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1.1. Standardizovaná zkouška
Dne 1. srpna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání), který umožňuje každému (osoba starší 18 let, získala-li alespoň
základy

vzdělání,

nebo

účastník

rekvalifikace

podle

zákona

upravujícího

zaměstnanost, dále „uchazeč“) nechat si standardizovanou zkouškou ověřit a uznat
své dovednosti a vědomosti bez ohledu na to, zda je získal praxí, či studiem. Zkouška
se koná před autorizovanou osobou.
1.2. Autorizovaná osoba
Autorizovanou osobou pro určitou profesní kvalifikaci se stane žadatel o udělení
autorizace (fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba), který splní požadavky
stanovené zákonem č. 179/2006 Sb. a hodnoticím standardem příslušné profesní
kvalifikace.
1.3. Udělení autorizace
O udělení autorizace autorizované osobě rozhoduje na základě písemné žádosti
příslušný autorizující orgán (zpravidla ministerstvo), do jehož působnosti profesní
kvalifikace patří. Autorizace se uděluje vždy na 5 let. Platnost autorizace je možné
i opakovaně prodloužit vždy o dalších 5 let, a to na základě žádosti podané nejpozději
3 měsíce před uplynutím doby platnosti autorizace.
1.4. Právo zkoušet
Po udělení autorizace (právní moci rozhodnutí) má autorizovaná osoba právo zkoušet
uchazeče, kteří se přihlásí ke zkoušce, a vydávat osvědčení o získání profesní
kvalifikace.
1.5. Osvědčení
Osvědčení o získání profesní kvalifikace je veřejnou listinou, která mj. obsahuje i výčet
získaných odborných způsobilostí. Získání tohoto osvědčení zlepšuje pozici držitele
osvědčení na pracovním trhu.
1.6. Možnost získat stupeň vzdělání
Pokud uchazeč úspěšně absolvuje všechny profesní kvalifikace, které ve svém součtu
skládají úplnou profesní kvalifikaci, má možnost získat stupeň vzdělání úspěšným
vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři
v odpovídajícím oboru vzdělání. Tuto zkoušku lze konat ve škole, která má v rejstříku
1/2

07 AUTORIZACE (úvodní informace, právní úprava)

1. 1. 2021

škol a školských zařízení zapsaný obor vzdělání odpovídající dosažené úplné profesní
kvalifikaci.
1.7. Právní úprava
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
Vyhláška č. 208/2007 Sb., k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího
vzdělávání
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