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Databáze rekvalifikací 
 
 

Profesní kvalifikace 
 
 
Administrátor pohřebiště 
Administrátor projektu  
Art grafik 
Asanační pracovník bez fumigantů 
Asanační pracovník s fumiganty  
Asfaltér 
Asistentka, sekretářka 
Auditor systémů řízení 
Autolakýrník - finální povrchová úprava 
Autolakýrník - přípravář 
Balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich 
Báňský úpravář 
Barman 
Betonář 
Bourání masa 
Brašnář 
Broušení kovových materiálů 
Brusič a frézař kamene 
Brusič nožířských výrobků 
Brusič skla 
Dekoratér 
Dekoratér keramiky  
Dělník čištění a kontroly dílců, balení výrobků 
Dělník v kamenické výrobě 
Dělník ve strojírenské výrobě 
Dělník výroby bednění 
Dělník výroby dřevařských polotovarů 
Detašér čistírny a prádelny 
Detektiv koncipient 
Dílenský montážník nábytku 
Dlaždič 
Dlaždič prefabrikovaných dlažeb 
Doprava dříví 
Dozorce výhybek 
Ekonom práce 
Elektrická zařízení 
Elektrické instalace 
Elektrické rozvody 
Elektromechanik koncových vysokofrekvenčních zařízení  
Elektromechanik pro chladící zařízení 
Elektromechanik pro technická zařízení 
Elektromechanik pro výtahy 
Elektromontér fotovoltaických systémů 
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Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník 
Europodkovář 
Evidence zásob zboží a materiálu 
Florista 
Formíř – jádrař 
Fotograf v minilabu 
Fotolaborant 
Fotoreportér 
Frézování kovových materiálů 
Galvanizér 
Glazovač keramiky  
Greenkeeper 
Hodnotitel koní 
Hradlář, hláskař 
Hrázný a jezný 
Hrobník 
Hutník přípravář vsázky aglomerace 
Hutník tavič neželezných kovů 
Hutník tavič ocelí 
Hutník tažeč kovů 
Hutník valcíř kovů 
Hutník vysokopecař 
Chemický technik analytik 
Chemický technik manažer provozu 
Chemický technik mistr 
Chemický technik operátor 
Chemický technik plánovač 
Chemický technik technolog 
Chemik pro obsluhu zařízení 
Chemik-laborat 
Chirurgický nástrojař 
Chlorovač 
Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců 
Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz 
Chovatel a ošetřovatel prasat 
Chovatel a ošetřovatel skotu 
Chovatel exotických ptáků 
Chovatel koní 
Chovatel okrasných a akvaryjních ryb 
Chovatel včel 
Chovatel vodní drůbeže 
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky  
Chůva pro dětské koutky  
Informátor v dopravě  
Jednoduchá obsluha hostů 
Jezdec a chovatel dostihových koní 
Jezdec a chovatel sportovních koní 
Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní 
Kalič 
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Kamnář montér topidel 
Keramicky technik mistr 
Keramicky technik technolog 
Keramik- modelář 
Klempíř drakař  
Klempíř stavební  
Klempíř strojní 
Knihař na automatických knihařských linkách 
Knihař na knihařských strojích 
Kočí 
Kočí v lesní těžbě 
Koksař obsluha baterií 
Koksař obsluha chemické části koksovny  
Kominík - kontrola a čištění spalinových cest 
Kominík - měření spalin 
Kominík - montáž komínů a komínových vložek 
Kominík - revizní technik spalinových cest 
Kontrolor kvality 
Kontrolor strojírenských výrobků 
Kovář ruční  
Kovář strojní  
Kovotlačitel 
Kožařský technik – kontrolor kvality 
Kožařský technik – plánovač výroby, zásobovač 
Kožařský technik – technolog výroby obuvi 
Kráječ kožešinových dílců 
Krajinář 
Kuchař expedient 
Květinář 
Lakýrník a natěrač 
Lakýrník ve strojírenství 
Lamač 
Lektor dalšího vzdělávání  
Lesní technik lesník pro pěstební činnost 
Lesní technik lesník pro těžební činnost 
Lesní technik myslivec 
Líhňař 
Lisař - seřizovač na automatických linkách  
Malíř 
Malíř skla 
Manažer BOZP 
Manažer kvality 
Manažer prodeje 
Manažer programů a komplexních projektů  
Manažer projektu  
Manipulace se zbožím a materiálem 
Manipulační práce se zbožím ve skladu 
Mechanik geologicko-průzkumných zařízení 
Mechanik kolejových vozů 
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Mechanik motorových lokomotiv  
Mechanik optických přístrojů 
Mechanik přístrojů a strojů 
Místní zástupce cestovní kanceláře 
Mlékař 
Montážník nábytku 
Montér elektrických instalací  
Montér elektrických rozvaděčů 
Montér elektrických sítí 
Montér hromosvodu  
Montér kabelových technologií pro silnoproud 
Montér ocelových konstrukcí 
Montér slaboproudých zařízení  
Montér strojů a zařízení 
Montér suchých staveb 
Montér tepelných čerpadel  
Montér točivých strojů  
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení 
Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace 
Montér výplní stavebních otvorů  
Montér výtahů 
Montér výtahů specialista 
Montér zateplovacích systémů 
Montér zdících systémů 
Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů 
Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření  
Nástrojař pro přípravky a měřidla 
Nástrojař pro řezné nástroje  
Návrhář software 
Nožíř 
Obráběč keramiky 
Obsluha CNC obráběcích strojů 
Obsluha čerpací stanice s PHL 
Obsluha mlýnských strojů  
Obsluha mobilních štěpkovacích strojů 
Obsluha pálících pecí 
Obsluha složitých strojů v kamenické výrobě 
Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace 
Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě 
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 
Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji 
Obsluha úpravny kamene 
Obsluha zařízení sil 
Obuvník pro gumárenskou výrobu 
Obuvník pro sériovou obuv 
Obuvník pro výrobu ortopoedické obuvi 
Obuvník pro zakázkovou výrobu 
Odborný servisní pracovník 
Omítkář 
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Operátor DTP 
Operátor linky pro výrobu krmných směsí  
Operátor linky pro výrobu premixů  
Operátor železniční dopravy 
Opravář malé zemědělské mechanizace 
Opravář obuvi a kožedělného zboží 
Opravář strojů a zařízení 
Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat 
Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin 
Optik pro brýlovou techniku  
Osazovač 
Ostřič nástrojů 
Ošetření jatečně opracovaných těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů 
Ošetřovatel koní 
Ovocnář 
Paznehtář 
Personalista 
Pěstební činnost a ochrana lesa 
Pěstitel základních plodin 
Písmák 
Podkovář specialista 
Podlahář betonových podlah 
Podlahář bezespárých podlah 
Podlahář dřevěných podlah 
Podlahář plovoucích podlah 
Podlahář povlakových podlah 
Pokladní 
Pokrývač skládaných krytin 
Pokrývač skládaných krytin střech historických budov 
Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech 
Pomocník podkováře 
Poradce pro pozůstalé 
Porážení, jatečné opracování a porcování drůbeže 
