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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/…/ES 

ze dne 

 

o uznávání odborných kvalifikací 

 
(Text s významem pro EHP) 

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 40, čl. 47 odst. 1, 

čl. 47 odst. 2 první a třetí větu a článek 55 této smlouvy, 

 

s ohledem na návrh Komise1, 

 

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru2, 

 

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy3, 

                                                 
1 Úř. věst. C 181E, 30.7.2002, s. 183. 
2 Úř. věst. C 61, 14.3.2003, s. 67. 
3 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 11. února 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním 

věstníku), společný postoj Rady ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj 
Evropského parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). 



 
13781/2/04 REV 2 DF/le 2 
 DG C I CS 

 

vzhledem k těmto důvodům: 

 

(1) Podle čl. 3 odst. 1 písm. c) Smlouvy představuje odstranění překážek volného pohybu osob a 

služeb mezi členskými státy jeden z cílů Společenství. Pro státní příslušníky členských států 

to znamená zejména možnost vykonávat povolání, ať již jako osoba samostatně výdělečně 

činná nebo jako zaměstnanec, v jiném členském státě než v tom, ve kterém získali odbornou 

kvalifikaci. Kromě toho čl. 47 odst. 1 Smlouvy stanoví, že budou přijaty směrnice upravující 

vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o kvalifikaci. 

 

(2) Po zasedání Evropské rady v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 Komise přijala 

sdělení „Strategie vnitřního trhu pro služby“ zaměřené zejména na to, aby bylo volné 

poskytování služeb v rámci Společenství stejně snadné jako v rámci jednotlivého členského 

státu. Po přijetí sdělení Komise s názvem „Nové evropské trhy práce, otevřené a přístupné 

všem“ pověřila Evropská rada na zasedání ve Stockholmu ve dnech 23. a 24. března 2001 

Komisi, aby pro zasedání Evropské rady na jaře 2002 předložila konkrétní návrhy na 

jednotnější, průhlednější a pružnější režim uznávání kvalifikací. 
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(3) Zárukou udělenou touto směrnicí osobám, které získaly odbornou kvalifikaci v jednom 

členském státě, týkající se přístupu ke stejnému povolání a jeho výkonu v jiném členském 

státě se stejnými právy jako státní příslušníci tohoto státu, není dotčeno dodržování ze strany 

migrující výdělečně činné osoby případných nediskriminujících podmínek, které tento 

členský stát stanovil, za předpokladu, že jsou objektivně zdůvodněné a přiměřené. 

 

(4) Aby se usnadnilo volné poskytování služeb, měla by existovat zvláštní pravidla pro rozšíření 

možnosti výkonávat činnosti pod původním profesním označením. V případě služeb 

informační společnosti poskytovaných na dálku by se měla použít rovněž ustanovení 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých 

právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na 

vnitřním trhu1. 

 

(5) Vzhledem k různým systémům pro dočasné nebo příležitostné přeshraniční poskytování 

služeb na straně jedné a pro usazování na straně druhé by měla být vyjasněna kritéria pro 

rozlišování mezi těmito dvěma koncepty v případě přestěhování poskytovatele služeb na 

území hostitelského členského státu. 

                                                 
1 Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1. 
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(6) Snadnější poskytování služeb musí být zajištěno v souvislosti s přísným dodržováním 

požadavků na ochranu veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany spotřebitelů. Proto by se 

mělo počítat se zvláštními ustanoveními pro regulovaná povolání, která mají důsledky pro 

veřejné zdraví nebo bezpečnost a jejichž příslušníci dočasně nebo příležitostně poskytují 

přeshraniční služby. 

 

(7) Hostitelské členské státy mohou případně v souladu s právem Společenství stanovit 

požadavky na ohlášení. Tyto požadavky nesmějí vést k nepřiměřenému zatížení 

poskytovatelů služeb a bránit volnému poskytování služeb nebo ho činit méně přitažlivým. 

Potřeba těchto požadavků by se měla pravidelně přezkoumávat s ohledem na pokrok, 

kterého bylo dosaženo při stanovení rámce Společenství pro správní spolupráci mezi 

členskými státy. 

 

(8) Na poskytovatele služeb by se měla vztahovat disciplinární pravidla hostitelského členského 

státu, která jsou přímo a konkrétně spojena s odbornými kvalifikacemi, např. definice 

povolání, rozsah činností, které k povolání patří nebo které mu jsou vyhrazeny, užívání 

titulů a vážné zanedbání povinné péče při výkonu povolání, které přímo a konkrétně souvisí 

s ochranou a bezpečností spotřebitele. 
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(9) Zásady a záruky pro svobodu usazování, na nichž jsou založeny různé platné systémy 

uznávání, by se měly zachovat, ale na základě zkušeností by se měla zlepšit jejich pravidla. 

Kromě toho se několikrát změnily příslušné směrnice a měla by se uspořádat a 

racionalizovat jejich ustanovení sjednocením použitelných zásad. Proto je nutné nahradit 

směrnice Rady 89/48/EHS1 a 92/51/EHS2, směrnici Evropského parlamentu a Rady 

1999/42/ES3 o obecném systému uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci a směrnice Rady 

77/452/EHS4, 77/453/EHS5, 78/686/EHS6, 78/687/EHS7, 78/1026/EHS8, 78/1027/EHS9, 

80/154/EHS10, 80/155/EHS11, 85/384/EHS12, 85/432/EHS13, 85/433/EHS14 a 93/16/EHS15 

týkající se povolání zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, 

zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře16 a 

sloučit je do jednoho dokumentu. 

                                                 
1 Úř. věst. L 19, 24.1.1989, s. 16. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/19/ES (Úř. věst. L 206, 31.7.2001, s. 1). 
2 Úř. věst. L 209, 24.7.1992, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 

2004/108/ES (Úř. věst. L 32, 5.2.2004, s. 15). 
3 Úř. věst. L 201, 31.7.1999, s. 77. 
4 Úř. věst. L 176, 15.7.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 

2003. 
5 Úř. věst. L 176, 15.7.1977, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/19/ES. 
6 Úř. věst. L 233, 24.8.1978, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 

2003. 
7 Úř. věst. L 233, 24.8.1978, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 

2003. 
8 Úř. věst. L 362, 23.12.1978, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/19/ES. 
9 Úř. věst. L 362, 23.12.1978, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/19/ES. 
10 Úř. věst. L 33, 11.2.1980, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 

2003. 
11 Úř. věst. L 33, 11.2.1980, p. 8. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/19/ES. 
12 Úř. věst. L 223, 21.8.1985, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 

2003. 
13 Úř. věst. L 253, 24.9.1985, s. 34. Směrnice ve znění směrnice 2001/19/ES. 
14 Úř. věst. L 253, 24.9.1985, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 

2003. 
15 Úř. věst. L 165, 7.7.1993, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1). 
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(10) Touto směrnicí není dotčena možnost členských států uznávat v souladu se svými předpisy 

požadované odborné kvalifikace získané mimo území Evropské unie státními příslušníky 

třetích zemí. Uznávání by mělo v každém případě respektovat minimální požadavky na 

odbornou přípravu pro určité profese. 

 

(11) V případě povolání, na něž se vztahuje obecný systém pro uznávání kvalifikací (dále jen 

„obecný systém“), by mělo být členským státům ponecháno právo stanovit minimální 

úroveň kvalifikace, která by zaručovala kvalitu služeb poskytovaných na jejich území. Podle 

článků 10, 39 a 43 Smlouvy by však neměly členské státy vyžadovat na státních 

příslušnících členských států, aby získali ty kvalifikace, které obecně podmiňují ziskem 

diplomů vydaných v jejich vlastních vzdělávacích systémech, pokud dotyčné osoby již 

získaly úplnou kvalifikaci nebo její část v jiném členském státě. V důsledku toho by mělo 

být stanoveno, že každý hostitelský členský stát, ve kterém je určité povolání regulováno, 

musí vzít v úvahu kvalifikace získané v jiném členském státě a musí určit, zda tyto 

kvalifikace odpovídají kvalifikacím, které vyžaduje. 

 

(12) Pokud neexistuje harmonizace minimálních požadavků na odbornou přípravu pro přístup 

k povoláním, na něž se vztahuje obecný systém, hostitelský členský stát by měl mít možnost 

uložit vyrovnávací opatření. Takové opatření by mělo být přiměřené a mělo by zejména 

zohledňovat odbornou praxi žadatele. Zkušenosti ukazují, že možnost, aby si migrující 

osoba vybrala mezi zkouškou způsobilosti a adaptačním obdobím, nabízí přiměřené záruky, 

co se týče úrovně jeho kvalifikace, takže jakákoli odchylka od tohoto výběru by měla být 

v každém případě odůvodněna naléhavým požadavkem v obecném zájmu. 
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(13) K podpoře volného pohybu odborníků a k zajištění odpovídající úrovně kvalifikace by různá 

profesní sdružení a organizace nebo členské státy měly být schopny navrhnout společné 

platformy na evropské úrovni.Tato směrnice by za určitých podmínek v souladu 

s pravomocí členských států měla určit kvalifikace potřebné pro výkon povolání na jejich 

území a obsah a organizaci jejich systémů vzdělávání a odborné přípravy a v souladu 

s právem Společenství, zejména právními předpisy Společenství pro hospodářskou soutěž,  

tyto iniciativy zohlednit a prosazovat v této souvislosti automatičtější charakter uznávání 

v rámci obecného systému. Profesní sdružení, která mohou předkládat společné platformy, 

by měla být reprezentativní na národní i evropské úrovni. Společnou platformou je soubor 

kritérií, která umožňují vyrovnat v co možná největším rozsahu podstatné rozdíly, které byly 

zjištěny mezi požadavky na odbornou přípravu v nejméně dvou třetinách členských států, 

včetně všech členských států, které toto povolání regulují. Tato kritéria by mohla zahrnovat 

například požadavky jako další odborná příprava, adaptační období v rámci praxe pod 

dohledem, zkouška způsobilosti nebo stanovená minimální úroveň odborné praxe nebo 

jejich kombinaci. 

 

(14) Aby se zohlednily veškeré situace, které dosud nepodléhají úpravě týkající se uznávání 

odborných kvalifikací, měl by se obecný systém rozšířit na ty případy, na které se 

nevztahuje zvláštní systém, a to buď z toho důvodu, že na povolání se nevztahuje žádný 

z těchto systémů, nebo proto, že ačkoli se na povolání vztahuje zvláštní systém, žadatel 

nesplnil ze zvláštních a výjimečných důvodů podmínky, aby ho bylo možno využít. 
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(15) Je nutno zjednodušit pravidla, která povolují přístup k řadě průmyslových, obchodních a 

řemeslných činností v členských státech, ve kterých jsou tato povolání regulována, pokud 

byly tyto činnosti vykonávány po přiměřeně dlouhou a nepříliš vzdálenou dobu v jiném 

členském státě, současně je však u těchto činností nutné zachovat systém automatického 

uznávání na základě odborné praxe. 

 

(16) Svoboda pohybu a vzájemné uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zdravotních 

sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, zubních lékařů, veterinárních lékařů, 

porodních asistentek, farmaceutů a architektů by měla být založena na základní zásadě 

automatického uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci na základě koordinovaných 

minimálních požadavků na odbornou přípravu. Kromě toho by měl být v členských státech 

přístup k povolání lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, 

zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky a farmaceuta podmíněn získáním 

dané kvalifikace, která zaručí, že dotyčná osoba absolvovala odbornou přípravu, která 

splňuje stanovené minimální požadavky. Tento systém by měl být doplněn řadou nabytých 

práv, která mohou kvalifikovaní odborníci za určitých podmínek využít. 

 

(17) V zájmu zjednodušení systému, zejména s ohledem na rozšíření, by se zásada 

automatického uznávání měla používat jen na ty obory lékařství a zubního lékařství, které 

jsou zastoupeny v nejméně dvou pětinách členských států. Obory lékařství a zubního 

lékařství, které jsou zastoupeny pouze v omezeném počtu členských států, by měly být 

začleněny do obecného systému uznávání, aniž jsou dotčena nabytá práva. V praxi by měla 

mít tato změna pro migrující osobu pouze omezený účinek, protože by to nemělo vést 

k použití vyrovnávacích opatření. Touto směrnicí by kromě toho neměla být dotčena 

možnost členských států navzájem vytvořit automatické uznávání některých společných 

oborů lékařství a zubního lékařství podle vlastních pravidel. 
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(18) Automatickým uznáváním dosažené kvalifikace lékaře se základní odbornou přípravou by 

neměla být dotčena pravomoc členských států spojit případně tuto kvalifikaci s odbornými 

činnostmi. 

 

(19) Všechny členské státy by měly uznat povolání zubního lékaře jakožto zvláštní povolání, 

které se liší od povolání lékaře bez ohledu na to, zda má specializaci v oboru 

odontostomatologie. Členské státy by měly zajistit, aby odborná příprava zubních lékařů 

zaručila, že získali dovednosti potřebné pro prevenci, diagnostiku a léčbu anomálií a nemocí 

zubů, úst, čelistí a souvisejících tkání. Odbornou činnost zubního lékaře by měli vykonávat 

držitelé dokladu o dosažené kvalifikaci zubního lékaře stanoveného v této směrnici. 

 

(20) Nejeví se žádoucí zavést jednotný studijní plán pro porodní asistentky ve všech členských 

státech. Členským státům by se měla ponechat co největší volnost v organizování výuky. 

 

(21) S cílem zjednodušit směrnici by se měl použít pojem „farmaceut“, aby se vymezila oblast 

působnosti ustanovení týkajících se automatického uznávání kvalifikací, aniž jsou dotčeny 

zvláštnosti vnitrostátních právních předpisů upravujících tyto činnosti. 
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(22) Držitelé kvalifikace farmaceuta jsou odborníky v oboru léčiv a měli by mít v zásadě přístup 

ve všech členských státech k minimálnímu rozsahu činností v této oblasti. Při definici tohoto 

minimálního rozsahu by tato směrnice neměla mít omezující účinek, pokud jde o činnosti 

dostupné v členských státech farmaceutům, zejména se zřetelem na biomedicínské analýzy, 

ani by jim neměla poskytovat žádný monopol, neboť vytváření monopolu je i nadále 

výhradní záležitostí členských států. Tato směrnice nebrání členským státům, aby k 

umožnění přístupu k činnostem nezahrnutým do koordinovaného minimálního výčtu 

činností vyžadovaly doplňující podmínky vzdělání. To znamená, že hostitelský členský stát 

by měl mít možnost stanovit takové podmínky pro státní příslušníky, kteří jsou držiteli 

kvalifikací, na které se vztahuje automatické uznávání ve smyslu této směrnice. 

 

(23) Tato směrnice nezajišťuje koordinaci všech podmínek pro přístup k činnostem v oboru 

farmacie a pro jejich výkon. Zejména zeměpisné rozmístění lékáren a monopol dodávek 

léčiv by měl zůstat i nadále záležitostí členských států. Touto směrnicí se nemění 

vnitrostátní právní a správní předpisy členských států, které společnostem zakazují, aby 

vykonávaly některé činnosti farmaceuta, nebo podmiňují výkon těchto činností určitými 

podmínkami. 
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(24) Architektura, kvalita staveb, jejich harmonické splynutí s okolním prostředím, ohled na 

přírodní a městské prostředí a na veřejné a individuální kulturní dědictví jsou předmětem 

veřejného zájmu. Vzájemné uznávání kvalifikací by proto mělo být založeno na kritériích 

kvality a kvantity, která zajistí, že držitelé uznaných kvalifikací jsou schopni porozumět a 

dát praktické vyjádření potřebám jednotlivců, sociálních skupin a úřadů v oblasti územního 

plánování, projektování, organizace a provádění staveb, uchování a zhodnocení 

architektonického dědictví a zachování přirozené rovnováhy. 

