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Úřad práce - rekvalifikace 

 

rekvalifikace umožňuje fyzickým osobám 

získat kvalifikaci pro nové zaměstnání 

nebo udržení stávajícího zaměstnání 



Úřad práce - rekvalifikace 

 

získání nové kvalifikace a zvýšení, 

rozšíření nebo prohloubení dosavadní 

kvalifikace, včetně jejího udržování nebo 

obnovování 

získání kvalifikace pro pracovní uplatnění 

fyzické osoby, která dosud žádnou 

kvalifikaci nezískala 
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Úřad práce – obsah a rozsah 

rekvalifikace 

 

Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace 

se vychází z dosavadní kvalifikace, 

zdravotního stavu, schopností a zkušeností 

fyzické osoby, která má být rekvalifikována 

formou získání nových teoretických a 

praktických dovedností. 

 



Podmínky pro zařazení fyzické 

osoby do rekvalifikačního kurzu 

být v evidenci úřadu práce jako uchazeč nebo 
zájemce o zaměstnání 

mít odpovídající vstupní kvalifikační 
předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro 
výkon profese 

být zdravotně způsobilý pro absolvování 
rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové 
profese  

 



Podmínky pro zařazení fyzické 

osoby do rekvalifikačního kurzu 

rekvalifikace musí být potřebná – 

dosavadní kvalifikace uchazeče nebo 

zájemce o zaměstnání neumožňuje 

získání vhodného pracovního místa 

rekvalifikace musí být účelná - po 
ukončení rekvalifikace je reálná šance 
získat zaměstnání 
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Úhrada nákladů rekvalifikace 

Úřad práce hradí náklady rekvalifikace 

(kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o 

zaměstnání pokud jej na rekvalifikaci 

doporučí a uzavře s nimi, ještě před 

zahájením rekvalifikačního kurzu, 

písemnou dohodu o rekvalifikaci.  



Úhrada nákladů rekvalifikace 

V dohodě o rekvalifikaci je stanovena 

povinnost, uhradit plně náklady 

rekvalifikace, pokud uchazeč nebo 

zájemce o rekvalifikaci bez vážných 

důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo 

odmítne nastoupit do vhodného 

zaměstnání odpovídajícího nově získané 

kvalifikaci 



Použité zdroje: 

 KOLEKTIV, Jena Švarcová a. Ekonomie: stručný přehled : teorie 
a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED, 2010. ISBN 978-
808-7301-005. 

 PREISLEROVÁ, Dagmar. Ekonomika pro střední školy, pro 
podnikatele: Brno: MC nakladatelství, 2005, 209 s. 

 http://portal.mpsv.cz/sz/ 

 

Autorem  materiálu  a  všech  jeho  částí, není-li uvedeno jinak, je 
Ing. Miroslav Šrůtka. 

 


