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Co je to profesní kvalifikace: 
Profesní kvalifikace (PK) je odborná způsobilost fyzické osoby řádně vykonávat určitou pracovní činnost. 

Potřeba udělování PK vzešla z praxe, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích dosažený 

stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec 

ovládá nějakou dílčí pracovní činnosti pro dané povolání. Zákon č. 179/2006 Sb. jednotlivá povolání (úplné 

profesní kvalifikace) člení na dílčí profesní kvalifikace. Profesní kvalifikace je tedy částí úplné profesní 
kvalifikace, která je samostatně uplatnitelná na trhu práce.  

Ke každé profesní kvalifikaci jsou vytvářeny kvalifikační a hodnotící standardy. 
Kvalifikační standard je dokument, ve kterém je definováno, co by držitel dané kvalifikace měl ovládat, 

hodnotící standard pak formou odborných způsobilostí přesně stanovuje, co a jakým způsobem uchazeč 

o uznání profesní kvalifikace musí prokázat. 

 

Úplná profesní kvalifikace Autolakýrník se dělí na: 

Autolakýrník - finální povrchová úprava (kód: 23-019-H) 
Autolakýrník - přípravář (kód: 23-018-H) 

 

Legislativa: 
Od 1. 8. 2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a 
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb.“). Tato právní 

norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí 

jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem či praxí. 

Databází všech úplných profesních a profesních kvalifikací je Národní soustava kvalifikací. 

 
Pro koho jsou PK určeny: 
Profesní kvalifikace je určená lidem, kteří potřebují platný a všeobecně uznávaný certifikát vázaný na 

konkrétní profesi. Jsou to ti, kteří středoškolské vzdělání nedodělali, ale mají příslušnou praxi, nebo mají 

střední nebo vysokou školu, ale v jiném oboru, a potřebují doklad o své praxi. Zákon o dalším vzdělávání 

umožňuje, aby PK získali i lidé se základním vzděláním. 

 
Vstupní předpoklady: 
O zkoušku může požádat každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo 

účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (věková hranice od 16 let) s splňuje 

zdravotní způsobilost k výkonu dané profese. 

  



Podmínky pro konání zkoušky: 

Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-

vzdelavani/pro-uchazece-o-uznani-dilci-kvalifikace a úhrada stanoveného poplatku za zkoušku.  

Žadatel doručí přihlášku ke zkoušce na adresu školy SPŠD, a.s. osobně, poštou nebo prostřednictvím datové 

schránky. 

Škola zašle žadateli do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánku ke složení zkoušky. Termín konání 

zkoušky autorizovaná osoba odešle přes ISKA i na autorizovaný orgán (MPO) 

https://iskaweb.msmt.cz/Zfo/Termin.zfo. 

Zkouška se tedy může konat nejdříve za 21 dnů, které uplynou ode dne odeslání pozvánky ke zkoušce 

(žadatel však může požádat o dřívější termín). Pokud žadateli nevyhovuje termín navržený autorizovanou 

osobou, stanoví autorizovaná osoba po dohodě termín nový, nejpozději však do 6 týdnů od doručení 

pozvánky. 

 

Poplatky: 
Provedení zkoušky je zpoplatněno. Výše úhrady je stanovována tak, aby pokryla náklady spojené s konáním 

zkoušky. Cena závěrečné zkoušky PK Autolakýrník-finální povrchová úprava je SPŠD, a.s. stanovena na 
13 000 Kč bez DPH (15 730 Kč s DPH). Cena závěrečné zkoušky PK Autolakýrník – přípravář je vyčíslena 

na 12 500 Kč (15 125 Kč s DPH). 

Poplatek za provedení zkoušky musí být autorizované osobě uhrazen nejpozději 7 dnů před dnem konání 

zkoušky, pokud se ovšem uchazeč s autorizovanou osobou nedohodnou jinak.  

  

Omluva ze zkoušky: 
Nemůže-li se uchazeč ve stanoveném termínu zkoušky zúčastnit ze zdravotních nebo jiných vážných 

důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky písemně požádat s uvedením důvodu 

autorizovanou osobu o stanovení jiného termínu. Zkouška musí proběhnout nejpozději do 6 týdnů od 

doručení pozvánky. Avšak i v případě, že se uchazeč omluví v termínu kratším než 2 dny před konáním 

zkoušky, může autorizovaná osoba jeho omluvu akceptovat a stanovit po dohodě termín náhradní. Jestliže 

se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce nedostaví bez omluvy, posuzuje se, jako by u zkoušky 

neuspěl a již zaplacený poplatek se mu nevrací. 