 

(25) Vnitrostátní právní předpisy v oboru architektury a o přístupu k odborným činnostem 

architekta a jejich výkonu se co do rozsahu velmi liší. Ve většině členských států jsou 

činnosti v oboru architektury ze zákona nebo fakticky vykonávány osobami, které jsou 

držiteli titulu architekt, samostatně nebo společně s jiným profesním označením, aniž by tyto 

osoby měly na výkon těchto činností výhradní právo, nestanoví-li zákon jinak. Zmíněné 

činnosti nebo některé z nich mohou být rovněž vykonávány jinými odborníky, zejména 

inženýry, kteří absolvovali speciální odbornou přípravu v oblasti stavebnictví a stavebního 

inženýrství. S cílem zjednodušit směrnici by se měl použít pojem „architekt“, aby se 

vymezila oblast působnosti ustanovení týkajících se automatického uznávání kvalifikací 

v oboru architektury, aniž jsou dotčeny zvláštnosti vnitrostátních právních předpisů 

upravujících tyto činnosti. 

 

(26) K zajištění účinnosti systému uznávání odborných kvalifikací by měly být stanoveny 

jednotné formality a procesní pravidla pro jeho provádění a určité podrobné údaje o výkonu 

povolání. 
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(27) Jelikož spolupráce mezi členskými státy a mezi členskými státy a Komisí by mohla usnadnit 

provádění směrnice a dodržování povinností z ní vyplývajících, měly by být stanoveny 

způsoby spolupráce. 

 

(28) Vytvoření sítě kontaktních míst, která mají poskytovat občanům členských států informace a 

pomoc, umožní zajistit průhlednost systému uznávání. Tato kontaktní místa budou 

poskytovat občanům, kteří o to požádají, a Komisi veškeré informace a adresy potřebné pro 

postup uznávání. Určení jednoho kontaktního místa každým členským státem v rámci této 

sítě se nedotýká rozdělení pravomocí na národní úrovni. Zejména to nebrání určit na národní 

úrovni několik úřadů, přičemž kontaktní místo určené v rámci výše zmíněné sítě je pověřeno 

koordinací ostatních úřadů a případně informováním občanů o příslušném úřadu. 

 

(29) Správa různých systémů uznávání vytvořených oborovými směrnicemi a obecného systému 

se ukázala jako těžkopádná a složitá. Proto je nutné správu zjednodušit a směrnici 

aktualizovat, aby se zohlednil vědecký a technický pokrok, zejména jsou-li minimální 

požadavky na odbornou přípravu koordinovány s ohledem na automatické uznávání 

kvalifikací. Za tímto účelem by měl být zřízen jednotný výbor pro uznávání odborných 

kvalifikací. 
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(30) Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 

1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí 

svěřených Komisi1. 

 

(31) Pravidelná zpráva o provádění směrnice předkládaná členskými státy obsahující statistické 

údaje umožní posoudit dopad systému pro uznávání odborných kvalifikací. 

 

(32) Měl by existovat vhodný postup pro přijímání dočasných opatření, setká-li členský stát při 

provádění určitých ustanovení této směrnice s vážnými obtížemi. 

 

(33) Ustanovení této směrnice se nedotýkají pravomoci členských států uspořádat vnitrostátní 

systémy sociálního zabezpečení a určit činnosti, které musí být vykonávány v rámci tohoto 

systému. 

 

(34) S ohledem na rychlost technologických změn a vědeckého pokroku má u velkého počtu 

povolání zvláštní význam celoživotní učení. V této souvislosti musejí členské státy přijmout 

podrobné úpravy celoživotního učení, které odborníkům umožní držet krok s technickým a 

vědeckým pokrokem. 

                                                 
1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. 
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(35) Jelikož cílů této směrnice, totiž racionalizace, zjednodušení a zlepšení pravidel pro uznávání 

odborných kvalifikací, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto jich 

může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu 

se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality 

stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 

dosažení těchto cílů. 

 

(36) Tato směrnice se netýká činností povolání, která jsou přímo a specificky spojena s výkonem 

veřejné moci, a to i příležitostně. 

 

(37) S ohledem na právo usazování a poskytování služeb se použije tato směrnice, aniž jsou 

dotčeny jiné zvláštní právní předpisy pro uznávání odborných kvalifikací, např. v oblasti 

dopravy, zprostředkovatelů pojištění a oprávněných auditorů. Tato směrnice se netýká 

uplatňování směrnice Rady 77/249/EHS o usnadnění účinného výkonu volného pohybu 

služeb advokátů1 nebo směrnice 98/5/ES o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta 

v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace2. Uznávání odborných 

kvalifikací advokátů za účelem okamžitého usazení pod profesním označením hostitelského 

členského státu by mělo být zahrnuto do této směrnice. 

                                                 
1  Úř. věst. L 78, 26.3.1977, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 

2003. 
2  Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 36. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003. 
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(38) Touto směrnicí nejsou dotčena opatření nezbytná k zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a 

spotřebitelů, 

 

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI: 

 

 

Hlava I 

 

Obecná ustanovení 

 

Článek 1 

 

Účel 

 

Tato směrnice stanoví pravidla, podle nichž členský stát, který podmiňuje přístup k regulovanému 

povolání nebo jeho výkon na svém území získáním určité odborné kvalifikace (dále jen „hostitelský 

členský stát“), uznává pro přístup k tomuto povolání a jeho výkon odborné kvalifikace nabyté 

v jednom nebo více jiných členských státech (dále jen „domovský členský stát“), které jejich 

držitele opravňují vykonávat v tomto členském státě stejné povolání. 
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Článek 2 

 

Oblast působnosti 

 

1. Tato směrnice se vztahuje na každého státního příslušníka členského státu, který chce 

vykonávat regulované povolání v jiném státě, než ve kterém získal svou odbornou kvalifikaci, buď 

jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec. 

 

2. Každý členský stát může na svém území podle svých předpisů povolit státním příslušníkům 

členských států, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci, která nebyla získána v tomto 

členském státě, vykonávat regulované povolání ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a). V případě povolání 

uvedených v hlavě III kapitole III musí toto první uznání respektovat minimální požadavky na 

odbornou přípravu stanovené v této kapitole. 

 

3. Pokud je pro dané regulované povolání stanovena v samostatném právním nástroji 

Společenství jiná zvláštní úprava, která přímo souvisí s uznáváním odborných kvalifikací, 

neuplatňují se příslušná ustanovení této směrnice. 
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Článek 3 

 

Definice 

 

1. Pro účely této směrnice se rozumí: 

 

a) „regulovaným povoláním“ odborná činnost nebo soubor činností, u níž je přístup k ní nebo 

její výkon nebo jeden ze způsobů jejího výkonu v členském státě vyhrazen přímo nebo 

nepřímo na základě právních a správních předpisů držitelům určité odborné kvalifikace; 

zejména používání odborného titulu omezené právními nebo správními ustanoveními na 

držitele určité odborné kvalifikace vymezuje způsob výkonu. Neuplatňuje-li se první věta této 

definice, považuje se povolání uvedené v odstavci 2 za regulované; 

 

b) „odbornou kvalifikací“ kvalifikace doložená dokladem o dosažené kvalifikaci, osvědčení 

způsobilosti uvedené v čl. 11 odst. 2 písm. a) nebo odborná praxe; 

 

c) „dokladem o dosažené kvalifikaci“ diplomy, osvědčení nebo jiné doklady vydané příslušným 

orgánem v členském státě určeným v souladu s jeho právními a správními předpisy, který 

prokazuje, že jeho držitel úspěšně dokončil odbornou přípravu získanou převážně ve 

Společenství. Neuplatňuje-li se první věta této definice, považuje se doklad o dosažené 

kvalifikaci uvedený v odstavci 3 za zde uvedený doklad o dosažené kvalifikaci; 
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d) „regulovaným vzděláváním a odbornou přípravou“ příprava, která je zaměřena speciálně na 

výkon určitého povolání a která zahrnuje studium, které je případně doplněno odborným 

vzděláváním nebo zkušební či odbornou praxí. 

 

Struktura a úroveň odborného vzdělávání, zkušební nebo odborné praxe se stanoví v právních 

a správních předpisech dotyčného členského státu nebo se kontroluje nebo schvaluje orgánem 

určeným k tomuto účelu; 

 

e) „odbornou praxí“ skutečný a dovolený výkon dotyčného povolání v členském státě; 

 

f) „adaptačním obdobím“ výkon regulovaného povolání v hostitelském členském státě pod 

dohledem odpovědné osoby kvalifikované pro toto povolání, jenž může být doplněn další 

odbornou přípravou. Toto období praxe pod dohledem je předmětem hodnocení. Podrobná 

pravidla, kterými se řídí adaptační období a jeho hodnocení a postavení migrujících osob 

pracujících pod dohledem stanoví příslušný orgán hostitelského členského státu. 

 

Právní postavení, které je v hostitelském členském státě přiznáno osobě, která absolvuje praxi 

pod dohledem, zejména co se týče práva na trvalý pobyt a závazků, sociálních práv a dávek, 

příspěvků a odměn, stanoví příslušné orgány tohoto členského státu v souladu s použitelným 

právem Společenství;  
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g) „zkouškou způsobilosti“ zkouška, která se omezuje na odborné znalosti žadatele a kterou 

vykonávají příslušné orgány hostitelského členského státu s cílem ohodnotit schopnosti 

žadatele vykonávat regulované povolání v uvedeném členském státě. K této zkoušce připraví 

příslušné orgány seznam oblastí, na které se na základě srovnání vzdělání a odborné přípravy 

vyžadovaných členským státem a vzdělání a odborné přípravy získaných žadatelem 

nevztahuje diplom nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci žadatele. 

 

Zkouška způsobilosti musí vzít v úvahu skutečnost, že žadatel je kvalifikovaný odborník 

v členském státě původu nebo v členském státě, odkud přichází. Zkouška zahrnuje oblasti 

vybrané z těch, které jsou na seznamu a jejichž znalost je základním předpokladem pro výkon 

povolání v hostitelském členském státě. Zkouška také může zahrnovat znalost stavovských 

předpisů, které se týkají dotyčných činností v hostitelském členském státě. 

 

Podrobné podmínky zkoušky způsobilosti a postavení žadatele v hostitelském členském státě, 

který si přeje připravit se na zkoušku způsobilosti v tomto státě, stanoví příslušné orgány 

tohoto hostitelského členského státu; 

 

h) „ředitelem podniku“ osoba, která v dotyčné profesní oblasti vykonávala v podniku funkci: 

 

i) ředitele podniku nebo vedoucího pobočky; nebo 

 

ii) zástupce vlastníka nebo ředitele podniku, jestliže tato funkace zahrnuje odpovědnost 

odpovídající  odpovědnosti zastoupeného vlastníka nebo ředitele; nebo 
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iii) vedoucího pracovníka pověřeného obchodními nebo technickými záležitostmi a 

odpovědného za jedno nebo více oddělení podniku. 

 

2. Povolání vykonávané členy sdružení nebo organizace uvedené v příloze I se považuje za 

regulované povolání.  

 

Účelem sdružení nebo sdružení uvedených v prvním pododstavci je zejména podporovat a 

zachovávat vysokou úroveň v dotyčném oboru. Za tímto účelem jsou uznány členským státem ve 

zvláštní formě a svým členům vydávají doklady o dosažené kvalifikaci, zajišťují, aby jejich členové 

dodržovali pravidla pro výkon povolání, která stanoví, a udělují jim právo užívat titul nebo jeho 

zkratku nebo výhody z postavení odpovídajícího této dosažené kvalifikaci. 

 

Pokud členský stát uzná sdružení nebo organizaci podle prvního odstavce, uvědomí o tom Komisi, 

která zveřejní tuto informaci v Úředním věstníku Evropské unie. 

 

3. Doklad o dosažené kvalifikaci vydaný třetí zemí se považuje za doklad o dosažené 

kvalifikaci, pokud má držitel tříletou odbornou praxi v dotyčném povolání na území členského 

státu, který v souladu s čl. 2 odst. 2 doklad o dosažené kvalifikaci uznal, a která byla osvědčena 

tímto členským státem. 
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Článek 4 

 

Účinky uznání 

 

1. Uznání odborné kvalifikace hostitelským členským státem umožňuje, aby oprávněná osoba 

měla v tomto členském státě přístup ke stejnému povolání, pro které získala kvalifikaci 

v domovském členském státě, a vykonávala ho v hostitelském členském státě za stejných podmínek 

jako jeho státní příslušníci. 

 

2. Pro účely  této směrnice se povolání, které chce žadatel vykonávat v hostitelském členském 

státě, považuje za stejné, jako je povolání, pro které získal kvalifikaci v domovském členském státě, 

pokud jsou činnosti, které zahrnuje, srovnatelné. 

 

Hlava II 

 

Volné poskytování služeb 

 

Článek 5 

 

Zásada volného poskytování služeb 

 

1. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení práva Společenství a články 6 a 7 této směrnice, 

členské státy neomezí z žádného důvodu vztahujícího se k odborné kvalifikaci poskytování služeb 

v jiném členském státě: 

 

a) je-li poskytovatel služby v souladu se zákonem usazen v členském státě za účelem výkonu 

stejného povolání (dále jen „členský stát usazení“) a 
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b) pokud se poskytovatel služby přestěhuje, vykonával-li toto povolání v členském státě usazení 

po dobu nejméně dvou let během předcházejících deseti let a není-li povolání v tomto státě 

regulováno. Podmínka, která vyžaduje, aby poskytovatel služby vykonával povolání po dobu 

dvou let, se neuplatňuje, je-li povolání nebo vzdělávání a odborná příprava na toto povolání 

regulována. 

 

2. Ustanovení této hlavy se použijí, pokud se poskytovatel služby přestěhuje na území 

hostitelského členského státu, aby zde dočasně a příležitostně vykonával povolání uvedené 

v odstavci 1. 

 

Povaha dočasného a příležitostného poskytování služeb se posoudí případ od případu, zejména 

s ohledem na dobu trvání, četnost, pravidelnost a nepřetržitost. 

 

3. Pokud se poskytovatel služeb přestěhuje, podléhá disciplinárním ustanovením profesní nebo 

správní povahy, která jsou přímo spojena s odbornou kvalifikací, např. definice povolání, užívání 

titulů a vážné zanedbání povinné péče při výkonu povolání, které přímo a konkrétně souvisí 

s ochranou a bezpečností spotřebitele, a která jsou v hostitelském členském státě použitelná na 

odborníky, kteří zde vykonávají stejné povolání.  



 
13781/2/04 REV 2 DF/le 23 
 DG C I CS 

 

Článek 6 

 

Osvobození 

 

Podle čl. 5 odst. 1 osvobodí hostitelský členský stát poskytovatele služeb usazené v jiném členském 

státě od požadavků, které ukládá odborníkům usazeným na svém území, týkajících se: 

 

a) povolení, registrace nebo členství v profesní organizaci nebo subjektu. Členské státy mohou 

pro snadnější uplatňování disciplinárních ustanovení platných na jejich území podle čl. 5 

odst. 3 stanovit automatickou dočasnou registraci nebo formální členství v takové profesní 

organizaci nebo subjektu za předpokladu, že tato registrace nebo členství nezpozdí nebo 

jakýmkoli způsobem neztíží poskytování služeb a nepředstavuje pro poskytovatele služeb 

dodatečné náklady. Kopii ohlášení a případně jeho obnovení podle čl. 7 odst. 1 doplněnou u 

povolání, která mají důsledky pro veřejné zdraví a bezpečnost podle čl. 7 odst. 4 nebo která 

využívají automatického uznávání podle hlavy III kapitoly III, kopií dokladů podle čl. 7 

odst. 2 zašle příslušný orgán příslušné profesní organizaci nebo subjektu, což pro tento účel 

představuje automatickou dočasnou registraci nebo formální členství, 

 

b) registrace u subjektu sociálního zabezpečení, aby bylo možné ve prospěch pojištěnců zúčtovat 

u pojišťovacích subjektů ve vztahu k výkonu činnosti. 



 
13781/2/04 REV 2 DF/le 24 
 DG C I CS 

 

Poskytovatel služby však předem a v naléhavém případě následně uvědomí subjekt uvedený 

v písmenu b) o službách, které poskytl. 

