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2. Aniž je dotčen odstavec 1, každý členský stát uznává následující doklady o dosažené 

kvalifikaci a přiznává jim na svém území, pokud se jedná o přístup k odborným činnostem 

architekta a jejich výkon pod profesním označením architekt, stejné účinky, jaké mají doklady o 

dosažené kvalifikaci, které sám vydává: osvědčení vydávaná státním příslušníkům členských států 

členskými státy, ve kterých platí pravidla upravující přístup k činnostem architekta a jejich výkon, a 

to k těmto referenčním dnům: 

 

a)  1. leden 1995 pro Rakousko, Finsko a Švédsko  

 

b) 1. květen 2004 pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, 

Polsko, Slovinsko a Slovensko, 

 

c) 5. srpen 1987 pro ostatní členské státy. 

 

Osvědčení uvedená v odstavci 1 prokazují, že jejich držitel získal oprávnění používat profesní 

označení architekt před příslušným dnem a že skutečně vykonával dotyčné činnosti po dobu 

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

podle uvedených pravidel. 
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Kapitola IV 

 

Společná ustanovení o usazení 

 
Článek 50 

 

Doklady a formality 

 

1. Pokud příslušné orgány hostitelského členského státu rozhodnou o žádosti o povolení 

vykonávat dotyčné regulované povolání podle této hlavy, mohou vyžadovat doklady a osvědčení 

uvedená v příloze VII.  

 

Doklady uvedené v příloze VII bodu 1 písm. d), e) a f) nesmějí být ke dni předložení starší tří 

měsíců. 

 

Členské státy, subjekty a jiné právnické osoby zajistí důvěrnost obdržených informací. 

 

2. V případě důvodných pochybností může hostitelský členský stát požadovat od příslušných 

orgánů členského státu potvrzení o pravosti osvědčení a dokladů o dosažené kvalifikaci vydaných 

v tomto jiném členském státě a případně potvrzení o tom, že oprávněná osoba splňuje pro povolání 

uvedená v kapitole III této hlavy minimální požadavky na odbornou přípravu podle článků 24, 25, 

28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 a 46. 
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3. V případě důvodných pochybností, pokud byl doklad o dosažené kvalifikaci podle čl. 3 

odst. 1 písm. c) vydán příslušným orgánem členského státu a zahrnuje odbornou přípravu, která 

byla zcela nebo částečně absolvována v zařízení zřízeném v souladu se zákonem na území jiného 

členského státu, je hostitelský členský stát oprávněn ověřit u příslušného orgánu členského státu, ve 

kterém byl doklad vydán: 

 

a) zda studium v tomto zařízení bylo oficiálně schváleno vzdělávacím zařízením členského státu, 

který doklad vydal; 

 

b) zda vydaný doklad o dosažené kvalifikaci odpovídá dokladu, který by byl vydán, kdyby se 

studium uskutečnilo zcela na území členského státu, který doklad vydal, a 

 

c) zda doklad o dosažené kvalifikaci přiznává stejná profesní práva na území členského státu, 

který doklad vydal. 

 

4. Pokud hostitelský členský stát požaduje od státních příslušníků tohoto členského státu pro 

přístup k regulovanému povolání nebo jeho výkon, aby učinili místopřísežné nebo čestné 

prohlášení, a toto místopřísežné nebo čestné prohlášení nemohou učinit státní příslušníci jiných 

členských států, zajistí hostitelský členský stát, aby byla dotyčné osobě nabídnuta jeho rovnocenná 

a vhodná formulace. 



 
13781/2/04 REV 2 DF/le 101 
 DG C I CS 

 

Článek 51 

 

Postup pro vzájemné uznávání odborných kvalifikací 

 

1. Příslušný orgán hostitelského členského státu potvrdí přijetí žádosti ve lhůtě jednoho měsíce a 

případně žadatele informuje o chybějících dokladech.  

 

2. Vyřizování žádosti o povolení vykonávat regulované povolání musí být ukončeno co nejdříve 

a výsledek musí být sdělen spolu s odůvodněným rozhodnutím příslušného orgánu hostitelského 

členského státu nejpozději do tří měsíců po předložení všech dokladů žadatele. V případech 

patřících do kapitol I a II této hlavy lze však tuto lhůtu prodloužit o jeden měsíc. 

 

3. Proti tomuto rozhodnutí nebo proti tomu, že nebylo vydáno ve stanovené lhůtě, musí být 

podle vnitrostátních právních předpisů přípustný opravný prostředek . 

 

 

Článek 52 

 

Užívání profesních označení 

 

1. Pokud je v hostitelském členském státě regulováno užívání profesního označení činností 

dotyčného povolání, používají státní příslušníci členských států, kteří jsou oprávnění vykonávat 

regulované povolání na základě hlavy III, profesní označení hostitelského státu odpovídající 

uvedenému povolání v tomto členském státě a příslušné zkratky. 
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2. Pokud je v hostitelském členském státě povolání regulováno sdružením nebo organizací ve 

smyslu čl. 3 odst. 2, jsou státní příslušníci členských států oprávněni užívat profesní označení nebo 

jeho zkratku udělované organizací nebo sdružením, pouze prokáží-li členství v této organizaci nebo 

sdružení. 

 

Pokud sdružení nebo organizace podmiňují členství určitými kvalifikačními požadavky, mohou je 

použít na státní příslušníky ostatních členských států, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené 

kvalifikaci, pouze v souladu s touto směrnicí. 

 

 

Hlava IV 

 

Pravidla pro výkon povolání 

 

Článek 53 

 

Jazykové znalosti 

 

Osoby, které využijí uznávání odborných kvalifikací, by měly mít jazykové znalostí nezbytné k 

výkonu povolání v hostitelském členském státě. 
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Článek 54 

 

Užívání akademických titulů 

 

Aniž jsou dotčeny články 7 a 52, hostitelské členské státy přiznávají dotyčným osobám právo užívat 

jejich akademické tituly přiznané v domovských členských státech a popřípadě zkratky těchto titulů 

v jazyce domovského členského státu. Hostitelský členský stát může požadovat, aby tento titul byl 

doprovázen názvem a sídlem zařízení nebo zkušební komise, které jej udělily. Je-li možné zaměnit 

akademický titul domovského členského státu s titulem, který platí v hostitelském členském státě a 

vyžaduje zde další odbornou přípravu, kterou oprávněná osoba nezískala, může tento hostitelský 

členský stát stanovit, že tato osoba bude užívat svůj akademický titul domovského členského státu 

ve vhodné podobě, kterou hostitelský členský stát určí. 

