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Tento dokument vznikl v rámci realizace projektu 

„Vzdělávací katalog dílčích kvalifikací pro MSP 

v sektorech strojírenství, elektroenergetika a 

stavebnictví podle NSK v ÚK“, který byl finančně 

podpořen z Evropského sociálního fondu z Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Tento dokument má za cíl: 

 ve stručnost shrnout základní pojmy týkajících 

se dílčí kvalifikací formou „slovníčku“ a pomoci 

Vám orientovat se v této problematice, 

 rekapitulovat požadované dílčí kvalifikace, 

které byly identifikovány v rámci 

dotazníkového šetření a příslušné autorizované 

osoby v Ústeckém kraji. 

V příloze Dokumentu naleznete seznam všech dílčích 

kvalifikací ve skupině vzdělávání Stavebnictví, 

geodézie a kartografie; Zpracování dřeva a výroba 

hudebních nástrojů a seznam příslušných 

autorizovaných osob v Ústeckém kraji. 

  

ÚVOD 
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A 

Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 

Podpora zřizování nových pracovních míst 

poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při 

zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i uchazečům 

samotným. Jedná se zejména o následující opatření 

(nástroje) aktivní politiky zaměstnanosti: 

a) rekvalifikace 

b) investiční pobídky 

c) veřejně prospěšné práce 

d) společensky účelná pracovní místa 

e) příspěvek na zapracování 

f) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 

program 

Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je i poradenství 

a cílené programy k řešení zaměstnanosti. 

Autorizující orgán 

Je ústřední správní úřad (zpravidla příslušné 

ministerstvo), který rozhoduje o přiznání statutu 

autorizované osoby žadateli na základě jeho písemné 

žádosti. 

DÍLČÍ KVALIFIKACE – 

SLOVNÍČEK 
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V případě stavebnictví je to Ministerstvo průmyslu a 

obchodu. 

Autorizovaná osoba 

Fyzická nebo právnická osoba, které autorizující orgán 

přiznal právo ověřit zkouškou, zda si žadatel o 

kvalifikační osvědčení dílčí kvalifikace skutečně osvojil 

všechny požadované odborné znalosti a osobnosti.  

Autorizovanou osobou je obvykle škola nebo 

organizace. 

D 

Dílčí kvalifikace 

Způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo 

více pracovních činností, které ve svém celku 

umožňují určité profesní uplatnění. 

H 

Hodnoticí standard (HS) 

Soubor kritérií a organizačních a metodických 

postupů pro ověřování odborné způsobilosti vykonávat 

pracovní činnosti v určitém povolání.  

Nejdůležitější výstupe NSK. 
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K 

Kompetence 

Způsobilost 

Elementární prvek NSK. 

Kvalifikace 

Pracovník je kvalifikován k výkonu svého povolání, 

jestliže vyhoví kvalifikačním požadavkům s tímto 

povoláním spojeným. Kvalifikační požadavky 

stanovené pro výkon všech povolání v ČR jsou 

postupně vkládány do Národní soustavy kvalifikací. 

Kvalifikační požadavek 

Každá kvalifikace je definována jednotlivými 

kvalifikačními požadavky. Tyto požadavky se nazývají 

způsobilosti, resp. kompetence – jde o pojmy 

vyjadřující totéž. 

Kvalifikační standard (KS) 

Strukturovaný popis odborných způsobilostí pro řádný 

výkon určité pracovní činnosti nebo určitých 

pracovních činností v určitém povolání.  

Kvalifikační standard dílčí kvalifikace 

Odborné znalosti a dovednosti potřebné pro 

výkon pracovních činností příslušné dílčí kvalifikace.  
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Udávají, co by pracovník měl po odborné stránce 

umět, aby zvládl pracovní činnosti příslušné dílčí 

kvalifikace. 

Kvalifikační úroveň 

Základní třídicí kategorie jednotek práce v NSP. 

Odráží náročnost požadavků kladených na 

vykonavatele jednotek práce. 

L 

Lidské zdroje (LZ) 

Jsou specifickou činností v rámci organizace, která se 

zabývá řízením lidského kapitálu v organizaci, tedy 

řízením zaměstnanců jako celku. Liší se od 

manažerského řízení tím, že řídí zaměstnance jako 

celek a poskytuje manažerům „nástroje“, kterými 

mohou přímo i nepřímo působit na růst a udržení 

produktivity práce. 

N 

Národní soustava kvalifikací (NSK) 

Databáze všech úplných a dílčích kvalifikací.  