 

Článek 7 

 

Předběžné ohlášení v případě, že se poskytovatel služby přestěhuje 

 

1. Členské státy mohou požadovat, aby v případě, že se poskytovatel služeb poprvé přestěhuje 

z jednoho členského státu do druhého za účelem poskytování služeb, předem uvědomil příslušný 

orgán v hostitelském členském státě v písemném ohlášení, které zahrne rovněž údaje o pojistném 

krytí nebo jiných prostředcích osobní nebo kolektivní ochrany s ohledem na odpovědnost při 

výkonu povolání. Toto ohlášení se jednou ročně obnovuje, pokud poskytovatel služeb chce v daném 

roce dočasně nebo příležitostně poskytovat služby v tomto členském státě. Poskytovatel služeb 

může doručit ohlášení jakoukoli formou. 

 

2. Pro první poskytnutí služby nebo v případě  věcné změny oproti situaci doložené doklady 

mohou členské státy požadovat, aby k ohlášení byly připojeny tyto doklady:  

 

a) doklad o státní příslušností poskytovatele služeb, 

 

b) osvědčení potvrzující, že držitel je v souladu se zákonem usazen v členském státě za účelem 

výkonu dotyčných činností, 
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c) doklad o odborné kvalifikaci,  

 

d) v případech uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. b) jakýkoli důkaz o tom, že poskytovatel služeb 

vykonával dotyčnou činnost po dobu nejméně dvou let v předcházejících deseti letech. 

 

3. Služba se poskytuje pod profesním označením členského státu usazení, existuje-li v tomto 

státě pro dotyčnou odbornou činnost takové označení. Toto označení je uvedeno v úředním jazyce 

nebo v jednom z úředních jazyků členského státu usazení tak, aby se předešlo záměně s profesním 

označením hostitelského členského státu. Pokud v členském státě usazení neexistuje takové profesní 

označení, uvede poskytovatel služeb svou dosaženou kvalifikaci v úředním jazyce nebo jednom 

z úředních jazyků tohoto státu. Výjimečně je v případech uvedených v hlavě III kapitole III služba 

poskytována pod profesním označením hostitelského členského státu. 

 

4. V případě prvního poskytnutí služeb u regulovaných povolání, která mají důsledky pro 

veřejné zdraví nebo bezpečnost a která nevyužívají automatického uznávání podle hlavy III 

kapitoly III, může příslušný orgán hostitelského členského státu zkontrolovat odbornou kvalifikaci 

poskytovatele služeb před tímto prvním poskytnutím. Tato předběžná kontrola je možná pouze 

tehdy, je-li jejím účelem předejít vážnému poškození zdraví nebo bezpečnosti příjemce služby kvůli 

nedostatečné odborné kvalifikaci poskytovatele služeb a pokud nepřesahuje to, co je za tímto 

účelem nezbytné. 
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Příslušný orgán se snaží uvědomit poskytovatele služby o svém rozhodnutí nekontrolovat jeho 

kvalifikaci nebo o výsledku této kontroly ve lhůtě nanejvýš jednoho měsíce po obdržení ohlášení a 

průvodních dokladů. Existují-li obtíže, které by mohly vést k prodlení, uvědomí příslušný orgán 

poskytovatele služeb ve lhůtě jednoho měsíce o důvodech prodlení a o časovém rámci pro 

rozhodnutí, které musí být vydáno do dvou měsíců po přijetí kompletních dokladů. 

 

Pokud existuje podstatný rozdíl mezi odbornou kvalifikací poskytovatele služeb a odbornou 

přípravou, která je vyžadována v tomto členském státě, a to v takovém rozsahu, že by tento rozdíl 

mohl poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost, poskytne hostitelský členský stát poskytovateli 

služby možnost, aby prokázal, zejména pomocí zkoušky způsobilosti, že nabyl chybějící znalosti 

nebo schopnosti. V každém případě musí být možné poskytovat služby ve lhůtě jednoho měsíce po 

vydání rozhodnutí podle předchozího pododstavce. 

 

Službu je možné poskytovat, pokud příslušný orgán nereaguje ve lhůtách stanovených 

v předchozích pododstavcích.  

 

V případech, kdy kvalifikace byla ověřena podle tohoto odstavce, poskytuje se služba pod 

profesním označením hostitelského členského státu. 
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Článek 8 

 

Správní spolupráce 

 

1. Příslušné orgány hostitelského členského státu mohou pro každé poskytnutí služeb požádat 

příslušné orgány členského státu usazení, aby jim poskytly informace o usazení poskytovatele 

služeb v souladu s právními předpisy, jeho bezúhonnosti a o tom, že neexistují žádné disciplinární 

nebo trestněprávní sankce profesní povahy. Příslušné orgány členského státu usazení poskytnou tyto 

informace v souladu s ustanoveními článku 56. 

 

2. Příslušné orgány zajistí výměnu všech informací, které jsou nezbytné pro správné vyřízení 

stížnosti příjemce služby na poskytovatele služeb. Příjemci jsou o výsledku stížnosti informováni.  
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Článek 9 

 

Informace poskytované příjemcům služeb 

 

Je-li služba poskytována pod profesním označením členského státu usazení nebo pod dosaženou 

kvalifikací poskytovatele služby, mohou vedle ostatních informačních požadavků podle práva 

Společenství příslušné orgány hostitelského členského státu požadovat, aby poskytovatel služeb 

poskytl příjemcům služeb některou nebo všechny tyto informace: 

 

a) je-li poskytovatel služeb zapsán v obchodním rejstříku nebo v obdobném veřejném rejstříku, 

rejstřík, v němž je zapsán, a jeho registrační číslo, nebo obdobný prostředek identifikace 

uvedený v rejstříku; 

 

b) podléhá-li činnost povolovacímu režimu v členském státě usazení, název a adresa příslušného 

kontrolního orgánu; 

 

c) profesní sdružení nebo podobný subjekt, u něhož je poskytovatel služeb zapsán; 

 

d) profesní označení, nebo pokud takové označení neexistuje, dosažená kvalifikace 

poskytovatele služby a členský stát, ve kterém byla udělena; 
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e) vykonává-li poskytovatel služeb činnost podléhající dani z přidané hodnoty, identifikační 

číslo podle čl. 22 odst. 1 šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o 

harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém 

daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně1, 

 

f) údaje o pojistném krytí nebo jiných prostředcích osobní nebo kolektivní ochrany s ohledem na 

odpovědnost při výkonu povolání. 

                                                 
1  Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/66/ES 

(Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35). 
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Hlava III 

 

Svoboda usazování 

 

Kapitola I 

 

Obecný systém uznávání dokladů o odborné kvalifikaci 

 

Článek 10 

 

Oblast působnosti 

 

Tato kapitola se použije na všechna povolání, na která se nevztahují kapitoly II a III této hlavy a 

v níže uvedených případech, kdy žadatel ze zvláštních a výjimečných důvodů nesplňuje podmínky 

stanovené v těchto kapitolách: 

 

a) pro činnosti uvedené v příloze IV, pokud migrující osoba nesplňuje požadavky článků 17, 18 

a 19;  

 

b) pro lékaře se základní odbornou přípravou, odborné lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele 

odpovědné za všeobecnou péči, zubní lékaře, odborné zubní lékaře, veterinární lékaře, 

porodní asistentky, farmaceuty a architekty, pokud migrující osoba nesplňuje požadavky 

skutečné odborné praxe v souladu se zákonem podle článků 23, 27, 33, 37, 39, 43 a 49;  
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c) pro architekty, je-li migrující osoba držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci, který není 

uveden v příloze V bodu 5.7;  

 

d) aniž je dotčen čl. 21 odst. 1 a články 23 a 27, pro lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele, zubní 

lékaře, veterinární lékaře, porodní asistentky, farmaceuty a architekty, kteří jsou držiteli 

dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost, který bylo nutno získat po odborné 

přípravě k získání označení uvedených v příloze V bodech 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 

5.6.2 a 5.7.1, a sice výlučně za účelem uznání příslušné odbornosti;  

 

e) pro sestry a ošetřovatele odpovědné za všeobecnou zdravotní péči a pro specializované 

zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou 

odbornost, který bylo nutno získat po odborné přípravě k získání označení uvedených 

v příloze V bodu 5.2.2, pokud migrující osoba usiluje o uznání v jiném členském státě, ve 

kterém jsou příslušné odborné činnosti vykonávány specializovanými zdravotními sestrami a 

ošetřovateli, kteří neabsolvovali odbornou přípravu zdravotní sestry a ošetřovatele 

odpovědných za všeobecnou péči;  

 

f) pro specializované zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří neabsolvovali odbornou přípravu 

zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, pokud migrující osoba 

usiluje o uznání v jiném členském státě, ve kterém jsou příslušné odborné činnosti 

vykonávány zdravotními sestrami a ošetřovateli odpovědnými za všeobecnou péči, 

specializovanými zdravotními sestrami a ošetřovateli, kteří neabsolvovali odbornou přípravu 

zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, nebo specializovanými 

zdravotními sestrami a ošetřovateli, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro 

určitou odbornost, který byl získán po odborné přípravě k získání označení uvedených 

v příloze V bodu 5.2.2; 

 

g) pro migrující osoby, které splňují požadavky čl. 3 odst. 3. 
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Článek 11 

 

Úrovně kvalifikace 

 

1. Pro účely uplatňování článku 13 se stanoví čtyři úrovně odborné kvalifikace. 

 

2. Úroveň A odpovídá osvědčení způsobilosti vydanému příslušným orgánem domovského 

členského státu určeným podle právních a správních předpisů tohoto státu na základě: 

 

a) buď studijního programu, který netvoří součást osvědčení nebo diplomu ve smyslu 

odstavců 3, 4 a 5, nebo zvláštní zkoušky bez předchozí odborné přípravy, nebo výkonu 

povolání v členském státě na plný pracovní úvazek po dobu tří po sobě následujících let nebo 

po odpovídající dobu v případě částečného úvazku během předchozích 10 let, 

 

b) nebo obecného základního nebo středoškolského vzdělání, které potvrzuje, že držitel získal 

obecné znalosti. 

 

3. Úroveň B odpovídá osvědčení, které prokazuje úspěšné ukončení středoškolského studia, 

 

a) buď obecné povahy, doplněného studiem nebo odbornou přípravou vyjma studia nebo 

odborné přípravy uvedených v odstavci 4 nebo zkušební či odbornou praxí vyžadovanou 

navíc k tomuto studiu, 
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b) nebo technické nebo odborné povahy, případně doplněného studiem nebo odbornou přípravou 

uvedenou v písmenu a) nebo zkušební či odbornou praxí vyžadovanou navíc k tomuto studiu. 

 

4. Úroveň C odpovídá diplomu, který prokazuje úspěšné ukončení  

 

a) buď odborné přípravy na postsekundární úrovni vyjma přípravy uvedené v odstavci 5 v délce 

nejméně jednoho roku, u níž je jako obecné pravidlo jednou z podmínek přijetí úspěšné 

ukončení středoškolského studia požadovaného pro přijetí do vysokoškolského studia nebo 

vyššího vzdělání, a také odborná příprava, která může být požadována navíc k uvedenému 

postsekundárnímu studiu; 

 

b) nebo v případě regulovaného povolání odborné přípravy se zvláštní strukturou uvedenou v 

příloze II, která je rovnocenná úrovni odborné přípravy podle písmena a), zajišťuje 

srovnatelnou odbornou úroveň a připravuje uchazeče o vzdělání na srovnatelnou úroveň 

povinností a funkcí. Seznam v příloze II lze pozměnit v souladu s postupem uvedeným 

v čl. 58 odst. 2, aby se zohlednila odborná příprava, která splňuje požadavky uvedené 

v předchozí větě.  

 

5. Úroveň D odpovídá diplomu, který potvrzuje ukončení odborné přípravy na postsekundární 

úrovni v délce nejméně tří let na univerzitě, vysoké škole nebo jiném zařízení podobné úrovně, a 

také odborné přípravy, která může být požadována navíc k uvedenému postsekundárnímu studiu. 
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Článek 12 

 

Rovnocenné kvalifikace 

 

Jakýkoli doklad o dosažené kvalifikaci nebo jakýkoli soubor dokladů o dosažené kvalifikaci, který 

byl vydán příslušným orgánem v členském státě a který prokazuje, že jeho držitel úspěšně dokončil 

odbornou přípravu ve Společenství, kterou tento členský stát uznává jako rovnocennou odbornou 

přípravu a která uděluje držiteli stejná práva na přístup nebo výkon povolání nebo připravuje na 

výkon tohoto povolání, se považuje za doklad o dosažené kvalifikaci druhu uvedeného v článku 11, 

včetně dotyčné úrovně. 

 

Odborná kvalifikace, která přiznává držiteli nabytá práva na základě těchto ustanovení, ačkoli 

nesplňuje požadavky uvedené v platných právních a správních předpisech domovského členského 

státu pro přístup k povolání a jeho výkon, se také považuje za doklad o dosažené kvalifikaci za 

stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v prvním pododstavci. 
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Článek 13 

 

Podmínky uznávání 

 

1. Pokud je v hostitelském členském státě přístup k regulovanému povolání nebo jeho výkon 

podmíněn držením zvláštní odborné kvalifikace, povolí příslušné orgány tohoto členského státu 

přístup k tomuto povolání a jeho výkon za stejných podmínek, jaké se vztahují na jeho vlastní státní 

příslušníky, žadatelům, které jsou držiteli osvědčení způsobilosti nebo dokladu o dosažené 

kvalifikaci, který jiný členský stát požaduje k získání přístupu k tomuto povolání a jeho výkonu na 

svém území. 

 

Osvědčení způsobilosti nebo doklad o dosažené kvalifikaci splňuje tyto podmínky: 

 

a) byly vydány příslušným orgánem členského státu určeným v souladu s právními a správními 

předpisy tohoto státu; 

 

b) prokazují úroveň odborné kvalifikace, která je přinejmenším rovnocenná úrovni 

bezprostředně předcházející úrovni podle článku 11, která je požadována v hostitelském 

členském státě. 

 

2. Přístup k povolání a jeho výkon podle odstavce 1 se přizná rovněž žadatelům, kteří 

vykonávali dotyčné povolání uvedené v tomto odstavci na plnou pracovní dobu po dobu dvou let 

během předchozích deseti let v jiném členském státě, ve kterém toto povolání není regulováno, za 

předpokladu, že jsou držiteli jednoho nebo více osvědčení způsobilosti nebo dokladů o dosažené 

kvalifikaci. 
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Osvědčení způsobilosti a doklady o dosažené kvalifikaci splňují tyto podmínky: 

 

a) byly vydány příslušným orgánem členského státu určeným v souladu s právními a správními 

předpisy tohoto státu; 

 

b) prokazují úroveň odborné kvalifikace, která je přinejmenším rovnocenná úrovni 

bezprostředně předcházející úrovni podle článku 11, která je požadována v hostitelském 

členském státě; 

 

c) prokazují, že držitel byl připraven na výkon dotyčného povolání. 

 

Dvouletou odbornou praxi podle prvního pododstavce však nelze vyžadovat, pokud doklad 

o dosažené kvalifikaci, jehož je žadatel držitelem, potvrzuje regulované vzdělávání a odbornou 

přípravu ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. d) na úrovni B, C nebo D podle článku 11. Regulované 

vzdělávání a odborná příprava uvedená v příloze III se považuje za regulované vzdělávání a 

odbornou přípravu na úrovni C. V souladu s postupem uvedeným v čl. 58 odst. 2 lze pozměnit 

seznam uvedený v příloze III, aby se zohlednilo regulované vzdělávání a odborná příprava, která 

zajišťuje srovnatelnou odbornou úroveň a která připravuje uchazeče o vzdělání na srovnatelnou 

úroveň odpovědností a funkcí. 

