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Co umožňuje rekvalifikace? 

 

rekvalifikace umožňuje fyzickým osobám 

získat kvalifikaci pro nové zaměstnání 

nebo udržení stávajícího zaměstnání 



Charakterizujte REKVALIFIKACI 

jedná se o: 

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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Z čeho se vychází při určování 

obsahu a rozsahu rekvalifikace? 

 

Vychází se z dosavadní kvalifikace, 

zdravotního stavu, schopností a zkušeností 

fyzické osoby, která má být rekvalifikována 

formou získání nových teoretických a 

praktických dovedností. 



Jaké jsou 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  



Jaké jsou 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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Jak je to s úhradou nákladů na 

rekvalifikaci? Kdo náklady hradí? 

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.  



Co je stanoveno v dohodě  o 

rekvalifikaci ve vztahu k úhradě 

nákladů rekvalifikace? 

Je zde 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: 
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