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Vazba Národní soustavy kvalifikací na jiné legislativní normy 

Na základě využití usnesení vlády č. 135/2013 Návrh na podporu využití Národní soustavy kvalifikací a 

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 mohou 

ministerstva zjednodušit přípravu právních předpisů zaměřených na odborné způsobilosti a jiné 

kvalifikační požadavky v různých oborech, které resortně regulují. Stačí se v příslušném předpisu 

odvolat na zákon č. 179/2006 Sb. a na příslušnou profesní kvalifikaci v NSK bez nutnosti složitě 

definovat odbornou způsobilost přímo do dotčeného oborového zákona. 

Přehled zákonů s vazbou na profesní kvalifikace 

ZÁKON PROFESNÍ KVALIFIKACE 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, § 10d Osoba oprávněná provádět 
instalaci vybraných zařízení vyrábějících 
energii z obnovitelných zdrojů, odstavec (1) 
a (3). 

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých 
geotermálních systémů 

Instalatér solárních termických soustav 

Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním 
výměníkem 

Topenář – montér kotlů na biomasu 

Elektromontér fotovoltaických systémů 

Kamnář montér kamen na biomasu 

Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním 
výměníkem  

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 
péči a o změně některých zákonů, 
§ 85 Odborná způsobilost pro poradenství 
v oblasti ochrany před škodlivými organismy 
a v oblasti bezpečného používání přípravků, 
odstavec (1c). 

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin 

Specializovaný poradce pro ochranu okrasných 
rostlin 

Specializovaný poradce pro ochranu rostlin 
v produkčním zahradnictví 

Zákon č. 247/2014 Sb., poskytování služby 
péče o dítě v dětské skupině, § 5 Podmínky 
pro poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině, odstavec (5d). 

Chůva pro děti do zahájení povinné školní 
docházky 

 
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, 
§ 6 Provozování pohřební služby, odstavec 
(2), § 10 Balzamace a konzervace, odstavec 
(2) a § 13 Provozování krematoria, 
odstavec (2). 

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských 
pozůstatků 

Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl 
zemřelých 

Sjednavatel pohřbení  
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Pracovník pro úpravu a přepravu lidských 
pozůstatků 

Obsluha kremačního zařízení  

Administrátor krematoria 

Zákon č.  133/1985 Sb., o požární ochraně, 
§§ 44 a 45 

Kominík – Revizní technik spalinových cest 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce 
a pracovní postupy, XVIII. Potápěčské práce. 

Potápěč pracovní 

Potápěč operátor 

 

Vazba NSK na živnostenský zákon 

Speciální pozornost si zaslouží zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, konkrétně § 21, odstavec 

(1f). Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem nebo doklady o získání všech 

profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací. 

Aktuálně je možné prostřednictvím PK složených do ÚPK získat 37 ze 41 řemeslných živností. Mimo 

řemeslné živnosti jsou profesní kvalifikace uvedeny i jako jedna z možností, jak získat živnost vázanou 

nebo koncesovanou, viz tabulka níže. 

Živnosti s vazbou na profesní kvalifikace 

Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, 

včetně příloh 1–5 – dokládání odborné 
způsobilosti pro získání živnostenského 
oprávnění 

ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI 

Úplné profesní kvalifikace pro jednotlivé řemeslné 
živnosti dle Národní soustavy kvalifikací 
www.narodnikvalifikace.cz 

VÁZANÉ ŽIVNOSTI 

Profesní kvalifikace u příslušných živností uvedené 
v příloze 2 živnostenského zákona  

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI  

Profesní kvalifikace u příslušných živností uvedené 
v příloze 3 živnostenského zákona 

ŽIVNOSTI, JEJICHŽ VÝKON JE PODNIKATEL POVINEN 
ZAJISTIT OSOBAMI SPLŇUJÍCÍMI ODOBORNOU 
ZPŮSOBILOST 
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Profesní kvalifikace u příslušných živností uvedené 
v příloze 5 živnostenského zákona 

 

Vázané živosti s vazbou na profesní kvalifikace 

VÁZANÉ ŽIVNOSTI   

Výroba nebezpečných chemických látek 
a nebezpečných chemických směsí a prodej 
chemických látek a chemických směsí 
klasifikovaných jako vysoce toxické*) 
a toxické*) 