 

3. Hostitelský členský stát není povinen uplatňovat tento článek, je-li přístup k regulovanému 

povolání na jeho území podmíněn získáním kvalifikace úrovně D, která potvrzuje úspěšné ukončení 

vysokoškolského nebo univerzitního vzdělání trvajícího déle než čtyři roky, a je-li žadatel držitelem 

kvalifikace úrovně C. 
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Článek 14 

 

Vyrovnávací opatření 

 

1. Bez ohledu na článek 13 může hostitelský stát také požadovat, aby žadatel absolvoval 

adaptační období nepřesahující tři roky nebo složil zkoušku způsobilosti, pokud:  

 

a) délka odborné přípravy, kterou prokazuje podle čl. 13 odst. 1 nebo 2 je nejméně o jeden rok 

kratší než doba požadovaná hostitelským členským státem; 

 

b) odborná příprava, kterou absolvoval, se podstatně liší od obsahu osvědčeného dokladem o 

dosažené kvalifikaci, který je požadován hostitelským členským státem; 

 

c) regulované povolání v hostitelském členském státě zahrnuje jednu nebo více regulovaných 

odborných činností, které nejsou součástí příslušného povolání v  domovském členském státě 

žadatele ve smyslu čl. 4 odst. 2, a tento rozdíl spočívá ve specifické odborné přípravě 

požadované v hostitelském členském státě, jejíž obsah se podstatně liší od obsahu zahrnutého 

v osvědčení způsobilosti nebo dokladu o dosažené kvalifikaci žadatele. 

 

2. Pokud hostitelský členský stát využije možnosti podle odstavce 1, musí poskytnout žadateli 

právo zvolit si mezi adaptačním obdobím a zkouškou způsobilosti. 
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Pokud se členský stát s ohledem na dané povolání domnívá, že je nutné odchýlit se od požadavku 

stanoveného v předchozím pododstavci, který poskytuje žadateli právo zvolit si mezi adaptačním 

obdobím a zkouškou způsobilosti, uvědomí o tom předem ostatní členské státy a Komisi a 

dostatečně tuto odchylku odůvodní. 

 

Pokud se Komise po obdržení všech nezbytných informací domnívá, že odchylka uvedená 

v druhém pododstavci není přiměřená nebo neodpovídá právu Společenství, požádá ve lhůtě tří 

měsíců dotčený členský stát, aby od plánovaného opatření upustil. Neodpoví-li Komise ve výše 

uvedené lhůtě, lze odchylku použít. 

 

3. Odchylně od zásady práva žadatele na volbu podle odstavce 2 může pro povolání, jejichž 

výkon vyžaduje přesnou znalost vnitrostátního práva a v nichž poskytování právních rad nebo 

právní pomoci týkající se vnitrostátního práva je základním a nezbytným předpokladem dotyčné 

odborné činnosti, hostitelský členský stát stanovit buď adaptační období, nebo zkoušku 

způsobilosti. 

 

To platí rovněž pro případy stanovené v čl. 10 písm. b) a c), v čl. 10 písm. d) týkajícím se lékařů a 

zubních lékařů, v čl. 10 písm. písm. f), pokud migrující osoba usiluje o uznání v jiném členském 

státě, ve kterém jsou dotyčné odborné činnosti vykonávány zdravotními sestrami a ošetřovateli 

odpovědnými za všeobecnou péči nebo specializovanými zdravotními sestrami a ošetřovateli, kteří 

jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost, který bylo nutno získat po 

odborné přípravě k získání označení uvedených v příloze V bodu 5.2.2, a v čl. 10 písm. g). 
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V případech podle čl. 10 odst. a) může hostitelský členský stát požadovat adaptační období nebo 

zkoušku způsobilosti, chce-li migrující osoba vykonávat odborné činnosti v nezávislém postavení 

nebo v postavení ředitele podniku, které vyžadují znalost a uplatňování zvláštních platných 

vnitrostátních předpisů za předpokladu, že znalost a uplatňování těchto předpisů vyžadují příslušné 

orgány hostitelského členského státu od vlastních státních příslušníků pro přístup k těmto 

činnostem. 

 

4. Pro účely uplatňování odst. 1 písm. b) a c) se „podstatně se lišícím obsahem“ rozumí 

záležitosti, jejichž znalost je nezbytným předpokladem pro výkon povolání a u kterých odborná 

příprava migrující osoby vykazuje významné rozdíly oproti odborné přípravě vyžadované 

hostitelským členským státem, pokud jde o délku nebo obsah. 

 

5. Odstavec 1 se uplatňuje při řádném zohlednění zásady proporcionality. Zejména pokud 

hostitelský členský stát zamýšlí vyžadovat od žadatele absolvování adaptačního období nebo 

složení zkoušky způsobilosti, musí nejprve zjistit, zda znalosti, které žadatel nabyl během odborné 

praxe v členském státě nebo v třetí zemi, mohou zcela nebo částečně vyrovnat podstatné rozdíly 

uvedené v odstavci 4. 
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Článek 15 

 

Upuštění od vyrovnávacích opatření na základě společných platforem 

 

1. Pro účely tohoto článku se výrazem „společné platformy“ rozumí soubor kritérií pro odborné 

kvalifikace, která jsou s to vyrovnat podstatné rozdíly, které byly zjištěny u požadavků na odbornou 

přípravu u daného povolání v různých členských státech. Podstatné rozdíly se stanoví srovnáním 

délky a obsahu odborné přípravy v nejméně dvou třetinách členských států, včetně všech členských 

států, které toto povolání regulují. Rozdíly v obsahu odborné přípravy mohou vyplývat 

z podstatných rozdílů v rozsahu odborných činností. 

 

2. Společné platformy podle odstavce 1 mohou Komisi předložit členské státy nebo profesní 

sdružení, která jsou reprezentativní na národní i evropské úrovni. Pokud Komise po konzultaci 

členských států zastává názor, že návrh společné platformy usnadní vzájemné uznávání odborných 

kvalifikací, může navrhnout opatření k jejich přijetí v souladu s postupem uvedeným v čl. 58 

odst. 2. 

 

3. Pokud odborná kvalifikace žadatele splňuje kritéria stanovená v opatření přijatém podle 

odstavce 2, hostitelský členský stát upustí od uplatňování vyrovnávacích opatření podle článku 14. 
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4. Odstavce 1 až 3 se nedotýkají pravomoci členských států určit odborné kvalifikace 

požadované pro výkon povolání na jejich území, stejně jako obsah a organizaci jejich systémů 

vzdělávání a odborné přípravy. 

 

5. Má-li členský stát za to, že kritéria stanovená v opatření přijatém podle odstavce 2 již 

nenabízejí dostatečné záruky s ohledem na odborné kvalifikace, uvědomí o tom Komisi, která 

případně předloží návrh opatření v souladu s postupem uvedeným v čl. 58 odst. 2. 

 

6. Do…∗předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto článku a 

případně navrhne jeho změny. 

                                                 
∗  Pěti let po vstupu této směrnice v platnost. 
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Kapitola II 

 

Uznávání odborné praxe 

 

Článek 16 

 

Požadavky na odbornou praxi 

 

Pokud je v členském státě přístup k některé z činností vyjmenovaných v příloze IV nebo její výkon 

podmíněn získáním obecných, obchodních nebo odborných znalostí a schopností, uzná členský stát 

předchozí výkon činnosti v jiném členském státě za dostatečný důkaz o těchto znalostech a 

schopnostech skutečnost. Činnost musela být vykonávána v souladu s články 17, 18 a 19. 

 

Článek 17 

 

Činnosti uvedené na seznamu I přílohy IV 

 

1. Pro činnosti uvedené na seznamu I přílohy IV musí být dotyčná činnost předem vykonávána: 

 

a) po dobu šesti po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele 

podniku; nebo 

 

b) po dobu tří po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele 

podniku, prokáže-li oprávněná osoba, že pro dotyčnou činnost dříve získala nejméně tříleté 

vzdělání doložené osvědčením uznaným členským státem nebo považovaným příslušným 

profesním sdružením za platné; nebo 
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c) po dobu čtyř po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele 

podniku, prokáže-li oprávněná osoba, že pro dotyčnou činnost dříve získala nejméně dvouleté 

vzdělání doložené osvědčením uznaným členským státem nebo považovaným příslušným 

profesním sdružením za platné; nebo 

 

d) po dobu tří po sobě následujících let v nezávislém postavení, prokáže-li oprávněná osoba, že 

vykonávala dotyčnou činnost nejméně pět let v postavení zaměstnance; nebo 

 

e) po dobu pěti po sobě následujících let ve vedoucím postavení, z toho nejméně tři roky 

v technické funkci představující odpovědnost alespoň za jedno oddělení podniku, prokáže-li 

oprávněná osoba, že pro dotyčnou činnost dříve získala nejméně tříleté vzdělání doložené 

osvědčením uznaným státem nebo považovaným příslušným profesním sdružením za platné. 
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2. V případech podle písmen a) a d) nesmí být činnost ke dni podání žádosti dotyčnou osobou 

u příslušného orgánu podle článku 56 ukončena před více než 10 lety. 

 

3. Ustanovení odst. 1 písm. e) se nepoužije pro činnosti skupiny ex 855 (kadeřnictví) podle 

klasifikace ISIC. 

 

Článek 18 

 

Činnosti uvedené na seznamu II přílohy IV 

 

1. Pro činnosti uvedené na seznamu II přílohy IV musí být dotyčná činnost předem vykonávána: 

 

a) po dobu pěti po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele 

podniku, nebo 

 

b) po dobu tří po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele 

podniku, prokáže-li oprávněná osoba, že pro dotyčnou činnost dříve získala nejméně tříleté 

vzdělání doložené osvědčením uznaným členským státem nebo považovaným příslušným 

profesním sdružením za platné, nebo 
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c) po dobu čtyř po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele 

podniku, prokáže-li oprávněná osoba, že pro dotyčnou činnost dříve získala nejméně dvouleté 

vzdělání doložené osvědčením uznaným členským státem nebo považovaným příslušným 

profesním sdružením za platné, nebo 

 

d) po dobu tří po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele 

podniku, prokáže-li oprávněná osoba, že vykonávala dotyčnou činnost nejméně pět let 

v postavení zaměstnance, nebo 

 

e) po dobu pěti po sobě následujících let v postavení zaměstnance, prokáže-li oprávněná osoba, 

že pro dotyčnou činnost dříve získala nejméně tříleté vzdělání doložené osvědčením uznaným 

členským státem nebo považovaným příslušným profesním sdružením za platné, nebo 

 

f) po dobu šesti po sobě následujících let v postavení zaměstnance, prokáže-li oprávněná osoba, 

že pro dotyčnou činnost dříve získala nejméně dvouleté vzdělání doložené osvědčením 

uznaným členským státem nebo považovaným příslušným profesním sdružením za platné. 

 

2. V případech podle písmen a) a d) nesmí být činnost ke dni podání žádosti dotyčnou osobou 

u příslušného orgánu podle článku 56 ukončena před více než 10 lety. 
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Článek 19 

 

Činnosti uvedené na seznamu III přílohy IV 

 

1. Pro činnosti uvedené na seznamu III přílohy IV musí být dotyčná činnost předem 

vykonávána: 

 

a) po dobu tří po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele 

podniku, nebo 

 

b) po dobu dvou po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele 

podniku, prokáže-li oprávněná osoba, že pro dotyčnou činnost dříve získala vzdělání doložené 

osvědčením uznaným členským státem nebo považovaným příslušným profesním sdružením 

za platné, nebo 

 

c) po dobu dvou po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele 

podniku, prokáže-li oprávněná osoba, že vykonávala dotyčnou činnost nejméně tři roky 

v postavení zaměstnance, nebo 

 

d) po dobu tří po sobě následujících let v postavení zaměstnance, prokáže-li oprávněná osoba, že 

pro dotyčnou činnost dříve získala vzdělání doložené osvědčením uznaným státem nebo 

považovaným příslušným profesním sdružením za platné. 
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2. V případech podle písmen a) a c) nesmí být činnost ke dni podání žádosti dotyčnou osobou 

u příslušného orgánu podle článku 56 ukončena před více než deseti lety. 

 

Článek 20 

 

Změna seznamů činností v příloze IV 

 

Seznamy činností v příloze IV, pro které se uznává odborná praxe podle článku 16, lze pozměnit 

v souladu s postupem uvedeným v čl. 58 odst. 2 za účelem aktualizace nebo vyjasnění klasifikace 

za předpokladu, že to nepředstavuje změnu činností týkajících se jednotlivých kategorií. 
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Kapitola III 

 

Uznávání na základě koordinace minimálních požadavků na odbornou přípravu 

 

Oddíl 1 

 

Obecná ustanovení 

 

Článek 21 

 

Zásada automatického uznávání 

 

1. Každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci zajišťující přístup k odborným 

činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a odborného lékaře, zdravotní sestry a 

ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, odborného zubního lékaře, 

veterinárního lékaře, farmaceuta a architekta uvedené v příloze V bodech 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 

5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 a 5.7.1, které splňují minimální požadavky na odbornou přípravu uvedené 

v článcích 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 a 46, a za účelem přístupu k odborným činnostem a jejich 

výkonu přiznává těmto dokladům na svém území stejné účinky, jaké mají doklady o dosažené 

kvalifikaci, které sám vydává. 
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Takové doklady o dosažené kvalifikaci musí být vydány příslušnými orgány členských států a 

případně doplněny osvědčeními uvedenými v příloze V bodech 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 

5.4.2, 5.6.2 a 5.7.1. 

 

Ustanovení prvního a druhého pododstavce se nedotýkají nabytých práv podle článků 23, 27, 33, 

37, 39 a 49. 

 

2. Každý členský stát uznává pro výkon činností všeobecného lékaře v rámci svého 

vnitrostátního systému sociálního zabezpečení doklady o dosažené kvalifikaci uvedené 

v příloze V bodu 5.1.4, které jsou vydávány státním příslušníkům členských států ostatními 

členskými státy v souladu s minimálními požadavky na odbornou přípravu podle článku 28.  

 

Ustanovení předchozího pododstavce se nedotýkají nabytých práv podle článku 30. 

 

3. Každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky uvedené 

v příloze V bodu 5.5.2, které jsou vydávány státním příslušníkům členských států jinými členskými 

státy a které splňují minimální požadavky na odbornou přípravu podle článku 40 a kritéria podle 

článku 41, a za účelem přístupu k odborným činnostem a jejich výkonu přiznává těmto dokladům 

na svém území stejné účinky, jaké mají doklady o dosažené kvalifikaci, které sám vydává. Toto 

ustanovení se nedotýká nabytých práv podle článků 23 a 43. 
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4. Členské státy nejsou povinny uznat doklady o dosažené kvalifikaci uvedené 

v příloze V bodu 5.6.2 pro zřizování nových lékáren otevřených pro veřejnost. Za účelem tohoto 

odstavce se za nové lékárny považují rovněž lékárny, které jsou otevřeny po dobu kratší než tři 

roky. 

 

5. Doklady o dosažené kvalifikaci architekta uvedené v příloze V bodu 5.7.1, které podléhají 

automatickému uznávání podle odstavce 1, prokazují ukončení studia, které bylo zahájeno nejdříve 

v referenčním akademickém roce uvedeném v této příloze.  

 

6. Každý členský stát podmíní přístup k odborné činnosti lékařů, zdravotních sester a 

ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, zubních lékařů, veterinárních lékařů, porodních 

asistentek a farmaceutů a jejich výkon získáním dokladu o dosažené kvalifikaci uvedeného v 

příloze V bodech 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2, který potvrzuje, že 

dotyčná osoba získala během své odborné přípravy znalosti a dovednosti uvedené v čl. 24 odst. 3, 

čl. 31 odst. 6, čl. 34 odst. 3, čl. 38 odst. 3, čl. 40 odst. 3 a čl. 44 odst. 3. 