 
Osvědčení 
Dokladem o vykonání zkoušky je osvědčení o získání profesní kvalifikace. Vzor osvědčení v příloze 

Tisk osvědčení z ISKA na tiskopis:  

https://www.sevt.cz/produkt/osvedceni-o-ziskani-profesni-kvalifikace-fyzicke-osoby-49502400/ 

Toto osvědčení je veřejnou listinou podobně, jako jí jsou např. vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o 

absolutoriu, ale také občanský či řidičský průkaz nebo rodný list. Jako takové má celostátní platnost a bez 

dalšího osvědčuje skutečnosti v něm uvedené při každém občanskoprávním i pracovněprávním vztahu, tedy 

i při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli. 



Za určitých podmínek dokonce může nahrazovat předchozí vzdělání a umožnit vykonání závěrečné výuční 
nebo maturitní zkoušky. Osvědčení o získání dílčí kvalifikace se pro účely §63 školského zákona přijímání 

do vyššího ročníku považuje za doklad o předchozím vzdělávání i za doklad o částečném vzdělání žáka pro 

účely §70 – uznání dosaženého vzdělání. 

V praxi to znamená, že ten, kdo získá osvědčení profesních kvalifikací Autolakýrník přípravář a 
Autolakýrník – finální povrchová úprava, bude moci ve Střední průmyslové škole dopravní, a.s. složit 

zkoušku předepsanou pro příslušnou úplnou profesní kvalifikaci (tzn. závěrečnou „učňovskou“ 
zkoušku v oboru Autolakýrník) a získat certifikát o dosažení určitého stupně vzdělání (tedy výuční list), 

aniž by musel absolvovat školní vzdělávání. Osvědčení o získání profesní kvalifikace tedy nahrazují 

předchozí vzdělání. 

 
Zkoušky: 
Zkouškou uchazeč prokáže, že ovládá všechny znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profesní 

kvalifikace v plném rozsahu.  
Zkoušky probíhají podle aktuálního hodnotícího standardu, který stanovuje: 

- formu zkoušky (písemná, ústní, praktická, kombinovaná)  

- zda se koná před jednou autorizovanou osobou či komisí (obě naše kvalifikace se konají před jednou 

osobou) 

- dobu přípravy 

- dobu trvání zkoušky  

Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, aniž by museli 

navštěvovat nějaký kurz, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané vědomosti a znalosti získali. Pokud 

znalosti a praxe žadatele o zkoušku PK nejsou ke zkoušce dostačující, může absolvovat kurzy, 

které by ho na ni připravily. U nás má možnost si vybrat z připravených modulů – viz příloha  

  



Průběh zkoušky:  

Zkouška probíhá před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby. Zkouška je veřejná. Neveřejná 

může být praktická část zkoušky pouze tehdy, je-li to nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany 

zdraví a bezpečnosti práce. 

Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svou totožnost průkazem totožnosti, dosažení alespoň 

základů vzdělání a předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracovní činnosti. Pokud 

uchazeč průkaz nebo potvrzení nepředloží, nebude ke zkoušce připuštěn. 

1/ Příprava na zkoušku PK: 
- celková doba přípravy (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 – 

45 minut; 

- do doby na přípravu se nezapočítává doba na seznámení s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO. 

2/ Zkouška (možné varianty časového rozložení): 
1. v rozsahu 8 hodin (1 hodina = 60 minut) – bez času na přestávky a na přípravu; 

rozdělena na 2 části – teoretická a praktická; 

2. v rozsahu 8 hodin (1 hodina = 60 minut) rozdělena do 2 dnů: 

o 1. den – teoretická část 
§ rozsah – 2 hodiny 
§ forma – písemná a ústní 

 
o 2. den – praktická část 

§ rozsah – 6 hodin 
§ forma – praktická a ústní 

 
Hodnocení zkoušky: 
Zkoušející je povinen dbát na to, aby zkouška probíhala podle příslušného aktuálního hodnoticího standardu 

ke stažení zde:  

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-418-Autolakyrnik_finalni_povrchova_uprava 

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-417-Autolakyrnik_pripravar 

Hodnotí se každá kompetence zvlášť. Výsledek se zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky; 

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-418-Autolakyrnik_finalni_povrchova_uprava 

Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ 

Výsledné hodnocení zkoušky zní: 

o „vyhověl“ – pokud uchazeč splnil všechny kompetence; 

o „nevyhověl“ – pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil; 

Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí; 

Po úspěšném složení zkoušky profesní kvalifikace, jestliže uchazeč splní všechny požadavky stanovené 

hodnoticím standardem, je vystaveno osvědčení o získání profesní kvalifikace. 