Ke každé dílčí kvalifikaci jsou Národním ústavem 

odborného vzdělávání ve spolupráci se sociálními 

partnery a resortními ministerstvy vytvářeny 

kvalifikační a hodnotící standardy.  
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Národní soustava povolání 

Otevřená, soustavně aktualizovaná, veřejně dostupná 

databáze jednotek práce vyskytujících se na českém 

trhu práce vytvářená zaměstnavateli a garantovaná 

státem. 

O 

Odborné kompetence (způsobilosti) 

Souhrn odborných znalostí a dovedností. 

Obecné kompetence 

Způsobilost zvládat určité komplexy činností bez 

ohledu na jejich odborné zaměření. 

Osvědčení o dílčí kvalifikaci 

Doklad o složení zkoušky před autorizovanou osobou. 

P 

Počáteční vzdělávání 

Vzdělávání v ZŠ, SŠ či VŠ jako základní souvislá 

příprava na povolání. 

Povolání 

Standardizovaný souhrn pracovních činností podle 

jejich obvyklého seskupení na trhu práce, jejichž 
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výkon předpokládá určitou odbornou a další 

způsobilost. 

S 

Standardy 

Základní stavební prvky Národní soustavy kvalifikací 

jsou standardy.  

Sektorová rada 

Dobrovolné profesní sdružení, složené z reprezentantů 

významných zástupců zaměstnavatelů, 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. 

Tvůrce a garant jednotek práce v NSP. 

U 

Úplná kvalifikace 

Způsobilost vykonávat určité povolání s perspektivou, 

že se bude jednat o povolání obsažené v Národní 

soustavě povolání. 
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Z 

Zákon 179/2006 Sb.   

Zákon 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon 

o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). 

Zkouška z dílčí kvalifikace 

Zkouška před autorizovanou osobou. Ověření 

odborných znalostí a dovedností vymezených 

kvalifikačním standardem příslušné dílčí kvalifikace.  
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V rámci dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli 

v sektoru stavebnictví byly ze skupiny vzdělávání 

Stavebnictví, geodézie a kartografie; Zpracování dřeva 

a výroba hudebních nástrojů nejčastěji poptávány DK 

tesař, stavební truhlář, zedník, truhlář nábytkář, 

montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace. V tabulce 

jsou uvedeny autorizované osoby pro jednotlivé dílčí 

kvalifikace v Ústeckém kraji. 

DK Autorizovaná osoba 
 

Tesař (33-002-
H) 

Střední škola energetická a stavební 
Chomutov, Na Průhoně 4800, 
příspěvková organizace 

Zedník (36-
020-H) 

Střední škola technická, Most, 
příspěvková organizace 
 

Střední škola energetická a stavební 
Chomutov, Na Průhoně 4800, 
příspěvková organizace 
 

Truhlář 
nábytkář (33-

Střední odborná škola Litvínov – 
Hamr, příspěvková organizace  

DÍLČÍ KVALIFIKACE – 

POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELŮ 
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001-H)  

Střední škola energetická a stavební 
Chomutov, Na Průhoně 4800, 
příspěvková organizace 
 

Montér 
vnitřního 
rozvodu vody a 
kanalizace (36-
004-H) 

Střední škola energetická a stavební 
Chomutov, Na Průhoně 4800, 
příspěvková organizace 
 

Topenář (36-
004-H) 

Střední škola energetická a stavební 
Chomutov, Na Průhoně 4800, 
příspěvková organizace 
 

Stavební 
truhlář (33-
002-H) 

 

Střední škola energetická a stavební 
Chomutov, Na Průhoně 4800, 
příspěvková organizace 
 

Střední škola technická, Most, 
příspěvková organizace 

 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

Podbořany, příspěvková organizace, kpt. Jaroše 862 

má zpracované vzdělávací programy pro dílčí 

kvalifikace Topenář a Montér vnitřního rozvodu vody a 

kanalizace.  

Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, 

Čelakovského 5, příspěvková organizace má 
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akreditovaný vzdělávací program pro dílčí kvalifikaci 

Malíř natěrač a Truhlář nábytkář. 

Střední škola stavební, Teplice, příspěvková 

organizace má akreditovaný vzdělávací program dílčí 

kvalifikace Zedník. 
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Seznam autorizovaných osob v pro skupinu vzdělávání 

Stavebnictví, geodézie a kartografie; Zpracování dřeva 

a výroba hudebních nástrojů v Ústeckém kraji. 