 

Znalosti a dovednosti podle čl. 24 odst. 3, čl. 31 odst. 6, čl. 34 odst. 3, čl. 38 odst. 3, čl. 40 odst. 3 a 

čl. 44 odst. 3 lze pozměnit v souladu s postupem uvedeným v čl. 58 odst. 2 s cílem přizpůsobit je 

vědeckému a technickému pokroku. 

 

Tato aktualizace nemůže vyžadovat u žádného členského státu změnu stávajících legislativních 

zásad týkajících se struktury povolání, co se týče odborné přípravy a podmínek pro přístup 

fyzických osob.  
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7. Členské státy sdělí Komisi ustanovení právních a správních předpisů, které přijmou s ohledem 

na vydávání dokladů o dosažené kvalifikaci v oblasti, na níž se vztahuje tato kapitola. U dokladů o 

dosažené kvalifikaci uvedených v oddíle 8 je toto oznámení určeno navíc i ostatním členským 

státům. 

 

Komise zveřejní tuto informaci v Úředním věstníku Evropské unie s uvedením označení přijatých 

členskými státy pro doklady o dosažené kvalifikaci a případně subjektu, který tyto doklady vydává, 

průvodních osvědčení a příslušných profesních označení uvedených v příloze V bodech 5.1.1, 5.1.2, 

5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 a 5.7.1. 

 

Článek 22 

 

Společná ustanovení o odborné přípravě 

 

Pokud jde o odbornou přípravu uvedenou v článcích 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 a 46: 

 

a) členské státy mohou povolit rozvolněnou odbornou přípravu za podmínek stanovených 

příslušnými orgány; tyto orgány zajistí, aby celková délka, úroveň a kvalita takové odborné 

přípravy nebyla nižší než v případě řádné odborné přípravy; 

 

b) v souladu se specifickými postupy každého členského státu zajistí další vzdělávání a 

odbornou přípravu, aby osoby, které ukončily vzdělávání, byly s to držet krok s vývojem 

v daném povolání v rozsahu, který je nezbytný pro zachování bezpečného a účinného výkonu 

tohoto povolání. 
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Článek 23 

 

Nabytá práva 

 

1. Aniž jsou dotčena specifická nabytá práva dotyčných profesí, v případech, kdy doklady 

o dosažené kvalifikaci lékaře, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře se základní 

odbornou přípravou a odborného lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za 

všeobecnou péči, zubního lékaře, odborného zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní 

asistentky a farmaceuta, jichž jsou státní příslušníci členských států držiteli, nevyhovují všem 

požadavkům na odbornou přípravu podle článků 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 a 44, uzná každý členský 

stát jako dostatečný důkaz doklady o dosažené kvalifikaci, které byly vydány těmito členskými 

státy, dokládají-li úspěšné ukončení odborné přípravy zahájené před referenčními dny stanovenými 

v příloze V bodech 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2, a které doplňuje potvrzení 

osvědčující, že tito státní příslušníci skutečně a v souladu se zákonem vykonávali dotyčné činnosti 

po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání 

potvrzení. 

 

2. Stejná ustanovení se použijí na doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup 

k odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a odborného lékaře, zdravotní sestry 

a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, odborného zubního lékaře, 

veterinárního lékaře, porodní asistentky a farmaceuta, získané na území bývalé Německé 

demokratické republiky, které nesplňují všechny minimální požadavky na odbornou přípravu podle 

článků 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 a 44, pokud takovýto doklad potvrzuje úspěšné ukončení odborné 

přípravy zahájené před:  

 

a) 3. říjnem 1990 pro lékaře se základní odbornou přípravou, zdravotní sestry a ošetřovatele 

odpovědné za všeobecnou péči, zubní lékaře se základní odbornou přípravou, odborné zubní 

lékaře, veterinární lékaře, porodní asistentky a farmaceuty a 



 
13781/2/04 REV 2 DF/le 53 
 DG C I CS 

 

b) 3. dubnem 1992 pro odborné lékaře. 

 

Doklad o dosažené kvalifikaci podle prvního pododstavce opravňuje držitele vykonávat odborné 

činnosti na celém území Německa za stejných podmínek jako doklady o dosažené kvalifikaci 

vydané příslušnými německými orgány a uvedené v příloze V bodech 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 

5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2. 

 

3. Aniž je dotčen čl. 37 odst. 1, každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci, které 

umožňují přístup k odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a odborného lékaře, 

zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, veterinárního lékaře, porodní 

asistentky, farmaceuta a architekta, jejichž držiteli jsou státní příslušníci členských států a které 

byly vydány v bývalém Československu nebo jejichž odborná příprava byla zahájena pro Českou 

republiku a Slovensko před 1. lednem 1993, pokud orgány některého z těchto dvou států potvrdí, že 

tyto doklady o dosažené kvalifikaci mají na jejich území stejnou platnost jako doklady o dosaženém 

vzdělání, které vydávají, a co se týče architektů, jako doklady o dosažené kvalifikaci uvedené pro 

tyto členské státy v příloze VI bodu 6.2, pokud jde o přístup k odborným činnostem lékaře se 

základní odbornou přípravou, odborného lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za 

všeobecnou péči, veterinárního lékaře, porodní asistentky, farmaceuta s ohledem na činnosti podle 

čl. 45 odst. 2 a architekta s ohledem na činnosti podle článku 48, jakož ivýkon těchto odborných 

činností. 

 

Toto osvědčení musí být doplněno potvrzením vydaným stejnými orgány osvědčujícím, že tyto 

osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich území po dobu 

nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení. 
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4. Každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup 

k odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a odborného lékaře, zdravotní sestry 

a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, odborného zubního lékaře, 

veterinárního lékaře, porodní asistentky, farmaceuta a architekta, jejichž držiteli jsou příslušníci 

členských států a které byly vydány v bývalém Sovětském svazu nebo jejichž odborná příprava byla 

zahájena 

 

 

a) pro Estonsko před 20. srpnem 1991, 

 

b) pro Lotyšsko před 21. srpnem 1991, 

 

c) pro Litvu před 11. březnem 1990, 

 

pokud orgány některého z těchto tří výše uvedených členských států osvědčí, že tyto doklady mají 

na jejich území stejnou platnost jako doklady, které vydávají, a co se týče architektů, jako doklady o 

dosaženém vzdělání uvedené pro tyto členské státy v příloze VI bodu 6.2, pokud jde o přístup k 

odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a odborného lékaře, zdravotní sestry a 

ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, odborného zubního lékaře, 

veterinárního lékaře, porodní asistentky, farmaceuta s ohledem na činnosti podle čl. 45 odst. 2 a 

architekta s ohledem na činnosti podle článku 48, jakož i výkon těchto odborných činností. 

 

Toto osvědčení musí být doplněno potvrzením vydaným stejnými orgány osvědčujícím, že tyto 

osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich území po dobu 

nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení. 



 
13781/2/04 REV 2 DF/le 55 
 DG C I CS 

 

Pokud jde o doklady o dosažené kvalifikaci veterinárního lékaře vydané v bývalém Sovětském 

svazu nebo jejichž odborná příprava byla zahájena pro Estonsko před 20. srpnem 1991, musí být 

osvědčení uvedené v předchozím pododstavci doplněno potvrzením vydaným estonskými orgány 

osvědčujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich 

území po dobu nejméně pěti po sobě následujících let v průběhu sedmi let předcházejících dni 

vydání potvrzení. 

 

5. Každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup 

k odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a odborného lékaře, zdravotní sestry 

a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, odborného zubního lékaře, 

veterinárního lékaře, porodní asistentky, farmaceuta a architekta, jejichž držiteli jsou státní 

příslušníci členských států a které byly vydány v bývalé Jugoslávii nebo jejichž odborná příprava 

byla zahájena pro Slovinsko před 25. červnem 1991, pokud orgány výše uvedeného členského státu 

osvědčí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou platnost jako doklady, které vydávají, a co se 

týče architektů, jako doklady o dosažené kvalifikaci uvedené pro tyto členské státy v příloze VI 

bodu 6.2, pokud jde o přístup k odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a 

odborného lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, 

odborného zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, farmaceuta s ohledem na 

činnosti podle čl. 45 odst. 2 a architekta s ohledem na činnosti podle článku 48, jakož i výkon těchto 

činností. 

 

Toto osvědčení musí být doplněno potvrzením vydaným stejnými orgány osvědčujícím, že tyto 

osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich území po dobu 

nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení. 
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6. Státním příslušníkům členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci lékaře, zdravotní 

sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, veterinárního lékaře, 

porodní asistentky a farmaceuta neodpovídají označením uvedeným pro tento členský stát 

v příloze V bodech 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2, uznává každý 

členský stát jako dostatečný důkaz doklady o dosažené kvalifikaci, které byly vydány těmito 

členskými státy a které jsou doplněny osvědčením vydaným příslušnými orgány nebo subjekty.  

 

Osvědčení uvedené v prvním pododstavci potvrzuje, že tyto doklady o dosažené kvalifikaci 

dokládají úspěšné ukončení odborné přípravy v souladu s články 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 a 44 

a jsou členským státem, který je vydává, považovány za rovnocenné kvalifikacím, jejichž označení 

je uvedeno v příloze V bodech 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2. 

 

Oddíl 2 

 

Lékaři 

 

Článek 24 

 

Základní lékařská odborná příprava 

1. Přijetí na základní lékařskou odbornou přípravu je podmíněno získáním diplomu nebo 

osvědčení, které opravňuje k dotyčnému studiu na vysokých školách. 
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2. Celková doba základní lékařské odborné přípravy zahrnuje nejméně šest let studia nebo 5500 

hodin teoretické a praktické výuky na vysoké škole nebo pod dohledem vysoké školy.  

 

Pro osoby, které zahájily studium před 1. lednem 1972, může odborná příprava uvedená v prvním 

pododstavci zahrnovat šestiměsíční praktickou výuku na vysokoškolské úrovni vykonanou pod 

dohledem příslušných orgánů v rámci řádné odborné přípravy.  

 

3. Základní lékařská odborná příprava zaručí, že dotyčná osoba získala tyto znalosti a 

dovednosti: 

 

a) přiměřené znalosti ve vědách, na kterých je lékařství založeno, a řádné pochopení vědeckých 

metod včetně zásad měření biologických funkcí, hodnocení vědecky prokázaných skutečností 

a analýzy údajů; 

 

b) přiměřené znalosti anatomie, fyziologie a chování jedinců zdravých a nemocných a vztahů 

mezi zdravotním stavem člověka a jeho fyzickým a sociálním prostředím; 

 

c) přiměřené znalosti klinických oborů a klinické praxe, které poskytují komplexní přehled o 

duševních a tělesných nemocech, dále znalost lékařství a jeho preventivní, diagnostické a 

terapeutické stránky a znalosti o reprodukci; 

 

d) přiměřené klinické zkušenosti získané pod vhodným dohledem v nemocnicích. 
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Článek 25 

 

Specializovaná lékařská odborná příprava 

 

1. Přijetí na specializovanou lékařskou odbornou přípravu je podmíněno dokončením a 

potvrzením šestiletého studia v rámci programu odborné přípravy uvedeném v článku 24, v jehož 

průběhu získal uchazeč o odborné vzdělání náležité základní lékařské znalosti. 

 

2. Specializovaná lékařská odborná příprava zahrnuje teoretickou a praktickou výuku na vysoké 

škole nebo ve fakultní nemocnici nebo případně v zařízení zdravotní péče schváleném k tomuto 

účelu příslušnými orgány nebo subjekty. 

 

Členské státy zajistí, aby minimální délka oborů specializované odborné přípravy uvedených v 

příloze V bodu 5.1.3 nebyla kratší než délka stanovená v tomto bodu. Odborná příprava se 

uskutečňuje pod kontrolou příslušných orgánů nebo subjektů. Zahrnuje osobní účast lékaře - 

uchazeče o odborné vzdělání na činnosti a povinnostech dotyčných zařízení. 

 

3. Odborná příprava probíhá jako řádné studium ve specifických zařízeních schválených 

příslušnými orgány. Zahrnuje účast na veškerých lékařských činnostech v oboru, ve kterém příprava 

probíhá, včetně pohotovostní služby, a to tak, že uchazeč o odborné vzdělání věnuje veškerou svou 

odbornou činnost praktické a teoretické výuce během celého pracovního týdne a během celého roku 

v souladu s postupy stanovenými příslušnými orgány. V souladu s tím jsou tato místa přiměřeně 

odměňována. 
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4. Členské státy podmíní vydání dokladu o dosažené kvalifikaci v odborném lékařství získáním 

dokladu o dosažené kvalifikaci v oblasti základní lékařské odborné přípravy uvedeného v příloze V 

bodu 5.1.1. 

 

5. Minimální délky odborné přípravy uvedené v příloze V bodu 5.1.3 lze pozměnit v souladu 

s postupem uvedeným v čl. 58 odst. 2 s cílem přizpůsobit je vědeckému a technickému pokroku. 

 

 

Článek 26 

 

Druhy specializované lékařské odborné přípravy 

 

Doklady o dosažené kvalifikaci odborného lékaře podle článku 21 vydané příslušnými orgány nebo 

subjekty uvedenými v příloze V bodu 5.1.2 odpovídají pro dotyčnou specializovanou odbornou 

přípravu označením používaným v různých členských státech a uvedeným v příloze V bodu 5.1.3. 

 

O zařazení nových lékařských odborností, které jsou zastoupeny nejméně ve dvou pětinách 

členských států, do přílohy V bodu 5.1.3 lze rozhodnout v souladu s postupem uvedeným v čl. 58 

odst. 2 s cílem aktualizovat směrnici na základě změn vnitrostátních právních předpisů. 



 
13781/2/04 REV 2 DF/le 60 
 DG C I CS 

 

Článek 27 

 

Specifická nabytá práva odborných lékařů 

 

1. Hostitelský stát může požadovat od odborných lékařů, jejichž rozvolněná specializovaná 

odborná příprava se řídila právními a správními předpisy platnými ke dni 20. června 1975 a kteří 

zahájili specializovanou odbornou přípravu nejpozději 31. prosince 1983, doplnění jejich dokladů o 

dosažené kvalifikace potvrzením osvědčujícím, že skutečně a v souladu se zákonem vykonávali 

dotyčné činnosti po dobu nejméně tří po sobě následujících let během pěti let předcházejících 

vydání potvrzení. 

 

2. Každý členský stát uznává doklady o kvalifikaci odborných lékařů vydané ve Španělsku 

lékařům, kteří dokončili specializovanou odbornou přípravu před 1. lednem 1995, i když tato 

odborná příprava nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu podle článku 25, pokud je 

tato kvalifikace doplněna potvrzením vydaným příslušnými španělskými orgány a osvědčujícím, že 

dotyčná osoba složila zvláštní zkoušku způsobilosti v rámci výjimečných opatření týkajících se 

uznávání stanovených v královském dekretu 1497/99, za účelem zjištění, zda dotyčná osoba má 

úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou s úrovní lékařů, kteří jsou držiteli dokladu o kvalifikaci 

odborného lékaře uvedeného pro Španělsko v příloze V bodech 5.1.2 a 5.1.3. 
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3. Každý členský stát, který používá příslušné právní a správní předpisy, uznává jako dostatečný 

důkaz doklady o dosažené kvalifikaci odborného lékaře vydané jinými členskými státy, které pro 

dotyčnou specializovanou přípravu odpovídají označení uvedenému v příloze VI bodu 6.1, 

dokládají-li odbornou přípravu zahájenou před referenčním dnem uvedeným v příloze V bodu 5.1.2 

a jsou-li doplněny potvrzením osvědčujícím, že držitelé skutečně a v souladu se zákonem 

vykonávali dotyčné činnosti po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let 

předcházejících dni vydání potvrzení. 

 

Stejná ustanovení se použijí na doklady o dosažené kvalifikaci odborného lékaře získané na území 

bývalé Německé demokratické republiky, pokud osvědčují odbornou přípravu zahájenou před 

3. dubnem 1992 a opravňují držitele vykonávat odborné činnosti na celém území Německa za 

stejných podmínek jako doklady o dosažené kvalifikaci vydané příslušnými německými orgány a 

uvedené v příloze VI bodu 6.1. 