28–033–H Chemik pro obsluhu zařízení 

Realitní zprostředkování 66–042–M Realitní zprostředkovatel 

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce 
a deratizace – bez použití toxických nebo 
vysoce toxických chemických látek 
a chemických směsí s výjimkou speciální 
ochranné dezinfekce, dezinsekce 
a deratizace v potravinářských 
a zemědělských provozech, – 
v potravinářských nebo zemědělských 
provozech – toxickými nebo vysoce 
toxickými chemickými látkami nebo 
chemickými směsmi, s výjimkou speciální 
ochranné dezinsekce a deratizace v 
potravinářských nebo zemědělských 
provozech 

69–027–H Asanační pracovník bez fumigantů 
69–028–H Asanační pracovník s fumiganty 

Průvodcovská činnost horská 65–020–M Horský průvodce 

Vodní záchranářská služba 74–009–M Záchranář na volné vodě 
74–007–H Mistr plavčí 

Poskytování tělovýchovných a sportovních 
služeb v oblasti 

74–001–H Instruktor aerobiku 
74–002–H Instruktor bodystylingu 
74–003–H Instruktor pilates 
74–004–H Instruktor powerjógy 
74–005–H Instruktor indoor cycling 
74–014–H Instruktor kondiční chůze 
74–024–H Instruktor potápění 
74–025–H Instruktor aqua fitness 
74–010–M Instruktor plavání 
74–011–M Instruktor dětského plavání 
74–026–M Instruktor vodní turistiky 
74–027–M Instruktor základních pohybových 
aktivit 
74–032–M Trenér golfu 
74–030–M Trenér sportovního aerobiku 
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Péče o dítě do tří let věku v denním režimu 69–017–M Chůva pro děti do zahájení povinné 
školní docházky  

Činnosti, při kterých je porušována integrita 
lidské kůže 

69–030–M Kosmetička 
69–034–M Tatér 
69–032–M Odborník na permanentní make–up  
69–033–M Piercér 

Masérské, rekondiční a regenerační služby 69–037–M Sportovní masáž 

Provozování solárií 69–031–H Obsluha solária  

 

Koncesované živnosti s vazbou na profesní kvalifikace 

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI   

Výroba a zpracování paliv a maziv a 
distribuce pohonných hmot 

28–033–H Chemik pro obsluhu zařízení 

Provozování cestovní kanceláře 
 – pořádání zájezdů 
 – zprostředkování spojených cestovních 
služeb 

65–032–N Samostatný pracovník cestovní 
kanceláře a cestovní agentury 
65–034–M Pracovník cestovní kanceláře – 
specialista pro incoming 

Ostraha majetku a osob 68–008–E Strážný (Ostraha majetku a osob) 

Služby soukromých detektivů 68–009–M Detektiv koncipient 

 

Mezi nejčastěji akreditované rekvalifikační programy směřující k profesní kvalifikaci pravidelně od 

roku 2018 patří Kosmetička, Manikérka a nehtová designérka, Pedikérka a nehtová designérka, Chůva 

pro děti do zahájení povinné školní docházky, Asistent/asistentka (dříve Asistent/ka, sekretář/ka), 

Lektor dalšího vzdělávání (viz níže). 

Nejčastější akreditované rekvalifikační programy s vazbou na profesní kvalifikace 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Profesní 
kvalifikace 

Počet 
udělených 
akreditací 

Profesní 
kvalifikace 

Počet 
udělených 
akreditací 

Profesní kvalifikace Počet 
udělených 
akreditací 

Asistent/ka, 
sekretář/ka 

16 Kosmetička 30 Kosmetička 27 

Kosmetička 16 Manikérka a 
nehtová 
designérka 

23 Manikérka a 
nehtová designérka 

18 
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Pedikérka a 
nehtová 
designérka 

14 Pedikérka a 
nehtová 
designérka 

20 Lektor dalšího 
vzdělávání 

14 

Manikérka a 
nehtová 
designérka 

13 Chůva pro 
děti do 
zahájení 
povinné 
školní 
docházky 

18 Pedikérka a nehtová 
designérka 

14 

Personalista 13 Asistent/ka, 
sekretář/ka 

16 Chůva pro děti do 
zahájení povinné 
školní docházky 

13 

Obsluha 
motorové pily 

12 Vizážistka 14 Odborník na 
permanentní make–
up 

13 

Lektor 
dalšího 
vzdělávání 

10 Strážný 11 Sportovní masáž 13 

Chůva pro 
děti do 
zahájení 
povinné 
školní 
docházky 

9 Lektor 
dalšího 
vzdělávání 

9 Strážný 11 

Odborník na 
permanentní 
make–up 

7 Personalista 7 Kadeřník 9 

Vizážistka 7 Specialista 
marketingu 

6 Asistent/asistentka 7 

        Obsluha motorové 
pily 
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