 

Článek 55 

 

Schválení zdravotní pojišťovnou 

 
Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1 a článek 6 první pododstavec písmeno b), členské státy, které podmiňují 

uzavření smlouvy o poskytování zdravotní péče mezi osobou, jež získala odbornou kvalifikaci na 

jejich území, a zdravotní pojišťovnou absolvováním přípravné zkušební doby nebo délkou odborné 

praxe, zprostí této povinnosti držitele dokladů o dosažené kvalifikaci lékaře a zubního lékaře 

získané v jiném členském státě. 
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Hlava V 

 

Správní spolupráce a odpovědnost za provedení 

 

Článek 56 

 

Příslušné orgány 

 

1. Příslušné orgány hostitelského a domovského členského státu úzce spolupracují a poskytují si 

vzájemnou pomoc s cílem usnadnit provádění této směrnice. Zajistí důvěrnost údajů, které si 

vymění. 

 

2. Příslušné orgány hostitelského a domovského členského státu si vyměňují informace 

o disciplinárních a trestněprávních sankcích nebo jiných závažných zvláštních okolnostech, které by 

mohly mít důsledky na výkon činností podle této směrnice, přitom je nutno dodržovat ustanovení o 

ochraně osobních údajů ve smyslu směrnic Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 

24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů1 a 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a 

ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických 

komunikacích)2.  

                                                 
1  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003. 
2  Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37. 
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Domovský členský stát prozkoumá správnost okolností a jeho orgány rozhodnou o povaze a 

rozsahu šetření, která je nutno provést, a uvědomí hostitelský členský stát o závěrech, které 

z dostupných údajů vyvodil. 

 

3. Každý členský stát určí do …∗ orgány a subjekty pověřené vydávat nebo přijímat doklady o 

dosažené kvalifikaci a jiné doklady nebo informace a orgány a subjekty pověřené přijímat žádosti a 

vydávat rozhodnutí podle této směrnice a neprodleně o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi. 

 

4. Každý členský stát jmenuje koordinátora pro činnosti orgánů uvedených v odstavci 1 a 

uvědomí o tom ostatní členské státy a Komisi.  

 

Úkolem koordinátora je: 

 

a) podporovat jednotné uplatňování této směrnice; 

 

b) shromažďovat všechny informace podstatné pro její uplatňování v členských státech, např. o 

podmínkách pro přístup k regulovaným povoláním v členských státech. 

 

Ke splnění úkolu uvedeného v písmenu b) mohou koordinátoři využít kontaktních míst uvedených v 

článku 57. 

                                                 
∗  Dva roky po vstupu této směrnice v platnost. 
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Článek 57 

 

Kontaktní místa 

 
Do …∗ každý členský stát určí kontaktní místo, jehož úkolem je:  

 

a) poskytovat občanům a kontaktním místům ostatních členských států informace týkající se 

uznávání odborných kvalifikací podle této směrnice, jako například informace o právní 

úpravě povolání a výkonu těchto povolání, včetně právních předpisů o sociálním zabezpečení, 

a případně o pravidlech etiky; 

 

b) napomáhat občanům při výkonu práv, která jsou jim touto směrnicí přiznána, případně ve 

spolupráci s ostatními kontaktními místy a příslušnými orgány hostitelského členského státu. 

 

Kontaktní místa informují Komisi na její žádost o výsledcích případů, kterými se zabývají podle 

ustanovení písmena b), ve lhůtě dvou měsíců od obdržení této žádosti. 

 

Článek 58 

 

Výbor pro uznávání odborných kvalifikací 

 

1. Komisi je nápomocen Výbor pro uznávání odborných kvalifikací (dále jen „výbor“). 

                                                 
∗  Dva roky po vstupu této směrnice v platnost. 
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2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem 

na článek 8 zmíněného rozhodnutí.  

 

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce. 

 

3. Výbor přijme svůj jednací řád. 

 

 

Hlava VI 

 

Jiná ustanovení 

 

Článek 59 

 

Zprávy 

 

1. Od …∗ překládají členské státy každé dva roky Komisi zprávu o uplatňování tohoto systému. 

Kromě obecných poznámek je ve zprávě uveden statistický přehled vydaných rozhodnutí a popis 

hlavních problémů, které vyplývají z uplatňování této směrnice.  

 

2. Od …∗ vypracuje Komise každých pět let zprávu o provádění této směrnice. 

                                                 
∗  Dva roky po vstupu této směrnice v platnost. 
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Článek 60 

 

Ustanovení o odchylce 

 

Setká-li se členský stát v určitých oblastech při provádění této směrnice s vážnými obtížemi, prověří 

Komise tyto obtíže společně s dotyčným členským státem.  

 

Komise případně v souladu s postupem uvedeným v čl. 58 odst. 2 rozhodne o tom, že povolí 

dotyčnému členskému státu, aby se po určitou dobu odchýlil od dotyčného ustanovení. 

 

Článek 61 

 

Zrušení 

 

Směrnice 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 

80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS, 89/48/EHS, 92/51/EHS, 

93/16/EHS a 1999/42/ES se zrušují s účinkem ode dne …∗. Odkazy na zrušené směrnice se 

považují za odkazy na tuto směrnici a právní akty přijaté na základě těchto směrnic nejsou zrušením 

dotčeny. 

                                                 
∗  Dva roky po vstupu této směrnice v platnost. 
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Článek 62 

 

Provedení 

 

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 

směrnicí nejpozději do …∗. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 

 

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový 

odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

 

Článek 63 

 

Vstup v platnost 

 

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 

unie. 

                                                 
*  Dva roky po vstupu této směrnice v platnost. 
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Článek 64 

Určení 

 

Tato směrnice je určena členským státům. 

