
Na trhu ovšem nejsou 
jen studenti gymná-
zií a vysokých škol, 
ale také studenti 

středních a vyšších odborných 
škol. A právě tam vidí svou roli 
Hospodářská komora. Pokud 
česká politická reprezenta-
ce skutečně míní svá slova 
o prosperitě země vážně, musí 

se věnovat také odbornému 
a profesnímu vzdělávání 
a kvalifikacím, které odpovída-
jí požadavkům trhu práce. 

„Prosazujeme celoživotní 
přístup k učení a vzdělávání 
a je na čase, aby stát při něm 
uznal i roli svých partnerů, 
například zaměstnavatelů, 
odborů a komerčních vzdě-
lavatelů, ale i regionálních 
řídících struktur,“ objasňuje 
situaci Vladimír Dlouhý, pre-
zident komory.

VÝUKA MODERNÍCH 
TECHNOLOGIÍ SE 
MUSÍ TÝKAT VŠECH 
OHROŽENÝCH DOSPĚLÝCH
Mezi podnikateli existuje 
shoda, že klíčem k restartu 
ekonomiky po vlnách covi-
dového útlumu je vzdělává-
ní. Samy školy však na to 
nestačí. Ročně na trh práce 
přichází ze škol pouze kolem 
100 tisíc osob, což předsta-

vuje zhruba 1,9 % ze všech 
pracujících. To je ovšem na 
regeneraci a konkurence-
schopnost ekonomiky a mo-
derní fungování veřejných 
institucí málo. 

„Potřebujeme funkční sys-
tém celoživotního učení s dů-
razem na vzdělávání dospě-
lých. V předchozích patnácti 
letech se v Česku investovala 
spousta práce i finančních 
prostředků do budování 
jednotlivých částí vzdělávací-
ho systému, dohromady tyto 
části ovšem bohužel nefun-
gují,“ říká Vladimír Dlouhý. 

Podle komory neexistuje 
skutečně koordinovaný pří-
stup k celoživotnímu učení 
nejen na národní, ale ani na 
regionální úrovni. Navíc pod-
pora vzdělávání není dosta-
tečně zaměřena na moderní 
technologie. „Stát nemůže 
podporovat s výukou techno-
logií pouze nezaměstnané. Je 

nutné se zaměřit na všechny 
dospělé, kteří si musí nové 
kompetence osvojit, aby je 
neohrozilo propouštění. Je 
také nutné podporovat vzdě-
lání i ve firmách, zejména 
v malých a středních, které 
nemají strategii rozvoje za-
městnanců,“ dodává Dlouhý.

Na základě analýzy v za-
hraničí, kde to úspěšně fun-
guje, komora spolu s dalšími 
profesními organizacemi 
navrhují vybudovat takový 
systém celoživotního učení 
tak, kde by stát postupoval 
v souladu se zaměstnavateli 
a odbory, zjistily se skutečné 
potřeby firem, zaměstnavate-
lé definovali kvalifikace pro 
Národní soustavu kvalifikací, 
které by se následně staly 
základem moderních vzdě-
lávacích programů. Finanční 
podpora celoživotního učení 
by pak byla dobře zacílená 
a koordinovaná.

Moderní mistrovská zkouška 
není žádnou vzpomínkou na 
doby cechů, tovaryšů a mis-
trů, ale v západních zemích 
je především podmínkou 
k založení živnosti.  

„Z tohoto důvodu si tam 
čeští řemeslníci nemohou 
volně zřídit svou živnost. 
Díky zkoušce by však získali 
certifikát, který by jim mohl 
usnadnit vstup na zahraniční 
trhy. A mimochodem v Česku 

to není nic nového, mistrov-
ská zkouška se tu využívala 
do roku 1949,“ vysvětluje pre-
zident Hospodářské komory 
Vladimír Dlouhý. 

Zatímco maturant může 
ve svém oboru pokračovat 
na vysoké škole a po vysoké 
škole existuje postgradu-
ální vzdělávání, absolventi 
učebních řemeslných oborů 
žádnou takovou možnost 
nemají. Pokud by pokračovali 
na střední škole v maturit-

ním oboru, nebudou tam už 
v dostatečné míře rozvíjet 
své odborné znalosti a doved-
nosti. Mistrovská zkouška 
jim však nabídne profesní 
růst a zákazníkovi garantuje, 
že její absolvent své řemeslo 
opravdu umí. 

ZKOUŠKY BY MOHLY ZAČÍT 
PŘÍŠTÍ ROK

V současné době, zvlášť po 
koronavirové krizi poptávka 
po dobrých řemeslnících 

neustále stoupá a stejně 
roste i cena za jejich služby. 
Jediné, kde se však dá do-
hledat něco o jejich pracov-
ním výkonu, jsou recenze 
na internetu. „Titul mistra 
řemesla bude znamenat 
jasnou garanci kvality práce,“ 
doplňuje Dlouhý.

