Návrhy ke snížení počtu regulovaných profesí [37]
požadavky
vzdělání

název profese

právní úprava

regulace

kolize

1.

JOP-psycholog

Zákon č. 96/2004 Sb., § 43 odst. 2) písm.
magisterský program
a

MZCR

MŠMT

2.

Kapitán I.třídy

zákon č.114/1995 Sb., a vyhláška č.
224/1995 Sb.§ 8

způsobilost lodníka
48 měsíců
I.třídy, po praxi zkouška

SPS

MDČR

3.

Kapitán II.třídy

zákon č.114/1995 Sb., a vyhláška č.
224/1995 Sb.§ 9

způsobilost lodníka
36 měsíců
I.třídy, po praxi zkouška

SPS

MDČR

Kapitán III.třídy

zákon č.114/1995 Sb., a vyhláška č.
224/1995 Sb.§ 10

způsobilost lodníka I.
nebo II.třídy, po praxi
zkouška

12 měsíců

SPS

MDČR

5.

Kapitán IV.třídy

zákon č.114/1995 Sb., a vyhláška č.
224/1995 Sb.§ 11

způsobilost lodníka I.
nebo II.třídy, po praxi
zkouška

6 měsíců

SPS

MDČR

6.

Kapitán lodě o hrubé prostornosti 3000
RT a více

zákon č. 61/2000 Sb. a vyhláška č.
450/2000 Sb.,příloha č.4

specifické průkazy

18-24 měsíců

MDČR

SPS

7.

Kapitán lodě o hrubé prostornosti do
3000 RT

zákon č. 61/2000 Sb. a vyhláška č.
450/2000 Sb.,příloha č.4

specifické průkazy

12-24 měsíců

MDČR

SPS

4.

praxe v oboru
ne

8.

Klinický psycholog

Zákon č. 96/2004 Sb., § 22

magisterské vzdělání,
kurz "Psycholog ve
probíhá během kurzu
zdravotnictví" ukončený
atestační zkouškou

9.

Lodník

Zákon č. 61/2000 Sb. a vyhláška č.
450/2000 Sb.,příloha č.4

odborné vzdělání v
oboru a průkazy
specifické způsobilosti

žádná nebo 1 rok

MDČR

SPS

10.

Lodník

zákon č.114/1995 Sb., a vyhláška č.
224/1995 Sb.§ 6

odborné vzdělání v
oboru

ne, je-li absolvováno
odborné vzdělání

SPS

MDČR

11.

Montáž, opravy, revize a zkoušky
elektrických zařízení

§ 6, 7, 8, 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání
min. osvědčení o
(živnostenský zákon), ve znění
rekvalifikace
pozdějších předpisů;

1-6 let

MPO

BÚ

MPSV

12.

§ 6, 7, 8, 21 a 22 zákona č.455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání
min. osvědčení o
Montáž, opravy, revize a zkoušky
plynových zařízení a plnění nádob plyny (živnostenský zákon), ve znění
rekvalifikace
pozdějších předpisů

1-6 let

MPO

BÚ

MPSV

1-6 let

MPO

BÚ

MPSV

1-6 let

MPO

BÚ

MPSV

13.
14.

Montáž, opravy, revize a zkoušky
tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky
zdvihacích zařízení

§ 6, 7, 8, 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání
(živnostenský
zákon),
ve č.455/1991
znění
§ 6, 7, 8, 21 a 22
zákona
Sb.,
o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění

min. osvědčení o
rekvalifikace
min. osvědčení o
rekvalifikace

MZČR

MŠMT

15.

Měření znečišťujících a pachových
látek, ověřování množství emisí
skleníkových plynů a zpracování
rozptylových studií

§ 6, 7, 8 a 24 zákona č.455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů

16.

Odborný lesní hospodář

17.

min. osvědčení o
rekvalifikace

MPO

Menv

Zákon 289/1995 Sb. ve znění pozdějších odborné vysokoškolské
3 nebo 10 let
předpisů , § 37 Vyhláška 100/1996 Sb.
nebo středoškolské

MZE

Menv

Odborný lesní hospodář (v lesích
národních parků a jejich ochranných
pásmech)

§ 37, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o
odborné vysokoškolské
změně a doplnění některých zákonů
4 nebo 10 let
nebo středoškolské
(lesní zákon)

Menv

MZE

18.