 

4. Každý členský stát, který používá příslušné právní a správní předpisy, uznává doklady 

o dosažené kvalifikaci odborného lékaře, jež pro dotyčnou specializovanou odbornou přípravu 

odpovídají označením uvedeným v příloze VI bodu 6.1, které vydávají členské státy uvedené v této 

příloze a které osvědčují odbornou přípravu zahájenou po referenčním dnu stanoveném v příloze V 

bodu 5.1.2 a do …∗, a za účelem přístupu k odborným činnostem odborného lékaře a jejich výkonu 

přiznává těmto dokladům na svém území stejné účinky, jaké mají doklady o dosažené kvalifikaci, 

které sám vydává. 

                                                 
∗  Dva roky po vstupu této směrnice v platnost. 
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5. Každý členský stát, který zrušil právní a správní předpisy týkající se vydávání dokladů 

o dosažené kvalifikaci odborného lékaře uvedené v příloze V bodu 5.1.2 a příloze VI bodu 6.1 a 

který přijal opatření týkající se nabytých práv ve prospěch vlastních státních příslušníků, přiznává 

státním příslušníkům ostatních členských států právo využívat tato opatření, pokud jejich doklady o 

dosažené kvalifikaci byly vydány přede dnem, od kterého hostitelský členský stát přestal vydávat 

takové doklady o dosažené kvalifikaci v dotyčných oblastech. 

 

Dny, od kterých dotyčné členské státy zrušily tyto předpisy, jsou uvedeny v příloze V bodu 5.1.3 a 

příloze VI bodu 6.1. 

 

Článek 28 

 

Zvláštní odborná příprava ve všeobecném lékařství 

 

1. Přijetí na zvláštní odbornou přípravu ve všeobecném lékařství je podmíněno dokončením a 

potvrzením šestiletého studia v rámci programu odborné přípravy uvedeného v článku 24.  

 

2. Zvláštní odborná příprava ve všeobecném lékařství, která vede k vydání dokladu o dosažené 

kvalifikaci vydanému před 1. lednem 2006, představuje řádné nejméně dvouleté studium. V případě 

dokladů o dosažené kvalifikaci vydaných po tomto dni představuje řádné nejméně tříleté studium. 
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Pokud program odborné přípravy uvedený v článku 24 zahrnuje praktickou výuku zajištěnou 

schválenou nemocnicí s vhodným vybavením a odděleními všeobecného lékařství nebo v rámci 

schválené všeobecné lékařské praxe nebo ve schváleném zdravotním středisku, ve kterém lékaři 

poskytují primární lékařskou péči, lze dobu této praktické výuky v délce maximálně jednoho roku 

zahrnout do doby stanovené v prvním pododstavci pro potvrzení o odborné přípravě vydaná po 

1. lednu 2006.  

 

Možnosti stanovené v druhém pododstavci mohou využít pouze členské státy, ve kterých zvláštní 

odborná příprava ve všeobecném lékařství trvala k 1. lednu 2001 dva roky. 

 

3. Zvláštní odborná příprava ve všeobecném lékařství představuje řádné studium vykonávané 

pod kontrolou příslušných orgánů nebo subjektů. Má spíše praktickou než teoretickou povahu. 

 

Praktická výuka je zajištěna jednak nejméně po dobu šesti měsíců ve schválené nemocnici 

s vhodným vybavením a odděleními, a jednak nejméně po dobu šesti měsíců v rámci schválené 

všeobecné lékařské praxe nebo ve schváleném zdravotním středisku, ve kterém lékaři poskytují 

primární lékařskou péči. 

 

Praktická výuka probíhá ve spolupráci s dalšími zdravotnickými zařízeními nebo strukturami, které 

se zabývají všeobecným lékařstvím. Aniž jsou tím však dotčeny minimální délky výuky stanovené 

ve druhém pododstavci, může být praktická výuka v dalších zdravotnických zařízeních nebo 

strukturách zabývajících se všeobecným lékařstvím poskytována nejvýše po dobu šesti měsíců.  
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Výuka vyžaduje osobní účast uchazeče o odborné vzdělání na činnosti a povinnostech osob, s nimiž 

pracuje. 

 

4. Členské státy podmíní vydání dokladu o dosažené kvalifikaci ve všeobecném lékařství 

získáním dokladu o dosažené kvalifikaci na základě základní lékařské odborné přípravy uvedeného 

v příloze V 5.1.1. 

 

5. Členské státy mohou vydat doklady o dosažené kvalifikaci uvedené v příloze V bodu 5.1.4 

lékaři, který nesplnil odbornou přípravu uvedenou v tomto článku, ale který absolvoval jinou další 

odbornou přípravu doloženou dokladem o dosažené kvalifikaci vydaným příslušnými orgány 

členského státu. Členské státy však mohou vydat takovýto doklad o dosažené kvalifikaci, pouze 

dokládá-li znalosti na úrovni kvalitativně rovnocenné úrovni znalostí dosažených odbornou 

přípravou stanovenou v tomto článku. 

 

Členské státy určí mimo jiné rozsah další odborné přípravy, kterou uchazeč splnil, a rozsah jeho 

odborné praxe, které mohou nahradit odbornou přípravu stanovenou v tomto článku.  

 

Členské státy však mohou vydat doklad o dosažené kvalifikaci uvedený v příloze V bodu 5.1.4., 

pouze získal-li uchazeč nejméně šestiměsíční zkušenost ve všeobecném lékařství v rámci všeobecné 

lékařské praxe nebo ve středisku, v němž lékaři poskytují primární lékařskou péči, podle 

odstavce 3. 



 
13781/2/04 REV 2 DF/le 65 
 DG C I CS 

Článek 29 

 

Výkon činností všeobecného lékaře 

 

Každý členský stát podmíní, s výhradou ustanovení o nabytých právech, výkon činností 

všeobecného lékaře v rámci svého vnitrostátního systému sociálního zabezpečení získáním dokladu 

o dosažené kvalifikaci uvedeného v příloze V bodu 5.1.4. 

 

Členské státy mohou od této podmínky osvobodit osoby, které se právě účastní zvláštní odborné 

přípravy ve všeobecném lékařství. 

 

Článek 30 

 

Specifická nabytá práva všeobecných lékařů 

 

1. Každý členský stát určí nabytá práva. Za nabyté právo musí nicméně považovat právo 

vykonávat činnosti všeobecného lékaře v rámci svého vnitrostátního systému sociálního 

zabezpečení bez dokladu o dosažené kvalifikaci uvedeného v příloze V bodu 5.1.4 všech lékařů, 

kteří mají toto právo k referenčnímu dni uvedenému ve zmíněném bodu na základě ustanovení 

použitelných pro povolání lékaře a týkajících se přístupu k odborným činnostem lékaře se základní 

odbornou přípravou a kteří jsou s využitím článků 21 nebo 23 k tomuto dni usazeni na území 

daného státu. 

 

Příslušné orgány každého členského státu na požádání vydají lékařům, kterým náleží nabytá práva 

podle prvního pododstavce, osvědčení potvrzující právo vykonávat činnosti všeobecného lékaře v 

rámci vnitrostátního systému sociálního zabezpečení bez dokladu o dosažené kvalifikaci uvedeného 

v příloze V bodu 5.1.4. 
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2. Každý členský stát uznává osvědčení uvedená v odstavci 1 druhém pododstavci vydávaná 

státním příslušníkům členských států jinými členskými státy a přiznává jim na svém území stejné 

účinky jako dokladům o dosažené kvalifikaci, které sám vydává a které umožňují výkon činností 

všeobecného lékaře v rámci jeho vnitrostátního systému sociálního zabezpečení. 

 

Oddíl 3 

 

Zdravotní sestry a ošetřovatelé odpovědní za všeobecnou péči 

 

Článek 31 

 

Odborná příprava zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči 

 

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou 

péči je podmíněno ukončením všeobecného školního vzdělání v trvání 10 let potvrzeného 

diplomem, osvědčením nebo jiným dokladem vydaným příslušnými orgány nebo subjekty 

členského státu nebo osvědčením o složení přijímací zkoušky na rovnocenné úrovni do školy pro 

vzdělávání zdravotních sester a ošetřovatelů. 

 

2. Odborná příprava zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči 

představuje řádné studium a zahrnuje přinejmenším předměty studijního programu uvedeného v 

příloze V bodu 5.2.1.  

 

Obsah uvedený v příloze V bodu 5.2.1 lze pozměnit v souladu s postupem uvedeným v čl. 58 

odst. 2 s cílem přizpůsobit ho vědeckému a technickému pokroku. 
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Tato aktualizace nemůže vyžadovat u žádného členského státu změnu stávajících legislativních 

zásad týkajících se struktury povolání, co se týče odborné přípravy a podmínek pro přístup 

fyzických osob. 

 

3. Odborná příprava zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči zahrnuje 

nejméně tři roky studia nebo 4600 hodin teoretického a klinického výcviku, délka teoretického 

výcviku představuje alespoň jednu třetinu a délka klinického výcviku alespoň jednu polovinu 

minimální délky odborné přípravy. Členské státy mohou poskytnout částečnou výjimku osobám, 

které absolvovaly část výuky formou jiného výcviku, který má alespoň rovnocennou úroveň. 

 

Členské státy zajišťují, aby instituce pro vzdělávání zdravotních sester a ošetřovatelů odpovídaly za 

koordinaci teorie a praxe během celého studijního programu. 

 

4. Teoretická výuka je součástí vzdělávání zdravotních sester a ošetřovatelů, ve které uchazeč 

o odborné vzdělání získává odborné znalosti, pochopení a dovednosti nezbytné pro organizování, 

poskytování a vyhodnocování celkové zdravotní péče. Výuka je zajištěna učiteli ošetřovatelství a 

jinými kvalifikovanými osobami ve školách ošetřovatelství nebo jiných vzdělávacích zařízeních 

vybraných vzdělávacím ústavem. 

 

5. Klinická výuka je součástí vzdělávání zdravotních sester a ošetřovatelů, ve které se uchazeč 

o odborné vzdělání učí jako součást týmu a v přímém kontaktu se zdravými nebo nemocnými 

jednotlivci nebo skupinou organizovat, poskytovat a vyhodnocovat požadovanou komplexní 

ošetřovatelskou péči na základě znalostí a dovedností, které získal. Uchazeč o vzdělání se učí nejen 

jak pracovat v týmu, ale také jak tým vést a organizovat celkovou zdravotní péči, včetně 

zdravotnické výchovy pro jednotlivce a malé skupiny v rámci zdravotnického zařízení nebo ve 

skupině. 
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Tato výuka se uskutečňuje v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních a ve skupině pod 

odpovědností učitelů ošetřovatelství ve spolupráci s jinými kvalifikovanými zdravotními sestrami a 

ošetřovateli a s jejich pomocí. Na výuce se může podílet i jiný kvalifikovaný personál. 

 

Uchazeči o odborné vzdělání se podílejí na činnostech dotyčného oddělení, pokud tyto činnosti 

přispívají k jejich odborné přípravě, umožňují jim získat informace o úkolech ošetřovatelské péče. 

 

6. Odborná příprava zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči zaručí, 

že dotyčná osoba získala tyto znalosti a dovednosti: 

 

a) přiměřené znalosti z věd, o které se opírá všeobecné ošetřovatelství, včetně dostatečného 

pochopení anatomie, fyziologie a chování zdravých a nemocných osob, jakož i vztahu mezi 

zdravotním stavem a fyzickým i sociálním prostředím lidské bytosti; 

 

b) dostatečné znalosti o povaze a etice profese a o obecných zásadách zdraví a ošetřovatelství; 

 

c) přiměřené klinické zkušenosti; tyto zkušenosti, které by měly být zvoleny s ohledem na svou 

studijní hodnotu, by měly být získány pod dohledem kvalifikovaného ošetřovatelského 

personálu a v místech, kde počet kvalifikovaných pracovníků a vybavení vyhovuje z hlediska 

ošetřovatelské péče o pacienty; 
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d) schopnost účastnit se praktického výcviku zdravotnického personálu a získávat zkušenosti z 

práce s tímto personálem; 

 

e) zkušenosti z práce s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví. 

 

Článek 32 

 

Výkon odborných činností zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči 

 

Pro účely této směrnice se činností zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou 

péči rozumí činnosti vykonávané na odborném základě a uvedené v příloze V bodu 5.2.2. 

 

Článek 33 

 

Specifická nabytá práva zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči 

 

1. Vztahují-li se všeobecné předpisy o nabytých právech na zdravotní sestry a ošetřovatele 

odpovědné za všeobecnou péči, musí činnosti podle článku 23 zahrnovat plnou odpovědnost za 

plánování, organizování a provádění ošetřovatelské péče poskytované pacientovi. 
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2. V případě polských dokladů o kvalifikaci zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za 

všeobecnou péči, uplatňují se pouze tato ustanovení o nabytých právech. V případě státních 

příslušníků členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry a ošetřovatele 

odpovědných za všeobecnou péči byly vydány nebo jejichž odborná příprava byla zahájena 

v Polsku před 1. lednem 2004 a kteří nesplňují minimální požadavky na odbornou přípravu 

podle článku 31, uznávají členské státy jako dostatečný důkaz doklad o dosažené kvalifikaci 

zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, je-li doplněn potvrzením 

osvědčujícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem 

činnosti zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči v Polsku po níže 

uvedenou dobu: 

 

a) diplom bakaláře ošetřovatelství (dyplom licencjata pielęgniarstwa) – po dobu nejméně tří po 

sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení, 

 

b) diplom zdravotní sestry nebo ošetřovatele (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki 

dyplomowanej) – s postsekundárním vzděláním získaným na odborné zdravotnické škole – po 

dobu nejméně pěti po sobě následujících let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání 

osvědčení. 

 

Uvedené činnosti musí zahrnovat plnou odpovědnost za plánování, organizaci a výkon 

ošetřovatelské péče o pacienta. 
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3. Členské státy uznávají doklady o dosažené kvalifikaci vydané v Polsku zdravotním sestrám a 

ošetřovatelům, jejichž odborná příprava skončila před 1. květnem 2004 a nesplňuje minimální 

požadavky na odbornou přípravu podle článku 31, doložené diplomem „bakalář“, které byly 

získány na základě speciálního programu pro kariérní postup podle článku 11 zákona ze dne 

20. dubna 2004 o změně zákona o povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky a 

některých jiných právních předpisů (Úřední věstník Polské republiky ze dne 30. dubna 2004 č. 92, 

pol. 885) a nařízení ministra zdravotnictví ze dne 11. května 2004 o podmínkách vzdělávání 

zdravotních sester, ošetřovatelů a porodních asistentek, kteří jsou držiteli dokladu o ukončeném 

středoškolském vzdělání (maturita – matura) a absolvovali střední zdravotnickou školu a další 

zdravotní odbornou přípravu pro povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky 

(Úřední věstník Polské republiky ze dne 13. května 2004 č. 110, pol. 1170), za účelem ověření, zda 

dotyčná osoba má úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou se zdravotními sestrami a ošetřovateli, 

kteří jsou držiteli kvalifikací uvedených pro Polsko v příloze V bodu 5.2.2.  

 

Oddíl 4 

 

Zubní lékaři 

 

Článek 34 

 

Základní lékařská odborná příprava v oboru zubního lékařství 

 

1. Přijetí na základní lékařskou odbornou přípravu v oboru zubního lékařství předpokládá 

získání diplomu nebo osvědčení, které opravňuje k dotyčnému studiu na vysokých školách a 

vyšších vzdělávacích zařízeních s uznanou vysokoškolskou úrovní v členském státě. 
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2. Celková doba základní lékařské odborné přípravy v oboru zubního lékařství zahrnuje nejméně 

pět let řádné teoretické a praktické výuky předmětů vyjmenovaných v příloze V bodu 5.3.1 na 

vysoké škole, ve vyšším vzdělávacím zařízení s uznávanou vysokoškolskou úrovní nebo pod 

dohledem vysoké školy.  