 

V Bruselu dne  

 
 
Za Evropský parlament    Za Radu 

předseda    předseda nebo předsedkyně 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 



 
13781/2/04 REV 2 DF/le 1 
PŘÍLOHA I DG C I CS 

 

PŘÍLOHA I 

Seznam profesních sdružení nebo organizací,  

které splňují podmínky čl. 3 odst. 2 

 

IRSKO1 

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland2  

2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland2  

3. The Association of Certified Accountants2  

4. Institution of Engineers of Ireland  

5. Irish Planning Institute 

 

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland 

3. Institute of Chartered Accountants in Ireland 

4. Chartered Association of Certified Accountants 

5. Chartered Institute of Loss Adjusters 

                                                 
1 Státní příslušníci Irska jsou rovněž členy těchto sdružení nebo organizací ve Spojeném království: 

Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
Institute of Chartered Accountants of Scotland 
Institute of Actuaries 
Faculty of Actuaries 
The Chartered Institute of Management Accountants 
Institute of Chartered Secretaries and Administrators 
Royal Town Planning Institute 
Royal Institution of Chartered Surveyors 
Chartered Institute of Building. 

2 Pouze pro činnost účetního auditu. 
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6. Chartered Institute of Management Accountants 

7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators 

8. Chartered Insurance Institute 

9. Institute of Actuaries 

10. Faculty of Actuaries 

11. Chartered Institute of Bankers 

12. Institute of Bankers in Scotland 

13. Royal Institution of Chartered Surveyors 

14. Royal Town Planning Institute 

15. Chartered Society of Physiotherapy 

16. Royal Society of Chemistry 

17. British Psychological Society 

18. Library Association 

19. Institute of Chartered Foresters 

20. Chartered Institute of Building 

21. Engineering Council 

22. Institute of Energy 

23. Institution of Structural Engineers 

24. Institution of Civil Engineers 

25. Institution of Mining Engineers 

26. Institution of Mining and Metallurgy 

27. Institution of Electrical Engineers 

28. Institution of Gas Engineers 

29. Institution of Mechanical Engineers 
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31. Institution of Production Engineers 

32. Institution of Marine Engineers 

33. Royal Institution of Naval Architects 

34. Royal Aeronautical Society 

35. Institute of Metals 

36. Chartered Institution of Building Services Engineers 

37. Institute of Measurement and Control 

38. British Computer Society 

 

________________________ 
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PŘÍLOHA II 

Seznam oborů, které mají zvláštní strukturu, 

uvedených v čl. 11 odst. 4 písm. b) 

 

1. Oblast zdravotnická a péče o dítě 

 

Odborná příprava pro povolání: 

 

v Německu: 

 

– dětská sestra, dětský ošetřovatel („Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger“), 

– rehabilitační pracovník („Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)“)1, 

– ergoterapeut („Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut“), 

– logoped („Logopäde/Logopädin“), 

– ortoptista („Orthoptist(in)“), 

                                                 
1 Od 1. června 1994 bylo profesní označení „Krankengymnast(in)“ nahrazeno označením 

„Physiotherapeut(in)“. Nicméně příslušníci tohoto povolání, kteří obdrželi diplomy před tímto 
datem, mohou, pokud chtějí, i nadále užívat dřívější označení „Krankengymnast(in)“. 
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– státem uznaný vychovatel („staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)“), 

– státem uznaný pedagog-terapeut („staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge (-in)“), 

– zdravotní laborant („medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)“), 

- radiologický laborant („medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)“), 

- zdravotní technik („medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik“), 

– veterinární technik („veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)“), 

– dietní sestra, dietní ošetřovatel („Diätassistent(in)“), 

– farmaceutický laborant („Pharmazieingenieur“) odborná příprava získaná do 

31. března 1994 v bývalé Německé demokratické republice nebo na území nových 

spolkových zemí, 

– psychiatrická sestra, psychiatrický ošetřovatel („psychiatrische(r) Krankenschwester/ 

Krankenpfleger“), 

– logoped („Sprachtherapeut(in)“); 
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v České republice: 

 

– „zdravotnický asistent“, 

 

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let, zahrnujícímu nejméně 8 let 

základního vzdělání a 4 roky středního odborného vzdělání na střední zdravotnické škole, 

zakončeného maturitní zkouškou; 

 

– „nutriční asistent“, 

 

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let, zahrnujícímu nejméně 8 let 

základního vzdělání a 4 roky středního odborného vzdělání na střední zdravotnické škole, 

zakončeného maturitní zkouškou; 

 

v Itálii: 

– zubní laborant („odontotecnico“), 

– oční optik („ottico“); 

na Kypru: 

 

– zubní technik („οδοντοτεχνίτης“), 

 

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 14 let, zahrunujícímu nejméně 6 let 

základního vzdělání, 6 let středního vzdělání a 2 roky postsekundárního odborného vzdělání, 

následovaného 1 rokem odborné praxe; 



 
13781/2/04 REV 2 DF/le 4 
PŘÍLOHA II DG C I CS 

 

– optik („τεχνικός oπτικός“), 

 

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 14 let, zahrnujícímu nejméně 6 let 

základního vzdělání, 6 let středního vzdělání a 2 roky postsekundárního vzdělání, 

následovaného 1 rokem odborné praxe; 

 

v Lotyšsku: 

 

– zubní sestra („zobārstniecības māsa“), 

 

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let, zahrnujícímu nejméně 10 let 

všeobecného vzdělání a 2 roky odborného vzdělání na zdravotnické škole, následovaného 3 

roky odborné praxe, na jejímž konci musí být složena zkouška k získání osvědčení 

o odbornosti; 

 

– biomedikální laborant („biomedicīnas laborants“), 

 

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 10 let 

všeobecného vzdělání a 2 roky odborného vzdělání na zdravotnické škole, následovaného 2 

roky odborné praxe, na jejímž konci musí být složena zkouška k získání osvědčení 

o odbornosti; 
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– zubní technik („zobu tehniķis“), 

 

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 10 let 

všeobecného vzdělání a 2 roky odborného vzdělání na zdravotnické škole, následovaného 2 

roky odborné praxe, na jejímž konci musí být složena zkouška k získání osvědčení 

o odbornosti; 

