejících 
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Tato vyhodnocení budou probíhat po skončení obou projektů v roce 2020/2021. 

 

 uplatnitelnost v praxi a na trhu - bude průběžně vyhodnocováno, jak se mění pozice 

držitelů mistrovských kvalifikací na trhu 

 efekt přidané hodnoty v podobě provázání na jiné právní předpisy (školský zákon, 

veřejné zakázky), jedním z výstupů projektu "Mistrovská zkouška - systém" bude 

analýza možných dalších způsobů propojení mistrovských kvalifikací s terciárním 

vzděláváním, včetně dopadů do legislativy 

 

2. Ukotvení subjektu zastřešujícího tvorbu a revize standardů profesních kvalifikací 

Pro přezkum účinnosti ukotvení subjektu zastřešujícího tvorbu a revize standardů 

profesních kvalifikací (pověřená osoba) bude stěžejních několik hledisek: 

 nárůst počtu autorizací, autorizovaných osoba a zkoušek u nově vytvořených či 

zrevidovaných profesních kvalifikací 

 uplatnitelnost v politice zaměstnanosti – návaznost vytvořených a zrevidovaných 

profesních kvalifikací na rekvalifikace 

 využití vytvořených a zrevidovaných profesních kvalifikací ze strany zaměstnavatelů – 

např. v personálním řízení firem 

 soulad vytvořených a zrevidovaných profesních kvalifikací s jednotkami práce 

v Národní soustavě povolání 

Tato vyhodnocení budou probíhat každých 5 let s končící platností pověření pověřené osoby. 

 

4 Konzultace a zdroje dat 

4.1 Konzultace 

Konzultováno na jednáních se zástupci autorizujících orgánů, se zástupci zaměstnavatelů 

(Hospodářská a Agrární komora, Svaz průmyslu a dopravy) a na jednání Národní rady pro 

kvalifikace.  

Od září 2015 do června 2016 byla vznikající podoba novely diskutována se všemi zásadně 

dotčenými stranami, přehled nejdůležitějších z nich: 

25. 2. 2016 jednání s autorizujícími orgány 

14. 3. 2016 jednání s autorizujícími orgány k mistrovské zkoušce 

5. 4. 2016 zasedání malé tripartity – prezentovány témata novely 

6. 4. 2016 jednání se zástupci zaměstnavatelů 

25. 4. 2016 jednání s MPO a zástupci zaměstnavatelů 

15. 6. 2016 jednání s NÚV a zástupci zaměstnavatelů 
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30. 6. 2016  jednání Národní rady pro kvalifikace 

19. 7. 2016 jednání s NÚV a zástupci zaměstnavatelů 

4.2 Zdroje dat 

1. Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikací, Národní ústav pro vzdělávání, 2015 

2. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 

2015-2020, MŠMT, 2015 

3. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, MŠMT, 2014 

4.  Závěrečná monitorovací zpráva projektu NSK2 – Implementace a rozvoj Národní soustavy 

kvalifikací, MŠMT, 2015 

 

5. Návrh zajištění implementace zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, v roce 2016 a dále, MŠMT, 2015 

6. Závěrečná zpráva o realizaci zakázky VZ NSK2 s přílohami, Konsorcium (HK ČR + AK 

ČR + SPD ČR + TREXIMA), 2015 

7. Model sektorových rad, Konsorcium (HK ČR + AK ČR + SPD ČR + TREXIMA), 2014 

 

5. Kontakty na zpracovatele RIA 

Nikola Drábová, odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky, MŠMT 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 529/5 

118 12  Praha 1 

Tel. 234 811 388 
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