 

Obsah uvedený v příloze V bodu 5.3.1 lze pozměnit v souladu s postupem uvedeným v čl. 58 

odst. 2 s cílem přizpůsobit ho vědeckému a technickému pokroku. 

 

Tato aktualizace nemůže vyžadovat u žádného členského státu změnu stávajících legislativních 

zásad týkajících se struktury povolání, co se týče odborné přípravy a podmínek pro přístup 

fyzických osob. 

 

3. Základní lékařská odborná příprava v oboru zubního lékařství zaručí, že dotyčná osoba 

získala tyto znalosti a dovednosti: 

 

a) přiměřené znalosti z oborů, na nichž je založena činnost zubních lékařů, a řádné pochopení 

vědeckých metod, zejména zásad měření biologických funkcí, hodnocení vědecky 

prokázaných skutečností a analýzy údajů; 

 

b) přiměřené znalosti o anatomii, fyziologii a chování zdravých a nemocných jedinců a o vlivu 

přírodního a sociálního prostřední na zdravotní stav lidí, pokud mají tyto znalosti vztah k 

zubnímu lékařství; 
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c) přiměřené znalosti o stavbě a funkci zubů, úst, čelistí a souvisejících tkání, zdravých i 

nemocných, a o jejich vztahu k obecnému zdravotnímu stavu a fyzické a sociální pohodě 

pacienta; 

 

d) přiměřené znalosti klinických oborů a metod, které poskytují komplexní přehled 

o anomáliích, kazech a nemocích zubů, úst, čelistí a souvisejících tkání a o preventivní, 

diagnostické a terapeutické stomatologii; 

 

e) přiměřené klinické zkušenosti získané pod vhodným dohledem. 

 

Toto vzdělání musí poskytnout dovednosti nezbytné pro veškeré činnosti prevence, diagnostiky a 

léčby anomálií a nemocí zubů, úst, čelistí a souvisejících tkání. 

 

Článek 35 

 

Specializovaná lékařská odborná příprava v oboru zubního lékařství 

 

1. Přijetí na specializovanou lékařskou odbornou přípravu v oboru zubního lékařství zahrnuje 

řádné ukončení a potvrzení pětiletého teoretického a praktického studia v rámci vzdělávání podle 

článku 34 nebo získání dokladů podle článku 23. 
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2. Specializovaná lékařská odborná příprava v oboru zubního lékařství zahrnuje teoretickou a 

praktickou výuku ve vysokoškolském středisku, v léčebném výukovém nebo výzkumném středisku 

nebo popřípadě v zařízení zdravotní péče schváleném k tomuto účelu příslušnými orgány nebo 

subjekty. 

 

Jedná se o řádné denní studium po dobu alespoň tří let pod kontrolou příslušných orgánů nebo 

subjektů. Zahrnuje osobní účast zubního lékaře uchazeče o odborné vzdělání na činnosti a 

povinnostech dotyčných zařízení. 

 

Minimální délku odborné přípravy uvedenou ve druhém pododstavci lze pozměnit v souladu 

s postupem uvedeným v čl. 58 odst. 2 s cílem přizpůsobit ji vědeckému a technickému pokroku. 

 

3. Členské státy podmíní vydání dokladu o dosažené kvalifikaci odborného zubního lékaře 

získáním dokladu o základní lékařské odborné přípravě uvedeného v příloze V bodu 5.3.2. 

 

Článek 36 

 

Výkon odborných činností zubního lékaře 

 

1. Pro účely této směrnice se odbornými činnostmi zubních lékařů rozumí činnosti uvedené 

v odstavci 3 a vykonávané pod profesními označeními uvedenými v příloze V bodu 5.3.2. 



 
13781/2/04 REV 2 DF/le 75 
 DG C I CS 

 

2. Povolání zubního lékaře je založeno na odborné přípravě v oboru zubního lékařství 

podle článku 34 a představuje zvláštní povolání, které se liší od povolání lékaře a odborného lékaře. 

Výkon činností zubního lékaře vyžaduje získání dokladu o dosažené kvalifikaci uvedeného 

v příloze V bodu 5.3.2. Držitelé těchto dokladů o dosažené kvalifikaci se považují za rovné osobám, 

na něž se uplatňuje článek 23 nebo 37. 

 

3. Členské státy zajistí, aby zubní lékaři měli právo na přístup k činnostem prevence, diagnózy a 

léčby anomálií a nemocí zubů, úst, čelistí a souvisejících tkání a k výkonu těchto činností v souladu 

s předpisy a pravidly profesní etiky k referenčním dnům uvedeným v příloze V bodu 5.3.2. 

 

Článek 37 

 

Specifická nabytá práva zubních lékařů 

 

1. Za účelem výkonu odborných činností zubních lékařů pod označeními uvedenými v příloze V 

bodu 5.3.2 uznává každý členský stát doklady o dosažené kvalifikaci lékaře vydané v Itálii, 

Španělsku, Rakousku, České republice a na Slovensku osobám, jejichž lékařská odborná příprava 

byla zahájena před referenčními dny uvedenými pro dotčený členský stát ve zmíněné příloze, 

doplněné osvědčením vydaným příslušnými orgány členského státu. 
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Toto osvědčení musí prokázat splnění dvou podmínek: 

 

a) dotyčné osoby skutečně, v souladu se zákonem a převážně vykonávaly v tomto členském státě 

činnosti uvedené v článku 36 po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let 

předcházejících dni vydání tohoto osvědčení, 

 

b) tyto osoby jsou oprávněny k výkonu uvedených činností za stejných podmínek jako držitelé 

dokladů o dosažené kvalifikaci uvedených pro tento členský stát v příloze V bodu 5.3.2. 

 

Osoby, které úspěšně ukončily nejméně tříleté studium osvědčené příslušnými orgány dotyčného 

členského státu jako rovnocenné odborné přípravě podle článku 34, jsou osvobozeny od tříletého 

výkonu činností podle druhého pododstavce písmena a). 

 

V případě České republiky a Slovenska se uznávají doklady o dosažené kvalifikaci vydané 

v bývalém Československu stejně jako české a slovenské doklady o dosažené kvalifikaci a za 

stejných podmínek uvedených v předchozích pododstavcích. 

 

2. Každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci lékaře vydané v Itálii osobám, 

které zahájily vysokoškolskou lékařskou odbornou přípravu po 28. lednu 1980 a nejpozději 

31. prosince 1984, doplněné osvědčením vydaným příslušnými italskými orgány. 
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Toto osvědčení musí prokázat splnění tří podmínek: 

 

a) dotyčné osoby složily příslušnou zkoušku způsobilosti prováděnou příslušnými italskými 

orgány za účelem zjištění, zda tyto osoby mají úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou 

s osobami, které jsou držiteli dokladů o dosažené kvalifikaci uvedených pro Itálii 

v příloze V bodu 5.3.2, 

 

b) dotyčné osoby skutečně, v souladu se zákonem a převážně vykonávaly v Itálii činnosti 

podle článku 36 po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let 

předcházejících dni vydání tohoto osvědčení, 

 

c) jsou oprávněny k výkonu činností uvedených v článku 36 za stejných podmínek jako držitelé 

dokladu o dosažené kvalifikaci uvedených v příloze V bodu 5.3.2 nebo je skutečně, v souladu 

se zákonem a převážně vykonávají. 

 

Osoby, které úspěšně ukončily nejméně tříleté studium osvědčené příslušnými orgány dotyčného 

členského státu jako rovnocenné odborné přípravě podle článku 34, jsou osvobozeny od složení 

zkoušky způsobilosti uvedené v druhém pododstavci písmenu a). 

 

Osoby, které zahájily univerzitní studium v oboru lékařství po 31. prosinci 1984, se považují za 

rovné výše uvedeným osobám za předpokladu, že zmíněné tříleté studium bylo zahájeno před 

31. prosincem 1994. 
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Oddíl 5 

 

Veterinární lékaři 

 

Článek 38 

 

Odborná příprava veterinárních lékařů 

 

1. Celková doba odborné přípravy v oboru veterinárního lékařství celkem zahrnuje nejméně pět 

let řádné denní teoretické a praktické výuky předmětů, které jsou vyjmenovány v příloze V 

bodu 5.4.1, na vysoké škole, ve vyšším vzdělávacím zařízení s uznanou vysokoškolskou úrovní 

nebo pod dohledem vysoké školy. 

 

Obsah uvedený v příloze V bodu 5.4.1 lze pozměnit v souladu s postupem uvedeným v čl. 58 

odst. 2 s cílem přizpůsobit ho vědeckému a technickému pokroku. 

 

Tato aktualizace nemůže vyžadovat u žádného členského státu změnu stávajících legislativních 

zásad týkajících se struktury povolání, co se týče odborné přípravy a podmínek pro přístup 

fyzických osob. 

 

2. Přijetí na tuto odbornou přípravu předpokládá získání diplomu nebo osvědčení, které 

opravňuje k dotyčnému studiu na vysokých školách a vyšších vzdělávacích zařízeních s uznanou 

vysokoškolskou úrovní v členském státě. 



 
13781/2/04 REV 2 DF/le 79 
 DG C I CS 

 

3. Odborná příprava veterinárního lékaře zaručí, že dotyčná osoba získala tyto znalosti a 

dovednosti: 

 

a) přiměřené znalosti z oborů, na nichž je založena činnost veterinárního lékaře; 

 

b) přiměřené znalosti o anatomii a fyziologii zdravých zvířat, jejich chovu, reprodukci a obecné 

hygieně, jakož i o jejich krmení včetně technologie výroby a konzervace krmiv 

odpovídajících jejich potřebám; 

 

c) přiměřené znalosti o chování a ochraně zvířat; 

 

d) přiměřené znalosti o příčinách, povaze, průběhu, důsledcích, diagnostice a léčbě nemocí 

zvířat jednotlivě i skupinově; včetně zvláštních znalostí o nemocích přenosných na člověka; 

 

e) přiměřené znalosti preventivního lékařství; 

 

f) přiměřené znalosti o hygieně a technologii získávání, výroby a uvádění do oběhu živočišných 

potravin nebo potravin živočišného původu určených k výživě lidí; 

 

g) přiměřené znalosti o právních a správních předpisech týkajících se výše uvedených oblastí; 

 

h) přiměřené klinické a jiné praktické zkušenosti získané pod vhodným dohledem. 
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Článek 39 

 

Specifická nabytá práva veterinárních lékařů 

 

Aniž je dotčen čl. 23 odst. 4, s ohledem na státní příslušníky členských států, jejichž doklady 

o dosažené kvalifikaci veterinárního lékaře byly vydány a jejichž odborná příprava byla zahájena 

v Estonsku před 1. květnem 2004, uznávají členské státy takové doklady o dosažené kvalifikaci 

veterinárního lékaře, pokud jsou doplněny potvrzením osvědčujícím, že tyto osoby skutečně a 

v souladu se zákonem vykonávaly v Estonsku dotyčné činnosti po dobu nejméně pěti po sobě 

následujících let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání tohoto potvrzení. 

 

Oddíl 6 

 

Porodní asistentky 

 

Článek 40 

 

Odborná příprava porodních asistentek 

 

1. Odborná příprava porodních asistentek zahrnuje celkem nejméně: 

 

a) řádnou speciální odbornou přípravu pro porodní asistentky zahrnující teoretickou a praktickou 

výuku po dobu nejméně tří let (směr I) a předměty studijního programu uvedeného v 

příloze V bodu 5.5.1  

nebo 
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b) řádnou speciální odbornou přípravu pro porodní asistentky, která trvá nejméně 18 měsíců 

(směr II) a zahrnuje předměty studijního plánu uvedené v příloze V bodu 5.5.1, které nebyly 

předmětem rovnocenné výuky zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou 

péči.  

 

Členské státy zajišťují, aby zařízení pověřená vzděláváním porodních asistentek odpovídala za 

koordinaci teorie a praxe během celého studijního programu. 

 

Obsah uvedený v příloze V bodu 5.5.1 lze pozměnit v souladu s postupem uvedeným v čl. 58 

odst. 2 s cílem přizpůsobit ho vědeckému a technickému pokroku. 

 

Tato aktualizace nemůže vyžadovat u žádného členského státu změnu stávajících legislativních 

zásad týkajících se struktury povolání, co se týče odborné přípravy a podmínek pro přístup 

fyzických osob. 

 

2. Přístup k odborné přípravě pro porodní asistentky je podmíněn jednou z těchto podmínek: 

 

a) dokončení nejméně deseti let povinné školní docházky pro směr I nebo 

 

b) získáním dokladu o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za 

všeobecnou zdravotní péči uvedeného v příloze V bodu 5.2.2 pro směr II. 
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3. Odborná příprava porodních asistentek zaručí, že dotyčná osoba získala tyto znalosti a 

dovednosti: 

 

a) přiměřené znalosti z věd, o které se opírá činnost porodní asistentky, zejména z porodnictví a 

gynekologie; 

 

b) přiměřené znalosti profesní etiky a právní úpravy oboru; 

 

c) podrobné znalosti o biologických funkcích, anatomii a fyziologii v oblasti porodnictví a o 

novorozencích, a také znalosti o vztahu mezi zdravotním stavem a fyzickým a sociálním 

prostředím člověka a o jeho chování; 

 

d) přiměřené klinické zkušenosti získané pod dohledem personálu kvalifikovaného v oblasti 

porodnictví a ve schválených zařízeních; 

 

e) nezbytné znalosti vzdělání zdravotníků a zkušenosti ze spolupráce s nimi. 
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Článek 41 

 

Postupy pro uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci porodní asistentky 

 

1. Doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky uvedené v příloze V bodu 5.5.2 jsou 

automaticky uznávány podle článku 21, pokud splňují jedno z těchto kritérií: 

 

a) řádná odborná příprava pro porodní asistentky po dobu nejméně tří let, která je: 

 

i) podmíněna buď získáním diplomu, osvědčení nebo jiného dokladu o kvalifikaci, který 

opravňuje k dotyčnému studiu na vysokých školách a vyšších vzdělávacích zařízeních 

nebo který zaručuje srovnatelnou úroveň znalostí, nebo 

 

ii) následována dvouletou odbornou praxí, o níž bylo vydáno osvědčení v souladu 

s odstavcem 2; 

 

b) řádná odborná příprava pro porodní asistentky po dobu nejméně dvou let nebo 3600 hodin 

podmíněná získáním dokladů o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry a ošetřovatele 

odpovědných za všeobecnou péči uvedených v příloze V bodu 5.2.2; 

 

c) řádná odborná příprava pro porodní asistentky po dobu nejméně 18 měsíců nebo 3000 hodin 

podmíněná získáním dokladů o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry a ošetřovatele 

odpovědných za všeobecnou péči uvedených v příloze V bodu 5.2.2, po níž následuje 

jednoletá odborná praxe, o níž bylo vydáno osvědčení v souladu s odstavcem 2. 
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2. Osvědčení uvedené v odstavci 1 vydávají příslušné orgány domovského členského státu. Toto 

osvědčení potvrzuje, že držitel po získání dokladu o dosažené kvalifikaci porodní asistentky 

uspokojivě vykonával činnosti porodní asistentky po odpovídající dobu v nemocnici nebo zařízení 

zdravotní péče schváleném za tímto účelem. 

 

Článek 42 

 

Výkon odborných činností porodní asistentky 

 

1. Ustanovení tohoto oddílu se použijí na činnosti porodních asistentek stanovené každým 

členským státem, aniž je dotčen odstavec 2, a vykonávané pod profesními označeními uvedenými v 

příloze V bodu 5.5.2. 