 

– fyzioterapeutický asistent („fizioterapeita asistents“), 

 

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let, zharnujícímu nejméně 10 let 

všeobecného vzdělání a 3 roky odborného vzdělání na zdravotnické škole, následovaného 2 

roky odborné praxe, na jejímž konci musí být složena zkouška k získání osvědčení 

o odbornosti; 

 

v Lucembursku: 

– radiologický laborant („assistant(e) technique médical(e) en radiologie“), 

– zdravotní laborant („assistant(e) technique médical(e) de laboratoire“), 

– psychiatrická sestra, psychiatrický ošetřovatel („infirmier/ière psychiatrique“), 

– zdravotnický asistent na chirurgii („assistant(e) technique médical(e) en chirurgie“), 

– dětská sestra, dětský ošetřovatel („infirmier/ière puériculteur/trice“), 

– zdravotní sestra na anasteziologii, ošetřovatel na anesteziologii („infirmier/ière 

anesthésiste“), 

– diplomovaný masér („masseur/euse diplômé(e)“), 

– vychovatel („éducateur/trice“). 
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v Nizozemsku: 

 

– veterinární asistent („dierenartsassistent“), 

 

která odpovídá vzdělání v celkové délce nejméně třináct let zahrnujícímu: 

 

i) nejméně tříletou odbornou přípravu na specializované škole ukončenou zkouškou, 

v některých případech doplněnou jednoletým nebo dvouletým specializačním studiem 

ukončeným zkouškou, nebo 

 

ii) nejméně dvaapůlletou odbornou přípravu na specializované škole ukončenou zkouškou 

a doplněnou alespoň šestiměsíční odbornou praxí nebo alespoň šestiměsíční stáží ve 

schváleném zařízení, nebo 

 

iii) nejméně dvouletou odbornou přípravu na specializované škole ukončenou zkouškou a 

doplněnou alespoň jednoletou odbornou praxí nebo alespoň jednoletou stáží ve 

schváleném zařízení, nebo 

 

iv) v případě veterinárního asistenta („dierenartsassistent“) tři roky odborné přípravy na 

specializované škole (typu „MBO“) nebo tři roky odborné přípravy v duálním 

učňovském systému („LLW“), v obou případech ukončené zkouškou; 
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v Rakousku: 

 

– speciální základní odborná příprava pro zdravotní sestry a ošetřovatele specializující se 

na péči o děti a mládež („spezielle Grundausbildung in der Kinder- und 

Jugendlichenpflege“), 

 

– speciální základní odborná příprava pro psychiatrické sestry a psychiatrické ošetřovatele 

(„spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege“), 

– optik specializovaný na kontaktní čočky („Kontaktlinsenoptiker“), 

 

– pedikér („Fußpfleger“), 

 

– výrobce pomůcek pro sluchově postižené („Hörgeräteakustiker“), 

 

– drogista („Drogist“), 

 

která odpovídá vzdělání v celkové délce nejméně čtrnácti let, včetně nejméně pěti let odborné 

přípravy v rámci strukturované odborné přípravy rozdělené na alespoň tříletý učňovský 

výcvik, zahrnující odbornou přípravu z části na pracovišti a z části zajištěnou v zařízení pro 

odbornou přípravu, a období odborné praxe a přípravy ukončené odbornou zkouškou 

opravňující vykonávat povolání a připravovat učně; 
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– masér („Masseur“), 

 

která odpovídá vzdělání v celkové délce čtrnácti let, včetně pěti let odborné přípravy v rámci 

strukturované odborné přípravy zahrnující dvouletý učňovský výcvik, období odborné praxe a 

přípravy trvající dva roky a jednoletou přípravu ukončenou odbornou zkouškou opravňující 

vykonávat povolání a připravovat učně; 

 

– učitel/učitelka v mateřské škole („Kindergärtner/in“), 

 

– vychovatel („Erzieher“), 

 

která odpovídá vzdělání v celkové délce třinácti let, včetně pěti let odborné přípravy ve 

specializované škole, ukončené zkouškou; 

 

na Slovensku: 

 

– učitel v tanečním oboru na základních uměleckých školách („učiteľ v tanečnom odbore 

na základných umeleckých školách“), 

 

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 14,5 let, zahrnujícímu 8 let základního 

vzdělání, 4 roky vzdělání na specializované střední škole a 5 semestrů odborné přípravy 

v taneční pedagogice; 
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– vychovatel ve zvláštních výchovných zařízeních a v zařízeních sociálních služeb 

(„vychovávatel’ v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych 

služieb“), 

 

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 14 let, zahrnujícímu 8/9 let základního 

vzdělání, 4 roky studia na střední pedagogické škole nebo na jiné střední škole a 2 roky 

doplňkového distančního pedagogického studia. 

 

2. Obor mistra řemesel („Mester/Meister/Maître“), který představuje obory vzdělávání a 

odborné přípravy týkající se dovedností, na které se nevztahuje hlava III kapitola II této 

směrnice 

 

Odborná příprava pro povolání: 

 

v Dánsku: 

 

– optometrik („optometrist“), 

 

toto studium trvá celkem 14 let, včetně pětileté odborné přípravy rozdělené na dva a půl roku 

teoretického vzdělávání zajišťovaného zařízením pro odbornou přípravu a dva a půl roku 

praktické přípravy na pracovišti, a je ukončeno uznávanou zkouškou týkající se řemesla a 

udělující právo užívat titul „Mester“; 

 

– ortopedický technik („ortopædimekaniker“), 
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toto studium trvá celkem 12,5 roku, včetně odborné přípravy v délce tři a půl roku rozdělené 

na šest měsíců teoretického vzdělávání v zařízení pro odbornou přípravu a tři roky praktické 

přípravy na pracovišti, a je ukončeno uznanou zkouškou týkající se řemesla a udělující právo 

užívat titul „Mester“; 

 