Mistrovskou zkoušku 
by měl skládat řemeslník, 
která má pět let po získání 
výučního list nebo maturity. 
Garantem zkoušek budou 

podle zákona Hospodářská 
a Agrární komora, profesní 
společenstva sdružená v ko-
morách budou na zkouškách 
spolupracovat se školami, 
které obory vyučují. Zkouš-
ky nenahrazují výuční list 
ani maturitu, ale umožní 
kariérní růst, vyšší prestiž 
řemesel, a jejich absolventi 
bude mít právo na označení 
„mistr“. 

Vláda novelu komorového 
zákona, kde je mistrovská 

zkouška právně ukotvena, 
už schválila, poslanci ho do 
voleb však projednat nestih-
li. Hospodářská komora se 
proto obrátí na novou vládu 
a sněmovnu, aby se mistrov-
skými zkouškami urychleně 
zabývaly. Po přijetí zákona 
by mistrovské zkoušky 
mohly začít ve druhé po-
lovině příštího roku. Podle 
odhadu by cechy ročně 
zkoušely zhruba  
2000 zájemců. 

Mistrovská zkouška ochrání spotřebitele a zvýší prestiž řemesel

Novým nástrojem 
Hospodářské 
komory na 
podporu prestiže 

živnostníků a řemeslníků 
je soutěž v odborných 
dovednostech pro věko-
vou skupinu 17 až 25 let 
EuroSkills. V podstatě jde 
o jakési „olympijské hry“ 
pro mladé profesionály, 
s čímž souhlasí i čtyři 
zástupci ČR, kteří poprvé 
po 12 letech reprezento-
vali svou zemi v soutěži 
EuroSkills v rakouském 
Grazu letos v září. 

Pod hlavičkou Hos-
podářské komory se 
utkali se svými vrstevní-
ky v montáži chladicích 
zařízení, obkladačských 
pracích, malířském 
řemesle a v údržbě ná-
kladních vozů. V tvrdé 
evropské konkurenci 400 
mladých lidí z 26 zemí 
získali jedno 5. místo, dvě 
6. místa a jedno 11. místo. 
Podle prezidenta Hospo-
dářské komory Vladimíra 
Dlouhého to byl velký 
úspěch, protože kromě 
profesních dovedností 
museli soutěžící dispono-
vat psychickou odolností 
a znalostí angličtiny. 

V zahraničí jde o velmi 
prestižní soutěž

„Cílem soutěže je 
propagace odborných 
znalostí a dovedností. Vý-
sledky zároveň znamenají 

ocenění pro mistry odbor-
ného výcviku, zástupce 
cechů a dalších profes-
ních společenstev Hos-
podářské komory, kteří 
dotáhli své svěřence tak 
daleko. Své ‚olympioniky‘ 
tak mají nejen řemeslné 
obory (malíři, instalatéři, 
obkladači, podlaháři), ale 
i profese a obory z oblasti 
strojírenství, elektrotech-
niky, služeb (kuchaři, 
pekaři), ve zdravotnictví, 
kde se mladí profesio-
nálové úspěšně uplat-
ňují. V celém Česku se 
stále zvyšuje poptávka po 
kvalitních řemeslnících, 
a přitom u nás především 
učební obory a řemesla 
léta ztrácela svou prestiž,“ 
komentuje situaci Vladi-
mír Dlouhý.

Všichni soutěžící, 
kteří dosáhnou víc než 
700 bodů z 800 možných, 
získají osvědčení o per-
fektní práci, titul „Medail-
lon of Excellence“. Akce 
je natolik prestižní, že 
například německý tým 
přijala spolková kancléřka 
Angela Merkelová. 

Další ročník se usku-
teční za dva roky v rus-
kém Petrohradu. Samotné 
soutěži však budou před-
cházet nominační kola 
pod značkou CzechSkills, 
jejichž pravidla Hospo-
dářská komora uveřejní 
koncem letošního roku.

Zlaté české ručičky. Tým s reprezentanty České republiky 
v mezinárodní soutěži EuroSkills, která se letos uskutečnila 
v rakouském Štýrském Hradci.

Hospodářská 
komora vyslala 
soutěžící na 
Euroskills

Staňte se členem Hospodářské komory

Zavolejte: 770 197 197    Napište: info@komora.cz
Web: www.komora.cz

Komerční prezentace

Chráníme svobodu podnikání
PŘIDEJTE SE K NÁM!

Vladimír Dlouhý: Úspěch 
země závisí na lidech, na jejich 
kvalifikaci a vzdělání

Poptávka po kvalifi-
kované síle na trhu 
práce roste, ale stejně 
tak rostou nároky na 
odbornost. České am-
bice nejsou být levnou 
montovnou, ale zemí se 
vzdělanými a kvalifiko-
vanými pracovníky, kte-
rými se může pochlubit 
na domácím i zahranič-
ním trhu. 