 



Zkoušející oznámí výsledek zkoušky uchazeči písemným sdělením předaným nebo zaslaným do 5 dnů ode 

dne konání zkoušky. V této lhůtě také předá úspěšnému uchazeči osvědčení o získání profesní 
kvalifikace. Záznam o průběhu a výsledku zkoušky autorizovaná osoba (SPŠD) zašle spolu se stejnopisem 

osvědčení do 1 měsíce autorizujícímu orgánu, tedy MPO.  

-  

Další ustanovení: 

Každý, kdo konal zkoušku, může písemně požádat příslušný autorizovaný orgán o přezkoumání průběhu 
a výsledku zkoušky do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno sdělení o výsledku zkoušky. Autorizující 

orgán rozhodne o žádosti ve lhůtě 60 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že buď potvrdí výsledek zkoušky, 

nebo nařídí její opakování.  

Případná opakovaná zkouška se koná nejpozději do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí před toutéž 

autorizovanou osobou nebo zkušební komisí, před níž se konala zkouška původní, avšak za účasti zástupce 

autorizujícího orgánu. Náklady opakované zkoušky hradí autorizující orgán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nabídka odborné přípravy ke zkoušce profesní kvalifikace 

Autolakýrník – finální povrchová úprava (kód: 23-019-H) 

Číslo 
modulu Název modulu 

Počet hodin 
konzultací 

Teorie Praxe 

1. 
Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v právních 
předpisech. 
Obsluha zařízení lakovny. 

1 2 

2. 
Orientace ve složení a základních vlastnostech nátěrových 
hmot. Definování poškození a vad nátěrových systémů, příčin 
jejich vzniku, prevence. 

2 0 

3. Hodnocení kvality podkladových vrstev části karoserie. 0 3 

4. Volba technologického postupu oprav nátěrových systémů. 3 2 

5. 

Maskování vozidla. 
Aplikace nátěrových hmot pomocí pneumatických stříkacích 
pistolí. 
Seřízení, ošetření a údržba pneumatických stříkacích pistolí. 

0 13 

6. Určení správného odstínu a jeho namíchání, základy koloristiky. 2 3 

 
 

Autolakýrník – přípravář (kód: 23-018-H) 
 

Číslo Název 
Počet hodin 
konzultací 

Teorie Praxe 

1. 

Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v právních 
předpisech. 
Základní obsluha zařízení lakovny. 
 

1 2 

2. 

Posuzování druhu a rozsahu poškození vozidla a následná 
volba technologického postupu a rozsahu opravy. 
Demontáž a montáž drobných částí karosérií. 
Příprava povrchu karoserie. 
 

2 10 

3. 

Maskování vozidla. 
Aplikace podkladových nátěrových hmot pneumatickými 
stříkacími pistolemi. 
Seřízení, ošetření a údržba pneumatických stříkacích pistolí. 
 

1 8 

4. Volba, příprava a aplikace podkladových nátěrových hmot. 0 7 

5. Oprava lakovaných povrchů broušením a leštěním. 0 2 

 
 
Autorizovaný zástupce: Ing. Ladislav Šilar 
Kontaktní osoba pro organizaci zkoušek a odborné přípravy: ………………………….. 
Zástupce právnické osoby: Ing. František Novotný, ředitel školy 

Autorizované osobě  

 
  



PŘIHLÁŠKA  KE  ZKOUŠCE 
ověřující dosažení odborné způsobilosti 

podávaná podle § 17 odst. 3 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.“) 

Osobní údaje žadatele o konání zkoušky (dále jen „uchazeč“) 

Jméno, popřípadě jména  

Příjmení  

Případný akademický titul a vědecká hodnost  

Datum narození  

Rodné číslo  

Místo narození  

Adresa místa trvalého pobytu  

Adresa pro doručování písemností 

(pokud se liší od adresy místa trvalého pobytu) 

 

E-mailová adresa (nepovinný údaj)  

Telefonní číslo (nepovinný údaj)  