– ortopedický obuvník („ortopædiskomager“), 

 

toto studium trvá celkem 13,5 roku, včetně odborné přípravy v délce čtyř a půl roku rozdělené 

na dvouleté teoretické vzdělávání v zařízení pro odbornou přípravu a dvouapůlleté praktické 

přípravy na pracovišti, a je ukončeno uznávanou zkouškou týkající se řemesla a udělující 

právo užívat titul „Mester“; 

 

v Německu: 

 

– oční optik („Augenoptiker“), 

– zubní technik („Zahntechniker“), 

– bandážista („Bandagist“), 

– výrobce pomůcek pro sluchově postižené („Hörgeräte-Akustiker“), 

– ortopedický technik („Orthopädiemechaniker“), 

– ortopedický obuvník („Orthopädieschuhmacher“);
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v Lucembursku: 

– oční optik („opticien“), 

– zubní technik („mécanicien dentaire“), 

– výrobce pomůcek pro sluchově postižené („audioprothésiste“), 

– ortopedický technik/bandážista („mécanicien orthopédiste/bandagiste“), 

– ortopedický obuvník („orthopédiste-cordonnier“), 

toto studium trvá celkem 14 let, včetně nejméně pěti let odborné přípravy v rámci 

strukturované odborné přípravy získávané částečně na pracovišti a částečně zajišťované 

zařízením pro odbornou přípravu, a je ukončeno zkouškou, jejíž úspěšné složení je nezbytné 

pro výkon činnosti považované za řemeslnou, ať již jako samostatně výdělečně činná osoba či 

jako zaměstnanec se srovnatelnou odpovědností; 
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v Rakousku: 

– bandážista („Bandagist“), 

– výrobce korzetů („Miederwarenerzeuger“), 

– oční optik („Optiker“), 

– ortopedický obuvník („Orthopädieschuhmacher“), 

– ortopedický technik („Orthopädietechniker“), 

– zubní technik („Zahntechniker“), 

– zahradník („Gärtner“), 

 

která odpovídá vzdělání v celkové délce nejméně čtrnácti let, včetně nejméně pěti let odborné 

přípravy v rámci strukturované odborné přípravy, rozdělené na alespoň tříletý učňovský 

výcvik, zahrnující odbornou přípravu z části na pracovišti a z části zajištěnou v zařízení pro 

odbornou přípravu, a nejméně dvouleté období odborné praxe a přípravy ukončené 

mistrovskou zkouškou opravňující vykonávat povolání, připravovat učně a používat titul 

„Meister“; 
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odborná příprava v oblasti zemědělství a lesnictví: 

 

– mistr v zemědělství („Meister in der Landwirtschaft“), 

– mistr ve venkovském domácím hospodářství („Meister in der ländlichen 

Hauswirtschaft“), 

– mistr v zahradnictví („Meister im Gartenbau“), 

– mistr v zelinářství („Meister im Feldgemüsebau“), 

– mistr v ovocnářství a ve zpracování ovoce („Meister im Obstbau und in der 

Obstverwertung“), 

– mistr ve vinařství a ve vinařských technikách („Meister im Weinbau und in der 

Kellerwirtschaft“), 

– mistr v mlékárenství („Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft“), 

– mistr v chovu koní („Meister in der Pferdewirtschaft“), 

– mistr v rybářství („Meister in der Fischereiwirtschaft“), 

– mistr v chovu drůbeže („Meister in der Geflügelwirtschaft“), 

– mistr ve včelařství („Meister in der Bienenwirtschaft“), 

– mistr v lesnictví („Meister in der Forstwirtschaft“), 

– mistr v pěstování lesních stromů („Meister in der Forstgarten- und 

Forstpflegewirtschaft“), 

– mistr v zemědělských skladech („Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung“), 
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která odpovídá vzdělání v celkové délce nejméně patnácti let, včetně nejméně šesti let 

odborné přípravy v rámci strukturované odborné přípravy rozdělené na nejméně tříletý 

učňovský výcvik zahrnující odbornou přípravu z části na pracovišti a z části zajištěnou 

v zařízení pro odbornou přípravu a tříletou odbornou praxi ukončenou mistrovskou zkouškou 

pro dotyčné povolání, která opravňuje připravovat učně a užívat titul „Meister“; 

 

v Polsku: 

 

– učitel praktické odborné přípravy („nauczyciel praktycznej nauki zawodu“), 

která odpovídá vzdělání v délce 

 

i) 8 let základního vzdělání a 5 let středního odborného vzdělání, nebo rovnocenného 

středního vzdělání v oboru, následovanému pedagogickým kursem o celkové délce 

nejméně 150 hodin, kursem bezpečnosti práce a pracovní hygieny a 2 lety odborné 

praxe v povolání, kterému má osoba vyučovat, nebo 

 

ii) 8 let základního vzdělání a 5 let středního odborného vzdělání, spolu s absolventským 

diplomem z postsekundární pedagogické odborné školy, nebo 

 

iii) 8 let základního vzdělání a 2-3 roky základního středního odborného vzdělání a 

nejméně 3 roky odborné praxe, osvědčené titulem mistra v určitém povolání a 

následované pedagogickým kursem o celkové délce nejméně 150 hodin; 
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na Slovensku: 

 

– mistr odborné výchovy („majster odbornej výchovy“), 

 

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu 8 let základního 

vzdělání, 4 roky odborného vzdělání (dokončené střední odborné vzdělání nebo vyučení 

v daném (obdobném) kursu odborné přípravy nebo vyučení), odbornou praxi o celkové délce 

nejméně 3 roky v oblasti dokončeného vzdělání nebo vyučení osoby a doplňkové 

pedagogické studium na pedagogické fakultě nebo na technické univerzitě, anebo dokončené 

střední odborné vzdělání nebo vyučení v daném (obdobném) kursu odborné přípravy nebo 

vyučení, odbornou praxi o celkové délce nejméně 3 roky v oblasti dokončeného vzdělání 

nebo vyučení osoby a dodatečné studium pedagogiky na pedagogické fakultě, anebo 

k 1. září 2005 specializovaného vzdělání v oblasti speciální pedagogiky poskytovaného 

metodologickými středisky pro mistry odborné výchovy na zvláštních školách bez 

doplňkového pedagogického studia. 
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3. Oblast námořnictví 