Porážení, jatečné opracování a porcování králíků 
Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat 
Poříčný 
Poštovní doručovatel 
Potápěč operátor 
Potápěč pracovní  
Práce v ubytovacím zařízení 
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 
Pracovník poštovní přepážky 
Pracovník poštovní přepážky univerzální 
Pracovník poštovní přepravy I 
Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku 
Pracovník pro recyklaci  
Pracovník pro řádné zacházení s malými jatečními zvířaty na porážkách  
Pracovník pro řádné zacházení s velkými jatečními zvířaty na porážkách  
Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků 
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Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva 
Pracovník pronájmu prádla 
Pracovník provozu čistírny usní a kožešin 
Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění 
Pracovník provozu prádelny 
Pracovník turistického informačního centra  
Pracovník vnitřní poštovní služby II 
Pracovník výroby sesazenek 
Prodavač 
Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, 
králíků, zvěřiny a ryb 
Producent krmného hmyzu 
Producent savců pro krmné a pokusné účely 
Provozní těžař ropy a plynu 
Průvodce cestovního ruchu 
Průvodce přírodou  
Přeprava a ustájení jatečných zvířat 
Příjem surovin pro výrobu potravin a krmiv 
Příprava keramických hmot  
Příprava minutek 
Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení 
Příprava pokrmů studené kuchyně 
Příprava teplých pokymů 
Psovod bezpečnostní služby 
Psovod horské služby 
Pstruhař 
Ruční práce v produkčním zahradnictví 
Rukavičkář 
Rybníkář 
Rytec kovů 
Rytec skla 
Řemeslná výroba perníků 
Řemeslné zpracování čokolády 
Řidič kolesového nakladače 
Řidič pásového vozu 
Řidič rypadla 
Řidič velkostroje 
Sadovník 
Sedlář 
Servisní mechanik malých chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel  
Servisní mechanik velkých chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel  
Servisní pracovník 
Servisní pracovník u zákazníka  
Servisní technik klimatizace osobních automobilů 
Seřizovač konvenčních obráběcích strojů  
Signalista 
Sjednavatel pohřbení 
Skenerista retušér 
Skladník 
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Skladování a distribuce potravin a krmiv 
Skladování, balení a expedice mlýnských výrobků 
Sklář pro duté sklo 
Sklář pro lisované sklo 
Sklář pro technické sklo 
Sklenář 
Složitá obsluha hostů 
Smaltér 
Sommelier 
Soustružení kovových materiálů 
Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců 
Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců 
Specialista poradenství a prodeje krmných směsí  
Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 
Správce operačních systémů pro malé a střední organizace  
Správce sítí pro malé a střední organizace 
Staniční dozorce 
Stavební montážník 
Stavební truhlář 
Stavební zámečník  
Stavitel podzemní hrobky  
Strážce přírody  
Strážný 
Strojní rytec  
Strojník bazénu 
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice 
Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod 
Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody 
Střihač ovcí 
Stříhání oděvů (střihová služba) 
Studnař 
Svrškařka 
Sýrař 
Šička interiérového vybavení 
Šička kožešinových výrobků 
Školkař 
Štípač kamene 
Tapetář 
Tavič 
Tavič skloviny 
Technik BOZP 
Technik kontrolor jakosti ve strojírenství  
Technik kvality 
Technik PC a periferií 
Technik řízení jakosti ve strojírenství  
Tesař 
Textilní mistr 
Těžba dříví těžebně-dopravními stroji 
Těžební činnost 
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Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích 
Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích 
Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích 
Tiskař na ofsetových archových strojích 
Tiskař na sítotiskových strojích 
Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích 
Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích 
Točíř keramiky  
Topenář 
Tranzitér 
Truhlář nábytkář 
Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy 
Truhlář pro příčky a vestavěný nábytek 
Truhlář pro výrobu oken a dveří 
Tunelář 
Ubytování v soukromí 
Údržba lesních cest 
Údržba veřejné zeleně 
Úklidové práce v ubytovacím zařízení – pokojská 
Úklidový pracovník - speciální práce 
Úklidový pracovník administrativních ploch 
Úklidový pracovník v potravinářských provozech 
Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních 
Umělecký kovář 
Umělecký pasíř 
Umělecký truhlář 
Umělecký zámečník 
Úpravy a opravy oděvů 
Vahař 
Vazačské práce 
Vedoucí pracovník turistického informačního centra 
Vedoucí zájezdu  
Vinohradník-vinař 
Vlakvedoucí osobní přepravy 
Vodař – údržba vodních toků 
Vrtač průzkumných vrtů 
Vrtání kovových mateirálů 
Výhybkář 
Vylévač keramiky  
Výpomoc při obsluze hostů 
Výpomoc při přípravě pokrmů 
Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty 
Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí 
Výroba chleba a běžného pečiva 
Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů  
Výroba jemného pečiva 
Výroba karamelových a kandytových výrobků 
Výroba knedlíků 
Výroba konzerv 
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Výroba lahůdek 
Výroba majonéz a omáček 
Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků 
Výroba matrací z matracových prefabrikátů 
Výroba matracových potahů 
Výroba nečokoládových cukrovinek 
Výroba perníků 
Výroba polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů 
Výroba polotovarů pro matracové potahy 
Výroba potravin a krmiv 
Výroba příloh 
Výroba restauračních moučníků 
Výroba rybích lahůdek 
Výroba sazenic v lesních školkách 
Výroba těstovin 
Výroba trvanlivého pečiva 
Výroba zákusků a dortů 
Výroba zmrzlin 
Výrobce dřevěných hraček  
Výrobce forem ze dřeva 
Výrobce kovové bižuterie 
Výrobce kovových forem 
Výrobce lisované keramiky  
Výrobce matracových jader 
Výrobce sádrových forem 
Výrobce skleněné bižuterie 
Výrobce skleněných vánočních ozdob 
Vysekávač 
Základní kovoobráběčské práce  
Základy managementu kvality 
Zámečník 
Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel  
Zámkař 
Zedník 
Zelinář 
Zemědělský kovář 
Zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu 
Zhotovování dámských kostýmů a plášťů 
Zhotovování knoflíků 
Zhotovování pánských obleků 
Zhotovování pánských plášťů a bund 
Zhotovování sukní, halenek a šatů 
Zpracování živočišných tuků 
Zpracovatel ryb 
Zpracovatel včelích produktů 
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Čisté rekvalifikace 
 