Nejnižší dosažené vzdělání1 
 získání alespoň základů vzdělání 

 získání alespoň základního stupně vzdělání 

Vymezení dosaženého vzdělání (stupeň, obor), 
je-li hodnoticím standardem vyžadováno 

 

Vymezení předmětu přihlášky ke zkoušce 

Na základě § 17 odst. 1 zákona č. 179/2006 Sb. žádám o ověření, zda jsem si osvojil/a odbornou způsobilost vyžadovanou k získání 
osvědčení o profesní kvalifikaci, které se provede zkouškou podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace: 

Kód profesní kvalifikace Název profesní kvalifikace 

  

Termín konání zkoušky 

Zkouška se dle § 17 odst. 6 zákona č. 179/2006 Sb. koná do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě, 
nedohodne-li se uchazeč s autorizovanou osobou jinak. V případě, že je v hodnoticím standardu vymezeno období kalendářního 

roku, kdy může být zkouška provedena, může si uchazeč s autorizovanou osobou dohodnout pro konání zkoušky termín náležející 
pouze do tohoto období. 

Doplňující informace 

V souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb. zašle uchazeč vyplněnou přihlášku ke zkoušce kterékoliv autorizované osobě, která 
je uvedena v Národní soustavě kvalifikací, s autorizací pro danou profesní kvalifikaci. Její jméno nebo název, popřípadě další 
identifikační údaje uvede do záhlaví tohoto formuláře.  

Informace o profesních kvalifikacích, tj. především o schválených hodnoticích standardech a autorizovaných osobách jsou uvedeny 
v Národní soustavě kvalifikací na www.narodnikvalifikace.cz. 

Další náležitosti přihlášky ke zkoušce 

Místo a datum vyplnění přihlášky ke zkoušce:  

Podpis uchazeče:  

 
1 § 45 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 



Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Já, níže podepsaný/á  

jméno, příjmení …….………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..……..… 

narozen/a (den, měsíc, rok) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…  

 

 

dávám výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa a telefonní číslo za účelem kontaktování 

autorizovanou osobou (jméno nebo název) ………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
které jsem zaslal/a přihlášku ke zkoušce ověřující dosažení odborné způsobilosti podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace 

(název profesní kvalifikace) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(dále jen „příslušná autorizovaná osoba“), přispívající k urychlení souvisejících procesů týkajících se hodnocení dosažené odborné 

způsobilosti.  

 

Správcem výše uvedených osobních údajů pro výše vymezené účely zpracování je příslušná autorizovaná osoba. Subjekt údajů se 

může obracet na příslušnou autorizovanou osobu z důvodu uplatnění práv v oblasti osobních údajů. Subjekt údajů má právo 

kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený tímto projevem vůle, aniž je tím dotčena zákonnost 

zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.  

 

Příslušná autorizovaná osoba jako zpracovatel osobních údajů a autorizující orgán, který je příslušný k rozhodování o udělení, 

prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace pro danou profesní kvalifikaci v souladu s údaji uvedenými v Národní soustavě 

kvalifikací na www.narodnikvalifikace.cz, jako správce osobních údajů zpracovávají další osobní údaje, než ke kterým je tímto 
projevem vůle udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, protože to je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ně 

vztahuje. Mezi právní předpisy, na jejichž základě jsou osobní údaje zpracovávány, patří 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 (§ 17 odst. 2 – obecné podmínky hodnocení dosažené odborné způsobilosti; § 18 odst. 4 – průběh zkoušky; 

§ 19 odst. 2 – náležitosti osvědčení o profesní kvalifikaci) a vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení 

zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (§ 5 – náležitosti pozvánky ke zkoušce; § 7 odst. 1 – 

náležitosti osvědčení o profesní kvalifikaci).  

 

 

 

 

 

V ……………………………………………………………...…………………..….   Dne …………………………………………………….……………….…………. 

 

 

Podpis 
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...…. 

Příloha 
Vzory formulářů 



 
A) Vzor formuláře osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky před autorizovanou fyzickou nebo podnikající fyzickou 
osobou a získání profesní kvalifikace 
 
1) Strana 1 formuláře: 

 
  



2) Strana 2 formuláře 
 

 
 
 

 
1) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.  
2) § 2 písm. k) a příloha 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 zákona č. 110/2007 Sb.  
3) § 113c zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 179/2006 Sb.  
4) § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a 
o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). 

 
 