 

a) Námořní doprava 

 

Odborná příprava pro povolání: 

 

v České republice: 

 

– palubní asistent, 

– námořní poručík, 

– první palubní důstojník, 

– kapitán, 

– strojní asistent, 

– strojní důstojník, 

– druhý strojní důstojník, 

– první strojní důstojník, 

– elektrotechnik, 

– elektrodůstojník; 
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v Dánsku: 

 

– kapitán lodi („skibsfører“), 

– první důstojník („overstyrmand“), 

– kormidelník, palubní důstojník („enestyrmand, vagthavende styrmand“), 

– palubní důstojník („vagthavende styrmand“), 

– lodní strojník („maskinchef“), 

– první strojní důstojník („l. maskinmester“), 

– první strojní důstojník / palubní strojní důstojník („l. maskinmester/vagthavende 

maskinmester“); 

 

v Německu: 

 

– kapitán lodi velké pobřežní plavby („Kapitän AM“), 

– kapitán lodi pobřežní plavby („Kapitän AK“), 

– palubní důstojník lodi velké pobřežní plavby („nautischer Schiffsoffizier AMW“), 

– palubní důstojník lodi pobřežní plavby („nautischer Schiffsoffizier AKW“), 

– první strojní důstojník třídy C („Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von 

Maschinenanlagen“), 

– lodní mechanik třídy C („Schiffsmaschinist CMa -Leiter von Maschinenanlagen“), 

– strojní důstojník třídy C („Schiffsbetriebstechniker CTW“), 

– lodní mechanik třídy C – jediný strojní důstojník („Schiffsmaschinist CMaW - 

Technischer Alleinoffizier“); 
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v Itálii: 

 

– palubní důstojník („ufficiale di coperta“), 

– strojní důstojník („ufficiale di macchina“); 

 

v Lotyšsku: 

 

–  lodní elektrodůstojník („kuģu elektromehāniķis“), 

–  operátor chladícího systému („kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists“); 

 

v Nizozemsku: 

 

– první palubní důstojník (loď pro pobřežní plavbu) (s doplňkovou přípravou) („stuurman 

kleine handelsvaart (met aanvulling)“), 

– diplomovaný strojník („diploma motordrijver“), 

– úředník VTS („VTS-functionaris“), 
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která odpovídá vzdělání: 

 

– v České republice: 

 

i)  u palubního asistenta 

1. osoba ve věku nejméně 20 let; 

 

2. a)  námořní akademie nebo námořní střední odborná škola – obor navigace, oba 

kursy musí být ukončeny maturitní zkouškou a provázeny schválenou 

námořní službou v délce nejméně šesti měsíců na lodi v průběhu studia, 

nebo 

 

b) nejméně dvouletá schválená námořní služba ve funkci palubní strážní služby 

a dokončení schváleného kursu, který splňuje požadavky na způsobilost 

stanovené v části A-II/1 předpisu STCW (Mezinárodní úmluva o normách 

výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků) uskutečněného námořní 

akademií nebo námořní střední odbornou školou strany úmluvy STCW a 

složení zkoušky před zkušební komisí uznávanou MD (Ministerstvo 

dopravy České republiky); 

 

ii)  u námořního poručíka 
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1. schválená námořní služba ve funkci palubního asistenta na lodích o hrubé 

prostornosti nejméně 500 RT po nejméně 6 měsíců v případě absolventa 

námořní střední odborné školy nebo námořní akademie nebo po jeden rok 

v případě absolventa schváleného kursu, v tom nejméně šest měsíců ve 

funkci člena palubní strážní služby; 

 

2. řádně vyplněná a potvrzená kniha výcviku palubního asistenta; 

 

iii) u prvního palubního důstojníka 

 

průkaz způsobilosti námořního poručíka na lodích o hrubé prostornosti 

nejméně 500 RT a nejméně dvanáctiměsíční schválená námořní služba 

v tomto postavení; 

 

iv) u kapitána 

 

= služební průkaz kapitána na lodích o hrubé prostornosti 500 až 3000 RT; 

 

= průkaz způsobilosti prvního palubního důstojníka na lodích o hrubé 

prostornosti nejméně 3000 RT a nejméně šestiměsíční schválená námořní 

služba ve funkci prvního palubního důstojníka na lodích o hrubé 

prostornosti nejméně 500 RT a nejméně šestiměsíční schválená námořní 

služba ve funkci prvního palubního důstojníka na lodích o hrubé 

prostornosti nejméně 3000 RT; 
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v) u strojního asistenta 

 

1. osoba ve věku nejméně 20 let; 

 

2. námořní akademie nebo námořní střední odborná škola – obor námořního 

strojnictví a schválená námořní služba nejméně šesti měsíců na lodi 

v průběhu studia; 

 

vi) u strojního důstojníka 

 

schválená námořní služba ve funkci strojního asistenta v délce nejméně 6 měsíců 

po absolvování námořní akademie nebo námořní střední odborné školy; 

 

vii) u druhého strojního důstojníka 

 

schválená námořní služba v délce nejméně 12 měsíců ve funkci třetího strojního 

důstojníka na lodích poháněných hlavním mechanickým pohonem o výkonu 

nejméně 750 kW; 

 

viii) u prvního strojního důstojníka 

 

příslušný služební průkaz druhého strojního důstojníka na lodích poháněných 

hlavním mechanickým pohonem o výkonu nejméně 3000 kW a nejméně 6 měsíců 

schválené námořní služby v této funkci; 
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ix) u elektrotechnika 

1. osoba ve věku nejméně 18 let; 

 

2. námořní nebo jiná akademie, elektrotechnická fakulta nebo technická škola 

nebo univerzita, všechny kursy musí být ukončeny maturitní zkouškou a 

provázeny schválenou praxí nejméně 12 měsíců v oblasti elektrotechniky; 

 

x) u elektrodůstojníka 

 

1. námořní akademie nebo námořní střední odborná škola, obor námořní 

elektrotechniky nebo jiná vysoká nebo střední škola v oblasti 

elektrotechniky, všechny kursy musí být ukončeny maturitní zkouškou nebo 

státní zkouškou; 