Holičské a kadeřnické práce 
Kosmetické služby 
Manikúra a pedikúra včetně nehtové modeláže 
Manikúra včetně nehtové modeláže 
Obsluha sauny  
Pedikúra včetně nehtové modeláže 
Piercing (vpravování cizorodých předmětů do lidského těla) 
Provoz solárií  
Provoz solárií  
Tetování (aplikace ozdobných obrazců) 
Trvalé líčení (permanentní make - up) 
Vizážistika a barvové poradenství 
Administrátor osobního počítače 
Administrátor www serveru 
Čtení a kreslení technické dokumentace 
Obsluha osobního počítače 
Počítačová gramotnost (dle sylabu ECDL) 
Počítačový grafik 
Pracovník grafického studia 
Programátor  
Programátor CNC strojů  
Programátor www aplikací 
Technik výpočetních systémů 
Tvorba www stránek 
Základy obsluhy osobního počítače 
Daňový specialista 
Daňová evidence  
Daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) 
Mzdové účetnictví                                                          
Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky)                                               
Účetnictví 
Účetnictví (s využitím výpočetní techniky) 
Účetnictví a daňová evidence 
Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky)   
Pomocné práce při úpravě a zpracování textilií a kůže 
Pomocné práce při zpracování odpadového materiálu 
Pomocné práce v keramické dílně 
Pomocné práce ve šperkařské dílně 
Pomocné práce v tkalcovské dílně 
Pomocné prodavačské práce 
Pomocné zednické práce 
Barvení a chemická úprava textilií 
Celní deklarant                                                            
Člen první pomoci 
Dispečer logistiky 
Dřevorubec 
Finanční poradce 
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Galvanizérské práce  
Hodinářské práce 
Hospodyně 
Chovatel zvířat (se zaměřením na péči v zoo prodejnách a zájmových chovech) 
Izolatérské práce 
Knihovník 
Krupier 
Management  
Management systémů řízení bezpečnostních informací 
Marketing 
Modelářské práce 
Nespecifická rekvalifikace, dle Usnesení vlády č. 238/1991  
Obchodní zástupce 
Obsluha a údržba čelního nakladače 
Obsluha elektro/motovozíku 
Obsluha hydraulické ruky 
Obsluha křovinořezu 
Obsluha lesního kolového traktoru 
Obsluha motorové řetězové pily   
Obsluha motorové řetězové pily a křovinořezu 
Obsluha zdvihacích zařízení 
Operátor call centra 
Opravy hudebních nástrojů 
Opravy karoserií 
Opravy ostatních dopravních prostředků 
Opravy silničních vozidel 
Organizačně technický pracovník 
Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku 
Pivovarnické a sladovnické práce 
Podnikový ekolog 
Polygrafická výroba  
Poradce pro výživu 
Poradce zdravého životního stylu (mimo oblast zdravotnictví) 
Pracovník (pracovnice) ve spisové službě 
Pracovník spotřebitelských úvěrů 
Puškařské práce                           
Realitní makléř 
Recepční 
Smaltérské práce 
Stříhání a kosmetická úprava psů 
Štukatérské práce 
Úklidové práce (se zaměřením na domácnosti) 
Vedoucí dětských kolektivů 
Vedoucí provozu - mistr/mistrová 
Výkon zeměměřických činností                                    
Výroba a zpracování paliv a maziv                             
Základy podnikání 
Základy znakového jazyka 
Zdravotník zotavovacích akcí 
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Zlatnické a klenotnické práce 
Zpracování gumárenských směsí 
Zpracování kůží 
Zprostředkovatel obchodu 
 
