04 SEZNAM PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ V PŮSOBNOSTI MMR
Profesní kvalifikace jsou uveřejněné na adrese: http://www.narodni-kvalifikace.cz/
Ekonomika a administrativa (kód: 63)
Administrátor projektu (kód: 63-006-N)
Manažer projektu (kód: 63-007-R)
Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T)
Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)
Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H)
Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H)
Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: 65-003-E)
Příprava minutek (kód: 65-004-H)
Výpomoc při přípravě pokrmů (kód: 65-005-E)
Výroba příloh (kód: 65-006-E)
Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H)
Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H)
Barman (kód: 65-009-H)
Sommelier (kód: 65-010-H)
Cukrář v restauračním provozu (kód: 65-023-H)
Kuchař expedient (kód: 65-011-E)
Výpomoc při obsluze hostů (kód: 65-012-E)
Výroba knedlíků (kód: 65-013-E)
Práce v ubytovacím zařízení (kód: 65-014-E)
Úklidové práce v ubytovacím zařízení – pokojská (kód: 65-015-E)
Ubytování v soukromí (kód: 65-016-H)
Záchranář horské služby (kód: 65-017-M)
Cvičitel horské služby (kód: 65-018-M)
Instruktor horské služby (kód: 65-019-M)
Horský průvodce (kód: 65-020-M)
Průvodce cestovního ruchu (kód: 65-021-N)
Psovod horské služby (kód: 65-024-H)
Záchranář pro lyžařské tratě (kód: 65-025-M)
Místní zástupce cestovní kanceláře (kód: 65-026-M)
Pracovník turistického informačního centra (kód: 65-027-M)
Průvodce Prahou (kód: 65-028-N)
Vedoucí pracovník turistického informačního centra (kód: 65-029-N)
Vedoucí zájezdu (kód: 65-030-M)
Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)
Recepční v hotelovém provozu (kód: 65-033-M)
Koordinátor služeb pro korporátní klientelu (kód: 65-035-N)
Pracovník cestovní kanceláře – specialista pro incoming (kód: 65-034-M)
Kuchař pro přípravu pokrmů dietního stravování (kód: 65-036-M)
Pivní sommelier (kód: 65-037-M)
Výčepní (kód: 65-038-H)
Manažer stravovacích zařízení (kód: 65-039-M)
Manažer ubytovacích služeb (kód: 65-040-M)
Obchod (kód: 66)
Realitní zprostředkovatel (kód: 66-042 -M)
Osobní a provozní služby (kód: 69)
Hrobník (kód: 69-005-E)
Úklidový pracovník administrativních ploch (kód: 69-008-E)
Úklidový pracovník v potravinářských provozech (kód: 69-009-E)
Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních (kód: 69-010-E)
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Úklidový pracovník – speciální práce (kód: 69-011-H)
Hospodyně v domácnosti (kód: 69-026-H)
Provozní vedoucí úklidu (kód: 69-039-H)
Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků (kód: 69-012-H)
Stavitel podzemní hrobky (kód: 69-016-H)
Administrátor pohřebiště (kód: 69-019-M)
Poradce pro pozůstalé (kód: 69-020-M)
Sjednavatel pohřbení (kód: 69-021-M)
Administrátor krematoria (kód: 69-047-M)
Obsluha kremačního zařízení (kód: 69-046-H)
Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých (kód: 69-048-M)
Smuteční řečník a obřadník (kód: 69-049-M)
Doprovázení umírajících a pozůstalých (kód: 69-056-M)
Střihač psů (kód: 69-053-H)
Provozovatel přírodních a umělých koupališť (kód: 69-054-R)
Smuteční aranžér (kód: 69-055-M)
Domovník (kód: 69-069-M)
Administrativní pracovník společenství vlastníků (kód: 69-068-N)
Kadeřník (kód: 69-071-H)
Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31)
Pracovník provozu prádelny (kód: 31-018-H)
Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění (kód: 31-019-H)
Pracovník provozu čistírny usní a kožešin (kód: 31-020-H)
Detašér čistírny a prádelny (kód: 31-027-H)
Pracovník pronájmu prádla (kód: 31-028-H)
Technik čistírny (kód: 31-066-M)
Technik prádelny (kód: 31-067-M)
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