 

2. schválená námořní služba ve funkci elektrotechnika po dobu nejméně 

12 měsíců v případě absolventů akademie, vysoké školy nebo univerzity 

nebo 24 měsíců v případě absolventa střední školy; 

 

–  v Dánsku devět let základního vzdělávání následovaného základní odbornou přípravou 

nebo službou na moři trvající 17 až 36 měsíců doplněnou: 

 

i) u palubních důstojníků jednoletou specializovanou odbornou přípravou, 

 

ii) u ostatních tříletou specializovanou odbornou přípravou; 
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– v Německu o celkové délce 14 až 18 let, včetně tříleté základní odborné přípravy a 

jednoleté služby na moři, po níž následují jeden nebo dva roky specializované odborné 

přípravy doplněné popřípadě dvouletou odbornou praxí v navigaci; 

 

– v Lotyšsku: 

 

i) u lodního elektrodůstojníka („kuģu elektromehāniķis“) 

 

1. osoba ve věku nejméně 18 let; 

 

2. odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let a 6 měsíců, zahrnujícímu 

nejméně 9 let základního vzdělání a nejméně 3 roky odborného vzdělání. 

Navíc je vyžadována námořní služba v délce nejméně 6 měsíců jako lodní 

elektrotechnik nebo asistent lodního elektrodůstojníka na lodích 

s generátory o výkonu více než 750 kW. Odborné vzdělání se ukončuje 

zvláštní zkouškou prováděnou příslušným orgánem v souladu s programem 

odborné přípravy schváleným ministerstvem dopravy; 

 

ii) u operátora chladícího systému („kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists“) 
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1. osoba ve věku nejméně 18 let; 

 

2. odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let, zahrnujícímu nejméně 9 

let základního vzdělání a nejméně 3 roky odborného vzdělání. Navíc je 

vyžadována námořní služba v délce nejméně 12 měsíců jako asistent 

operátora chladícího systému. Odborné vzdělání se ukončuje zvláštní 

zkouškou prováděnou příslušným orgánem v souladu s programem odborné 

přípravy schváleným ministerstvem dopravy; 

 

– v Itálii o celkové délce 13 let, z nichž je alespoň pět let profesní přípravy ukončené 

zkouškou popřípadě doplněné stáží; 

 

– v Nizozemsku: 

 

i) u prvního palubního důstojníka (loď pro pobřežní plavbu) (s doplňkovou 

přípravou) („stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)“) a diplomovaného 

strojníka („diploma motordrijver“) zahrnující 14 let studia, z nichž alespoň dva 

roky probíhají ve specializovaném zařízení pro odbornou přípravu, doplněnou 

dvanáctiměsíční stáží, 

 

ii) u úředníka VTS („VTS-functionaris“) o celkové délce nejméně 15 let, zahrnující 

alespoň tříleté vyšší odborné vzdělávání („HBO“) nebo střední odborné 

vzdělávání („MBO“) a doplněné vnitrostátními a regionálními specializačními 

studii, každé v délce nejméně 12 týdnů teoretické přípravy a ukončené zkouškou, 

 

a které jsou uznány Mezinárodní úmluvou STCW (Mezinárodní úmluva o normách 

výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978). 
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b) Námořní rybolov: 

 

Odborná příprava pro povolání: 

 

v Německu: 

 

– kapitán, hlubinný rybolov („Kapitän BG/Fischerei“), 

– kapitán, pobřežní rybolov („Kapitän BLK/Fischerei“), 

– palubní důstojník lodi určené pro hlubinný rybolov („nautischer Schiffsoffizier 

BGW/Fischerei“), 

– palubní důstojník lodi určené pro pobřežní rybolov („nautischer Schiffsoffizier 

BK/Fischerei“); 

 

v Nizozemsku: 

 

– první strojní důstojník V („stuurman werktuigkundige V“), 

– strojní důstojník IV rybářské lodi („werktuigkundige IV visvaart“), 

– první důstojník IV rybářské lodi („stuurman IV visvaart“), 

– první strojní důstojník VI rybářské lodi („stuurman werktuigkundige VI“), 

 

která odpovídá vzdělání: 

 

– v Německu o celkové délce 14 až 18 let, včetně tříleté základní odborné přípravy a 

jednoleté služby na moři, po níž následuje jeden nebo dva roky specializované odborné 

přípravy doplněné popřípadě dvouletou odbornou praxí v navigaci, 
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– v Nizozemsku zahrnujícímu 13 až 15 let studia, ze kterého alespoň dva roky probíhají 

ve specializovaných odborných školách, doplněného dvanáctiměsíční odbornou praxí, 

 

a je uznané Úmluvou z Torremolinos (Mezinárodní úmluva o bezpečnosti rybářských plavidel 

z roku 1977). 

 

4. Technická oblast 

 

Odborná příprava pro povolání: 

 

v České republice: 

 

– autorizovaný technik, autorizovaný stavitel, 

 

která odpovídá odborné přípravě v délce nejméně 9 let, zahrnující 4 roky středního odborného 

vzdělání zakončeného maturitní zkouškou a 5 let odborné praxe a zkoušku odborné 

způsobilosti pro výkon vybraných činností ve výstavbě (podle zákona č. 50/1976 Sb. 