Odpalovač ohňostrojů

vyhl. ČBÚ č. 72/1988 Sb. - § 40a,zákon č.
základní kurz
61/1988 Sb.- § 35

ne

BÚ

MPO

19.

Ověřování množství emisí skleníkových
plynů

§ 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

min. střední odborné

3 roky v posledních 10-ti
letech

Menv

MPO

20.

Provádění měření emisí nebo imisí
znečišťujících látek, stanovení pachového
§ 15, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně
čísla a míry obtěžování obyvatelstva
zápachem, stavových veličin plynů,
ovzduší a o měně některých dalších
koncentrace srovnávací látky a vlhkosti v zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
plynu a ověřování správnosti měření
znečišťujících látek

vzdělání příslušného
směru (není blíže
specifikované)

příslušné délky, schopnosti
Menv
specifikované

MPO

21.

Provádění trhacích a ohňostrojných prací

specifické oprávnění

ne

BÚ

§ 6, 7, 8 a 27 zákona č.455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších

1-2 roky

MPO

22.

Psycholog

zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
magisterský program
pracovnících, § 19

23.

Revizní technik elektrických zařízení

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné
způsobilosti v elektrotechnice, ve znění
pozdějších předpisů, § 9 a přílohy 1, 2

24.

Revizní technik elektro

vyhl. ČBÚ č. 50/1978 Sb. - § 9

25.

26.

ne

MŠMT

MZČR

střední odborné vzdělání 1-7 let

MPSV

BÚ

MPO

střední odborné vzdělání 5 let

BÚ

MPSV

MPO

Revizní technik plynových zařízení

Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují
vyhrazená plynová zařízení a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich
střední odborné vzdělání 1-10 let
bezpečnosti, § 4,Vyhláška č. 85/1978
Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách
plynových zařízení, ve znění pozdějších
předpisů, § 11

MPSV

BÚ

MPO

Revizní technik plynových zařízení

vyhl. ČBÚ č. 392/2003 Sb. - § 12 odst. 9

BÚ

MPSV

MPO

27.

Revizní technik tlakových zařízení

Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují
vyhrazená tlaková zařízení a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich
střední odborné vzdělání 2-7 let
bezpečnosti, ve znění pozdějších
předpisů, § 8

MPSV

BÚ

MPO

28.

Revizní technik tlakových zařízení

vyhl. ČBÚ č. 392/2003 Sb. - § 12 odst.9

BÚ

MPSV

MPO

střední odborné vzdělání 1 rok

úplné střední odborné
vzdělání

3 roky

29.

Revizní technik zdvihacích zařízení

Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují
vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví
úplné střední odborné
některé podmínky k zajištění jejich
vzdělání
bezpečnosti, ve znění pozdějších
předpisů, § 8

30.

Revizní technik zdvihacích zařízení

vyhl. ČBÚ č. 392/2003 Sb. - § 12 odst.9

úplné střední odborné
vzdělání

3 roky

BÚ

MPSV

31.

Strojmistr

zákon č. 61/2000 Sb. a vyhláška č.
450/2000 Sb.,příloha č.4

vykonání zkoušky a
specifické průkazy

24 měsíců ve fci motoráře
I.tř

MDČR

SPS

32.

Strojmistr I.třídy

odborné vzdělání, po
praxi zkouška

9 měsíců

SPS

MDČR

základní vzdělání, po
praxi zkouška

6 měsíců

SPS

MDČR

zákon č.114/1995 Sb., a vyhláška č.
224/1995 Sb.§ 11

2-5 let

MPSV

BÚ

MPO

MPO

33.

Strojmistr II.třídy

34.

Technicko-organizační činnost v oblasti
požární ochrany

§ 6, 7, 8 a 24 zákona č.455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů

min. osvědčení o
rekvalifikace

žádná nebo 2 roky

MPO

MV

35.

Technik požární ochrany

§ 11 z. č. 133/1985 Sb., §§ 20-22 vyhl.
MV č. 246/2001 Sb.

střední

ne

MV

MPO

36.

Zpracování lesního hospodářského plánu Zákon 289/1995 Sb. ve znění pozdějších
a lesních hospodářských osnov
předpisů , § 26 Vyhláška 100/1996 Sb

úplné střední odborné

10 let

MZE

MŽP

37.

Zpracování plánů a osnov (v lesích
národních parků a jejich ochraných
pásmech)

úplné střední odborné

3-10 let

MŽP

MZE

§ 26, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon)