 

Programy v oblasti sportu 
 
Instruktor aerobiku 
Trenér aerobiku 
Instruktor cvičení Pilates 
Instruktor Bodystyling 
Instruktor Power jógy 
Instruktor indor cycling 
Trenér biathonu 
Instruktor bojových umění 
Trenér bojových umění 
Trenér curlingu  
Instruktor indoor cycling - spinning 
Trenér florbalu  
Trenér fotbalu licence B 
Instruktor golfu 
Instruktor gymnastiky  
Trenér gymnastiky  
Instruktor skalního lezení 
Instruktor lezení na umělých stěnách 
Instruktor jezdectví 
Instruktor jógy 
Trenér juda  
Trenér kanoistiky 
Trenér korfbalu 
Trenér krasobruslení 
Trenér lakrosu  
Trenér lukostřelby  
Instruktor lyžování 
Trenér lyžování 
Instruktor snowboardingu 
Instruktor dětského plavání 
Instruktor plavání  
Instruktor aqua fitness 
Instruktor sportovního potápění 
Trenér rychlobruslení 
Instruktor squashe 
Trenér sportovní střelby  
Trenér šachu  
Trenér tanečních disciplín  
Trenér tenisu  
Trenér volejbalu  
Instruktor základních pohybových aktivit 
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Instruktor zdravotní tělesné výchovy  
Instruktor pobytu v přírodě  
Instruktor volnočasových sportovních aktivit 
Instruktor vodní turistiky 
Instruktor kulturistiky 
Instruktor kondičního posilování 
Instruktor sebeobrany 
Instruktor kondiční chůze 
Průvodcovské služby v oblasti tělovýchovy 
Horská průvodcovská činnost 
Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví 
Plavčík 
Mistr plavčí 
Záchranář na volné vodě 
Instruktor fitness 
 