 

AUTORIZOVANÁ 
OSOBA 

 

DÍLČÍ KVALIFIKACE 

 

 

Střední škola 
energetická a 
stavební Chomutov, 
Na Průhoně 4800, 
příspěvková 
organizace 

 

 

 

 

Montér vnitřního rozvodu 
vody a kanalizace (36-003-H) 

 

Topenář (36-004-H) 

 

Montér vnitřního rozvodu 
plynu a zařízení (36-005-H) 

 

Podlahář betonových podlah 
(36-034-H) 

 

Podlahář plovoucích podlah 
(36-035-H) 

 

PŘÍLOHY 
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Tesař (36-051-H) 

 

Montér suchých staveb (36-
021-H) 

 

Dlaždič (36-001-E) 

Dlaždič prefabrikovaných 
dlažeb (36-044-E) 

 

Zedník ( 36-020-H) 

 

Zhotovitel zateplovacích 
systémů (36-022-H) 

 

Stavební truhlář (33-002-H) 

 

Truhlář nábytkář (33-001-H) 

 

Vyšší odborná škola a 
Střední škola, 
Varnsdorf, 
příspěvková 
organizace 

 

Montér suchých staveb (36-
021-H) 

 

Zedník (36-020-H) 
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Zhotovitel zateplovacích 
systémů (36-022-H) 

 

Střední škola 
technická, Most, 
příspěvková 
organizace 

 

Montér suchých staveb (36-
021-H) 

 

Zedník (36-020-H) 

 

Stavební truhlář (33-002-H) 

 

Střední odborná škola 
Litvínov – Hamr, 
příspěvková 
organizace 

Truhlář nábytkář (33-001-H) 

 

 

 

Seznam Dílčích kvalifikací ve skupině vzdělávání 

Stavebnictví, geodézie a kartografie; Zpracování dřeva 

a výroba hudebních nástrojů. 

 

NÁZEV ÚPLNÉ 
KVALIFIKACE 

 

NÁZEV DÍLČÍ KVALIFIKACE 

 Montér vnitřního rozvodu plynu 
a zařízení (36-005-H) 
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Instalatér (36-52-
H/01) 

Topenář (36-004-H) 

 

Montér vnitřního rozvodu vody 
a kanalizace (36-003-H) 

 

Kameník (36-54-
H/01) 

Písmák (36-012-H) 

 

Osazovač (36-011-H) 

 

Štípač kamene (36-010-H) 

 

Brusič a frézař kamene (36-
007-H) 

 

Dělník v kamenické výrobě 
(36-016-E) 

 

Obsluha strojů a strojních 
zařízení v kamenické výrobě 
(36-015-H) 
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Kominík (36-56-
H/01) 

Kominík - Kontrola a čištění 
spalinových cest 

(36-025-H) 

 

Kominík – Měření spalin (36-
023-H) 

Kominík – Montáž komínů a 
komínových vložek (36-017-H) 

 

 

Podlahář (36-59-
H/01) 

 

Podlahář povlakových podlah 
(36-036-H) 

 

Podlahář betonových podlah 
(36-034-H) 

 

Podlahář bezespárých podlah 
(36-037-H) 

 

Podlahář plovoucích podlah 
(36-035-H) 

 

Podlahář dřevěných podlah 
(36-033-H) 
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Sklenář (36-62-
H/01) 

 

Sklenář (36-049-H) 

 

Tesař (36-64-H/01) 

 

Tesař (36-051-H) 

 

Vodař (36-65-H/01) 

 

Vodař - údržba vodních toků 
(36-019-H) 

 

Poříčný (36-018-H) 

 

Hrázný a jezný (36-014-H) 

 

Dlaždičské práce 
(36-67-E/02) 

 

Dlaždič prefabrikovaných 
dlažeb (36-044-E) 

 

Dlaždič ( 36-001-E) 

 

Montér suchých 
staveb (36-66-H/01) 

 

Montér suchých staveb (36-
021-H) 

 

Zedník (36-67-H/01) 

 

Zhotovitel zateplovacích 
systémů (36-022-H) 
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Zedník (36-020-H) 

 

Kamnář (36-67-
H/02) 

 

Kamnář montér topidel (36-
045-H) 

 

 

Pokrývač (36-69-
H/01) 

 

Pokrývač skládaných krytin 
střech historických budov (36-
032-H) 

 

Pokrývač skládaných krytin 
tvarově složitých střech (36-
031-H) 

 

Pokrývač skládaných krytin 
(36-030-H) 

 

Dílčí kvalifikace, 
které nejsou 
součástí žádné 
úplné kvalifikace 

 

Lamač (36-013-H) 

 

Kominík - Revizní technik 
spalinových cest (36-024-H) 

 

Asfaltér (36-002-E) 
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Obsluha složitých strojů v 
kamenické výrobě (36-008-H) 

Truhlář (33-56-
H/01) 

 

 

Stavební truhlář (33-002-H) 

 

Truhlář nábytkář (33-002-H) 
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