
Kvalifikovaná autorizace HK ČR - seznam oborů        

Obor Kategorie        

archivnictví 1.922        

audio - video služby 1.720        

bezpečnost a ochrana zdraví při práci 1.210        

brašnářství a sedlářství 4.415        

broušení a leptání skla 4.165        

cestovní agentury 3.120        

cestovní kanceláře 3.110        

čalounictví 4.410        

činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 1.725        

čištění textilu a oděvů 4.220        

dezinfekce, dezinsekce a deratizace  1.240        

distribuce pohonných hmot 3.810        

dražebnictví 1.925        

elektrárenství a teplárenství 4.130        

elektrické stroje a přístroje 4.340        

elektronická zařízení 4.330        

elektronické komunikace 1.420        

elektrotechnická činnost 4.345        

fotografická zařízení a služby  1.310        

galvanizérství 2.835        

geologické práce  2.710        

hodinářství 1.320        

holičství, kadeřnictví 1.110        

hornická činnost  4.110        

hudební nástroje 4.310        

hutnictví a ocelárenství 4.140        

chladící zařízení a tepelná čerpadla 2.510        

inženýrská činnost 2.910        

izolatérství 2.410        

kamnářství 2.810        

klempířství 2.420        

koksárenství 4.135        

kominictví 2.430        

kosmetické služby 1.120        

koučink 1.530        

kovářství 2.820        

kovoobráběčství 2.830        

kožešnictví 1.930        

lázeňství a balneotechnika 1.141        

lehké obvodové pláště a skládané pláště 2.448        



lesnictví 3.250        

letecká doprava a služby 4.710        

letecká technika 4.720        

lihovarnictví 3.510        

logistika 4.510        

LPG 2.215        

malířství a lakýrnictví 2.470        

masérské, rekondiční a regenerační služby 1.140        

mlékárenství 3.520        

mlynářství 3.530        

montáž suchých staveb 2.440        

nakládání s nebezpečnými odpady 4.550        

nakládání s odpady  4.555        

nástrojářství 2.840        

návrhářská, designérská a aranžérská činnost  1.940        

obkladačství 2.455        

obuvnictví 1.935        

oceňování majetku  1.950        

oční optika 1.330        

oděvní výroba 4.230        

ochrana rostlin 3.220        

opravy dopravních prostředků 4.620        

ostraha majetku a osob 1.250        

otvorové výplně 2.445        

papírnictví 4.430        

pedikúra, manikúra 1.130        

pekařství, cukrářství 3.535        

pilařská výroba 2.425        

pivovarnictví a sladovnictví 3.515        

plastikářství a gumárenství 4.440        

plynařství 2.211        

podlahářství 2.460        

pohostinství 1.810        

pohřebnictví 1.820        

pokrývačství 2.421        

polygrafická výroba 4.420        

poradenství  1.510        

pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a 

obdobných akcí 1.960        

poštovní a zásilková služba 1.970        

potravinářská výroba 3.500        

požární ochrana 1.220        

praní a půjčování prádla a pracovních oděvů 4.221        



projektová činnost ve výstavbě 2.920        

provádění staveb, jejich změn a odstraňování 2.925        

provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 4.615        

provozování solárií 1.150        

průvodcovská činnost  1.910        

překladatelská a tlumočnická činnost 1.980        

psychoenergetika 1.145        

psychologické poradenství a diagnostika 1.520        

realitní činnost 2.930        

reklamní činnost a marketing 1.990        

restauráterství  2.950        

rozhlasové a televizní vysílání  1.410        

řeznictví a uzenářství 3.540        

silniční doprava  4.610        

sklářství 4.160        

sklenářství, rámování a paspartování 4.167        

slévárenství 4.150        

služby pro kulturu, zábavu a sport 1.730        

služby pro rodinu a domácnost 1.735        

služby soukromých detektivů  1.740        

služby výpočetní techniky 1.425        

služby zoologických zahrad 3.310        

smaltérství 2.831        

směnárenství 1.915        

správa a údržba nemovitostí 2.935        

štukatérství 2.451        

taxislužba 1.790        

technické bezpečnostní služby 1.260        

tělovýchovné a sportovní služby  1.450        

tesařství 2.422        

testování, měření, analýzy a kontroly 4.530        

textilní výroba 4.210        

těžba a úprava nerostných surovin 4.120        

trhací práce a práce s výbušninami 2.730        

truhlářství 2.423        

ubytovací služby 3.150        

účetnictví a daně 1.650        

úklidové služby  1.710        

vodárenství 2.521        

vodní doprava 4.910        

vodní záchranářská služba 4.920        

vodoinstalatérství, topenářství 2.520        



vydavatelství a nakladatelství 1.920        

vyhrazená technická zařízení - elektrická 2.310        

vyhrazená technická zařízení - plynová 2.210        

vyhrazená technická zařízení - tlaková 2.530        

vyhrazená technická zařízení - zdvihací (jeřáby) 2.531        

vyhrazená technická zařízení - zdvihací (výtahy) 2.532        
výroba a dovoz biopaliv 3.755        

výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků  3.710        
výroba a provoz topenářské techniky 2.525        

výroba dopravních prostředků 3.720        

výroba kosmetických prostředků 3.730        

výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 3.740        

výroba, dovoz a zpracování paliv a maziv mimo distribuci 3.750        

výuka a výcvik ve střelbě zbraní 1.610        

výuková a lektorská činnost 1.660        

zahradnictví 3.210        

zámečnictví 2.850        

zařízení tělocvičen, dětských hřišť, sportovišť a posiloven  1.455        

zateplování budov 2.452        

zbraně a střelivo 3.910        

zdravotnické prostředky 3.920        

zednictví 2.450        

zeměměřická činnost 2.720        

zkušebnictví 4.520        

zlatnictví a klenotnictví 3.930        

zpracování kamene 2.870        

zprostředkování zaměstnání  1.550        

železniční doprava 4.810        

         

         

         

         

         

         

         
 