 

2. Členské státy zajistí, aby porodní asistentky měly přístup alespoň k těmto činnostem a jejich 

výkonu: 

 

a) poskytovat správné informace a rady v oblasti plánovaného rodičovství; 

 

b) diagnostikovat těhotenství, sledovat normální těhotenství, provádět vyšetření nezbytná ke 

sledování průběhu normálního těhotenství; 

 

c) předepisovat nebo doporučovat vyšetření nezbytná pro co nejrychlejší diagnózu rizikového 

těhotenství; 
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d) vypracovat program přípravy budoucích rodičů na jejich úlohu, zajistit úplnou přípravu na 

porod včetně poradenství v oblasti hygieny a výživy; 

 

e) pomáhat rodičce při porodu a sledovat stav plodu v děloze vhodnými klinickými a 

technickými prostředky; 

 

f) provádět spontánní porody, včetně případného nástřihu hráze, a v naléhavých případech i 

porody v poloze koncem pánevním; 

 

g) rozpoznávat u matky nebo dítěte příznaky anomálií, které vyžadují zásah lékaře, a pomáhat 

lékaři v případě zásahu; přijímat neodkladná opatření v nepřítomnosti lékaře, zejména ruční 

vyjmutí placenty a případné následné ruční vyšetření dělohy; 

 

h) vyšetřit novorozence a pečovat o něj; činit veškeré kroky, které se jeví nezbytnými, a 

provádět popřípadě okamžitou resuscitaci; 

 

i) pečovat o rodičku, sledovat ji v šestinedělí a poskytovat jí veškeré potřebné rady umožňující 

vývoj novorozence v nejlepších podmínkách; 

 

j) uplatňovat léčbu předepsanou lékařem; 

 

k) vypracovat nezbytné písemné zprávy. 
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Článek 43 

 

Specifická nabytá práva porodních asistentek 

 

1. Každý členský stát v případě státních příslušníků členských států, jejichž doklady o dosažené 

kvalifikaci porodní asistentky splňují všechny minimální požadavky na odbornou přípravu 

podle článku 40, avšak podle článku 41 nejsou uznány, nejsou-li doplněny osvědčením o odborné 

praxi podle čl. 41 odst. 2, uznává za dostatečný důkaz doklad o dosažené kvalifikaci vydaný těmito 

členskými státy před referenčními dny uvedenými v příloze V bodu 5.5.2 doplněný potvrzením 

osvědčujícím, že tito státní příslušníci vykonávali skutečně a v souladu se zákonem dotyčné činnosti 

po dobu nejméně dvou po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání 

tohoto potvrzení. 

 

2. Podmínky odstavce 1 se použijí pro státní příslušníky členských států, jejichž doklady 

o dosažené kvalifikaci porodní asistentky potvrzují ukončení odborné přípravy na území bývalé 

Německé demokratické republiky splňující všechny minimální požadavky na odbornou přípravu 

podle článku 40, kdy však doklad o dosažené kvalifikaci podle článku 41 nelze uznat, není-li 

doplněn osvědčením o odborné praxi podle čl. 41 odst. 2, v případě, že osvědčuje studium zahájené 

před 3. říjnem 1990. 

 

3. V případě polských dokladů o dosažené kvalifikaci porodní asistentky, uplatňují se pouze tato 

ustanovení o nabytých právech. 
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V případě státních příslušníků členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci porodní 

asistentky byly vydány nebo jejichž odborná příprava byla zahájena v Polsku před 1. květnem 2004 

a nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu podle článku 40, členské státy uznávají 

následující doklad o dosažené kvalifikaci porodní asistentky, je-li doplněn potvrzením 

osvědčujícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem 

činnosti porodní asistentky  po níže uvedenou dobu: 

 

a) diplom bakaláře porodní asistence (dyplom licencjata położnictwa) – po dobu nejméně tří po 

sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení, 

 

b) diplom porodní asistentky (dyplom położnej) – s postsekundárním vzděláním získaným na 

odborné zdravotnické škole – po dobu nejméně pěti po sobě následujících let v průběhu sedmi 

let předcházejících dni vydání osvědčení. 
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4. Členské státy uznávají doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky vydané v Polsku 

porodním asistentkám, jejichž odborná příprava skončila před 1. květnem 2004 a nesplňuje 

minimální požadavky na odbornou přípravu podle článku 40, doložené diplomem „bakalář“, které 

byly získány na základě speciálního programu pro kariérní postup uvedeného v článku 11 zákona ze 

dne 20. dubna 2004 o změně zákona o povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky a 

některých jiných právních předpisů (Úřední věstník Polské republiky ze dne 30. dubna 2004 č. 92, 

pol. 885) a nařízení ministra zdravotnictví ze dne 11. května 2004 o podmínkách vzdělávání 

zdravotních sester, ošetřovatelů a porodních asistentek, kteří jsou držiteli dokladu o ukončeném 

středoškolském vzdělání (maturita – matura) a absolvovali střední zdravotnickou školu a další 

zdravotní odbornou přípravu pro povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky 

(Úřední věstník Polské republiky ze dne 13. května 2004 č. 110, pol. 1170), za účelem ověření, zda 

dotyčná osoba má úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou s porodními asistentkami, které jsou 

držiteli kvalifikací uvedených pro Polsko v příloze V bodu 5.5.2. 
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Oddíl 7 

 

Farmaceuti 

 

Článek 44 

 

Odborná příprava farmaceutů 

 

1. Přijetí na odbornou přípravu farmaceuta je podmíněno získáním diplomu nebo osvědčení, 

které opravňuje k dotyčnému studiu na vysokých školách a vyšších vzdělávacích zařízeních 

s uznanou vysokoškolskou úrovní v členském státě. 

 

2. Doklad o dosažené kvalifikaci farmaceuta musí potvrzovat absolvování odborné přípravy 

v trvání nejméně pěti let zahrnující: 

 

a) nejméně čtyři roky řádné denní teoretické a praktické výuky na vysoké škole, ve vyšším 

vzdělávacím zařízení s uznanou vysokoškolskou úrovní nebo pod dohledem vysoké školy; 

 

b) nejméně šest měsíců praktického výcviku v lékárně otevřené pro veřejnost nebo v nemocnici 

pod dohledem farmaceutického oddělení uvedené nemocnice. 

 

Studium zahrnuje alespoň program uvedený v příloze V bodu 5.6.1. 

Obsahy uvedené v příloze V bodu 5.6.1 lze pozměnit v souladu s postupem uvedeným v čl. 58 

odst. 2 s cílem přizpůsobit je vědeckému a technickému pokroku. 
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Tato aktualizace nemůže vyžadovat u žádného členského státu změnu stávajících legislativních 

zásad týkajících se struktury povolání, co se týče odborné přípravy a podmínek pro přístup 

fyzických osob. 

 

3.  Odborná příprava farmaceutů zaručí, že dotyčná osoba získala tyto znalosti a dovednosti: 

 

a) přiměřené znalosti o lécích a látkách použitých při výrobě léků; 

 

b) přiměřené znalosti o farmaceutické technologii a fyzikálním, chemickém, biologickém a 

mikrobiologickém testování léčiv; 

 

c) přiměřené znalosti o metabolismu a účincích léčiv, jakož i o účincích toxických látek a o 

způsobu užívání léčiv; 

 

d) přiměřené znalosti k vyhodnocení vědeckých údajů týkajících se léčiv umožňující poskytovat 

náležité informace na základě těchto znalostí; 

 

e) přiměřené znalosti o právních a jiných požadavcích souvisejících s lékárenskou praxí. 
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Článek 45 

 

Výkon odborných činností farmaceuta 

 

1. Pro účely této směrnice se činnostmi farmaceuta rozumí činnosti, které v jednom nebo více 

členských státech podléhají požadavku na odbornou kvalifikaci vztahujícího se na přístup k těmto 

činnostem a na jejich výkon a které mohou vykonávat držitelé dokladů o dosažené kvalifikaci 

uvedených v příloze V bodu 5.6.2.  

 

2. Členské státy zajistí, aby držitelé dokladů o dokladu o vysokoškolském nebo rovnocenném 

vzdělání ve farmacii vyhovujícího podmínkám stanoveným v článku 44 měli právo na přístup 

alespoň k těmto činnostem a na výkon těchto činností, s výhradou případného uložení povinnosti 

doplnit si odborné zkušenosti: 

 

a) příprava farmaceutické formy léčiv; 

 

b) výroba a testování léčiv; 

 

c) testování léčiv v laboratoři pro zkoušení léčiv; 

 

d) skladování, uchovávání a distribuce léčiv na úrovni velkoobchodů; 
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e) příprava, testování, skladování a dodávky léčiv v lékárnách otevřených pro veřejnost; 

 

f) příprava, testování, skladování a výdej léčiv v nemocnicích; 

 

g) poskytování informací a rad o léčivech. 

 

3. Je-li v členském státě přístup k některé z činností farmaceuta a jejich výkon podmíněn vedle 

získání dokladu o dosažené kvalifikaci uvedeného v příloze V bodu 5.6.2 i požadavkem na 

doplňkovou odbornou praxi, uznává dotyčný členský stát jako dostatečný důkaz potvrzení vydané 

příslušnými orgány domovského členského státu osvědčující, že zúčastněná osoba vykonávala 

dotyčné činnosti po stejnou dobu v domovském členském státě. 

 

4. Uznávání podle odstavce 3 se však nevztahuje na získání odborných zkušeností po dobu dvou 

let požadované v Lucemburském velkovévodství jako podmínka pro udělení státní koncese na 

provoz veřejné lékárny. 

 

5. Pokud v některém členském státě existoval k 16. září 1985 mechanismus výběrového řízení 

na základě testů za účelem vybrat osoby z držitelů dokladů uvedených v odstavci 2, které mají být 

jmenovány držiteli nových lékáren, jež mají být zřízeny v rámci vnitrostátního geografického 

distribučního systému, může takový členský stát odchylně od odstavce 1 zachovat tento 

mechanismus výběrového řízení a může uložit státním příslušníkům členských států držícím 

doklady o dosažené kvalifikaci farmaceuta uvedené v příloze V bodu 5.6.2 nebo kteří využívají 

ustanovení článku 23, aby se takového výběrového řízení účastnili. 
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Oddíl 8 

 

Architekti 

 

Článek 46 

 

Odborná příprava architektů 

 

1. Celková délka odborné přípravy architekta zahrnuje nejméně buď čtyři roky řádného studia na 

vysoké škole nebo ve srovnatelné vzdělávací instituci, nebo nejméně šest let studia na vysoké škole 

nebo ve srovnatelné vzdělávací instituci, z toho nejméně tři roky ve formě řádného studia. Odborná 

příprava musí být ukončena úspěšným složením zkoušky vedoucí k získání titulu. 

 

Tato odborná příprava je zajištěna studiem na vysokoškolské úrovni, které se v rozhodující míře 

týká architektury a které musí zajistit vyváženost teoretických a praktických stránek přípravy v 

architektuře a zaučit získání těchto znalostí a dovedností: 

 

 

a) schopnost vytvářet architektonické projekty splňující jak estetické, tak technické požadavky; 

 

b) odpovídající znalost historie a teorie architektury a souvisejících umění, technologií a 

humanitních věd; 

 

c) znalost výtvarného umění jako jednoho z vlivů na kvalitu architektonického díla; 

 

d) odpovídající znalosti týkající se urbanistiky, územního plánování a dovedností spojených 

s procesem plánování; 
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e) schopnost porozumět vztahu mezi lidmi a architektonickými díly a mezi architektonickými 

díly a jejich prostředím, potřebě propojit architektonická díla a prostory mezi nimi s lidskými 

potřebami a měřítky; 

 

f) schopnost chápat povolání architekta a jeho úlohu ve společnosti, zejména při přípravě 

návrhů, které zohledňují společenské faktory; 

 

g) znalost metod průzkumu a přípravy zadání pro návrh projektu; 

 

h) schopnost pochopit projektování stavby, konstrukční a stavebně technické problémy spojené s 

projektováním stavby; 

 

i) odpovídající znalost fyzikálních otázek a technologií a funkce staveb, aby poskytovaly vnitřní 

podmínky pro pohodlí a ochranu před vlivy počasí; 

 

j) nezbytné dovednosti pro projektování, aby byly uspokojeny požadavky uživatelů stavby 

v rámci omezení, daných nákladovými faktory a stavebními předpisy; 

 

k) odpovídající znalost průmyslových odvětví, organizací, předpisů a postupů, které souvisejí 

s převáděním projektů do staveb a s integrací plánů do celkového plánování. 

 

 

2. Znalosti a dovednosti uvedené v odstavci 1 lze pozměnit v souladu s postupem uvedeným 

v čl. 58 odst. 2 s cílem přizpůsobit je vědeckému a technickému pokroku. 
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Tato aktualizace nemůže vyžadovat u žádného členského státu změnu stávajících legislativních 

zásad týkajících se struktury povolání, co se týče odborné přípravy a podmínek pro přístup 

fyzických osob.  

 

 

Článek 47 

 

Odchylky od požadavků na odbornou přípravu architektů 

 

1. Odchylně od článku 46 se za vyhovující článku 21 uznává rovněž odborná příprava na 

„Fachhochschulen“ ve Spolkové republice Německo po dobu tří let ve formě, která existovala 

k 5. srpnu 1985, pokud odpovídá požadavkům stanoveným v článku 46 a umožňuje přístup k 

činnostem uvedeným v článku 48 v dotyčném členském státu s profesním označením architekt, za 

předpokladu, že tato příprava bude doplněna čtyřletou dobou odborné praxe ve Spolkové republice 

Německo doložené osvědčením vydaným profesní organizací, na jejímž seznamu je architekt, který 

chce využít této směrnice, zapsán.  

 

Profesní organizace musí předem prokázat, že práce provedené dotyčným architektem v oboru 

architektury představují nezvratný důkaz praktického uplatnění všech znalostí podle čl. 46 odst. 1. 

Osvědčení se vydá stejným postupem, jenž se použije pro zápis na seznam architektů. 
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2. Odchylně od článku 46 se za vyhovující článku 21 uznává rovněž odborná příprava v rámci 

programů zvyšování odbornosti nebo v rámci rozvolněného vysokoškolského studia, která odpovídá 

požadavkům stanoveným v článku 46 a kterou zakončila úspěšně složenou zkouškou z architektury 

osoba, která již sedm nebo více let pracuje v oboru architektury pod dohledem architekta nebo 

architektonického ateliéru. Tato zkouška musí být na úrovni zkoušky vedoucí k získání titulu a musí 

být rovnocenná závěrečné zkoušce podle čl. 46 odst. 1 prvního pododstavce. 

 

Článek 48 

 

Výkon odborných činností architektů 

 

1. Pro účely této směrnice se odbornými činnostmi v oboru architektury rozumí činnosti obvykle 

vykonávané pod profesním označením „architekt“. 

 

2. Za osoby, které splňují požadavky stanovené pro výkon odborných činností v oboru 

architektury pod profesním označením „architekt“, se považují státní příslušníci členského státu 

oprávnění používat toto profesní označení v souladu se zákonem, který poskytuje příslušnému 

orgánu členského státu možnost udělit toto profesní označení státním příslušníkům členských států, 

kteří obzvláště vynikli svými úspěchy v oboru architektury. Výkon činností v oboru architektury je 

dotyčným osobám potvrzen v osvědčení, které vydává jejich domovský členský stát. 
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Článek 49 

 

Specifická nabytá práva architektů 

 

1. Každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci architekta uvedené v příloze VI 

bodu 6.2, které byly vydány ostatními členskými státy a dosvědčují studium, jež bylo zahájeno 

nejpozději v referenčním akademickém roce uvedeném ve zmíněné příloze, a přiznává těmto 

dokladům o dosažené kvalifikaci, i když nesplňují minimální požadavky podle článku 46, pokud se 

jedná o přístup k odborným činnostem architekta a jejich výkon, stejné účinky jako dokladům o 

dosažené kvalifikaci v oboru architektury, které sám vydává.  

 

Za těchto okolností se uznávají osvědčení vydávaná příslušnými orgány Spolkové republiky 

Německo dokládající rovnocennost dokladů o dosažené kvalifikaci vydaných počínaje 8. květnem 

1945 příslušnými orgány Německé demokratické republiky s doklady uvedenými ve zmíněné 

příloze. 
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