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Národní soustava kvalifikací – účel a cíl 

HLAVNÍ CÍL: Umožnit občanům, aby jim mohly být 

uznávány a certifikovány jejich skutečné znalosti a 

dovednosti, bez ohledu na to, jakou cestou je 

získali - v kurzu, praxí, sebevzděláváním... 

DALŠÍ FUNKCE A ÚČELY: 

• Definování potřebných kompetencí – dovedností, 

znalostí

• Konsensus odborné komunity o tom, které 

kompetence jsou pro danou profesi důležité

• Standardizace kurzů, včetně rekvalifikačních

• Cesta k živnostenskému listu

• Cesta k závěrečné učňovské zkoušce Barista/baristka (65-052-H)



Národní soustava kvalifikací (NSK) www.narodnikvalifikace.cz

http://www.narodnikvalifikace.cz/


Žebříček profesních kvalifikací podle počtu zkoušek:

Problémy k řešení: 

 785 PK nemá 

autorizovanou osobu

 230 PK má autorizovanou 

osobu, jsou ale bez 

zkoušek

Na řešení 

spolupracujeme 

(mimo jiné) s projektem 

UpSkilling



Národní soustava kvalifikací zahrnuje tradici i inovace



Kamnář stavitel krbů / 

kamnářka stavitelka krbů 

(36-115-H)

Obkladač/obkladačka

(36-164-H)

Florista/floristka

(41-008-H)

Montér/montérka 

vnitřního rozvodu vody a 

kanalizace

(36-003-H)
Fotografie: Facebook SOŠ Jarov, celoživotní vzdělávání 



Cvičitel/cvičitelka jezdectví

(41-128-M)

Instruktor/instruktorka 

sjezdového lyžování

(74-040-M)

Záchranář/záchranářk

a na volné vodě

(74-009-M)





Počítačový 3D grafik / počítačová 3D grafička (82-030-N)

Foto: web Bohemian multimedia spol. s r.o. www.3bohemians.eu/



Příklad provázání PK s rezortní strategií

Připravované PK z oblasti tzv. 

precizního zemědělství (4.0)

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství

Připravovaný Strategický plán Společné 

zemědělské politiky na období 2023-2027 

pro Českou republiku – jedním z pilířů je 

právě PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ. 

Plán konstatuje nutnost vzdělávání a 

kvalifikovaných pracovníků = došli jsme 

společně s navrhovateli a MZe k myšlence 

využití NSK. 



Vorař stavitel / vorařka stavitelka vorů (36-115-H)

Zpět do historie, ale i do žhavé přítomnosti: 

Fotografie: Facebook SOŠ Jarov, celoživotní vzdělávání 



Návrh nové PK, tzv. rodný list Máte návrh 

na novou 

profesní 

kvalifikaci?

Kontaktuje 

mne. 



2 základní weby NSK

Portál NSK: www.narodnikvalifikace.cz

Popularizační web – „NSK s lidskou tváří“

www.vzdelavaniaprace.cz



NPI ČR propaguje NSK na sociálních sítích 

www.linkedin.com/in/richardveleta/

https://www.linkedin.com/in/richardveleta/


Děkuji vám za pozornost

Mgr. Richard Veleta, Ph.D.
manažer tvorby standardů NSK, metodik a ambasador
richard.veleta@npi.cz

www.linkedin.com/in/richardveleta/
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