(stavební zákon) a zákona č. 360/1992 Sb.); 

 

– fyzická osoba řídící drážní vozidlo, 

 

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let 

základního vzdělání a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání zakončeného maturitní 

zkouškou a následovaného státní zkouškou o pohonu vozidel; 
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– drážní revizní technik, 

 

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let 

základního vzdělání a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání na střední strojní nebo 

elektrotechnické škole, zakončeného maturitní zkouškou; 

 

– učitel autoškoly, 

 

osoba nejméně 24 let věku; odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu 

nejméně 8 let základního vzdělání a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání 

zaměřeného na dopravu nebo strojnictví, zakončeného maturitní zkouškou; 

 

– kontrolní technik STK, 

 

osoba nejméně 21 let věku; odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu 

nejméně 8 let základního vzdělání a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání 

zakončeného maturitní zkouškou a následovaného nejméně 2 roky technické praxe; dotyčná 

osoba musí být držitelem řidičského průkazu a mít čistý trestní rejstřík a musí absolvovat 

zvláštní výcvik pro státní kontrolní techniky v délce nejméně 120 hodin a úspěšně složit 

zkoušku; 

 

– mechanik měření emisí, 

 

odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního 

vzdělání a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání, zakončeného maturitní zkouškou; 

dále musí žadatel absolvovat nejméně 3 roky technické praxe a zvláštní výcvik pro mechaniky 

měření emisí v délce 8 hodin a úspěšně složit zkoušku; 
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– kapitán I. třídy, 

 

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 15 let, zahrnujícímu nejméně 8 let 

základního vzdělání a nejméně 3 roky středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou a 

následovaného zkouškou potvrzenou průkazem způsobilosti. Toto odborné vzdělání musí být 

následováno 4 roky odborné praxe zakončené zkouškou; 

 

– restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel, 

 

která odpovídá vzdělání o celkové délce 12 let, pokud zahrnuje úplné střední odborné 

vzdělání v oboru restaurování, nebo 10 až 12 let studia v příbuzném oboru a 5 letům odborné 

praxe v případě úplného středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou, nebo 

8 letům odborné praxe v případě středního odborného vzdělání ukončeného závěrečnou 

zkouškou; 

 

– restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách 

muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty, 

 

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let a 5 letům odborné praxe v případě 

úplného středního odborného vzdělání v oboru restaurování, zakončeného maturitní 

zkouškou; 
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– odpadový hospodář, 

 

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let 

základního vzdělání a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání zakončeného maturitní 

zkouškou a následovaného nejméně 5 lety praxe v oboru odpadového hospodářství během 

posledních 10 let; 

 

– technický vedoucí odstřelů, 

 

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let 

základního vzdělání a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání, zakončeného maturitní 

zkouškou, 

 

a následovaného 

 

2 roky praxe jako střelmistr v podzemí (pro činnost v podzemí) nebo 1 rokem praxe na 

povrchu (pro činnost na povrchu), včetně 6 měsíců jako pomocník střelmistra; 

 

výcvikovým kursem v délce 100 hodin teoretické a praktické přípravy, následovaným 

zkouškou před příslušným obvodním báňským úřadem; 

 

odbornou praxí v délce nejméně 6 měsíců při projektování a provádění trhacích prací velkého 

rozsahu; 

 

výcvikovým kursem v délce 32 hodin teoretické a praktické přípravy, následovaným 

zkouškou před Českým báňským úřadem; 
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v Itálii: 

 

– geodet („geometra“), 

– zemědělský technik („perito agrario“), 

 

která představuje střední technické studium o celkové délce nejméně 13 let, zahrnující osm let 

povinné školní docházky následované pěti lety středoškolského studia včetně tříletého 

odborného studia, ukončené zkouškou na technický Baccaulaureat a doplněné: 

 

i) u geodetů: buď nejméně dvouletou stáží v příslušném provozu, nebo pětiletou odbornou 

praxí; 

 

ii) u zemědělských techniků splněním dvouleté stáže,  

 

ukončená státní zkouškou; 

 

v Lotyšsku: 

– asistent železničního strojvůdce („vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs“), 

 

osoba nejméně 18 let věku, odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu 

nejméně 8 let základního vzdělání a nejméně 4 roky odborného vzdělání; odborná příprava je 

zakončena zvláštní zkouškou zaměstnavatele; průkaz způsobilosti vydává příslušný orgán na 

dobu 5 let; 
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v Nizozemsku: 

 

– soudní vykonavatel („gerechtsdeurwaarder“), 

– výrobce zubních protéz („tandprotheticus“), 

 

která představuje studium a odbornou přípravu: 

 

i) v případě soudního vykonavatele („gerechtsdeurwaarder“), trvající 19 let, skládající se 

z osmi let povinné školní docházky a osmi let středoškolského vzdělávání, včetně čtyř 

let technického vzdělávání ukončeného státní zkouškou a doplněného třemi lety 

teoretické a praktické odborné přípravy; 

 

ii) v případě výrobce zubních protéz („tandprotheticus“) trvající nejméně 15 let denního 

studia a tři roky rozvolněné přípravy, včetně osmi let základního vzdělávání, čtyř let 

středního všeobecného vzdělávání a třech let odborné přípravy zahrnující teoretickou i 

praktickou přípravu na zubního technika, doplněného třemi lety rozvolněné přípravy na 

výrobce zubních protéz, ukončené zkouškou; 
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v Rakousku: 

 

– lesník („Förster“), 

– technický poradce („Technisches Büro“), 

– pronajímatel pracovní síly („Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe“), 

– zprostředkovatel práce („Arbeitsvermittlung“), 

– investiční poradce („Vermögensberater“), 

– soukromý detektiv („Berufsdetektiv“), 

– strážný („Bewachungsgewerbe“), 

– obchodník s nemovitostmi („Immobilienmakler“), 

– správce nemovitostí („Immobilienverwalter“), 

– organizátor stavby („Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer“), 

– společnost zabývající se vymáháním pohledávek („Inkassobüro/Inkassoinstitut“), 

 

která odpovídá vzdělání v celkové délce nejméně 15 let, včetně osmi let povinné školní 

docházky, následované alespoň pěti lety technického nebo obchodního středoškolského studia 

zakončeného technickou nebo obchodní maturitní zkouškou a doplněné nejméně dvěma lety 

vzdělávání a výcviku na pracovišti ukončenými odbornou zkouškou; 
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– pojišťovací poradce („Berater in Versicherungsangelegenheiten“), 

 

která odpovídá vzdělání v celkové délce 15 let, včetně šesti let odborné přípravy v rámci 

strukturované odborné přípravy, rozdělené na tříletý učňovský výcvik a tříleté období odborné 

praxe a výcviku, ukončené zkouškou; 

 

– stavební mistr pro plánování a technické výpočty („planender Baumeister“), 

– tesařský mistr pro plánování a technické výpočty („planender Zimmermeister“), 

 

která odpovídá vzdělání v celkové délce nejméně 18 let včetně nejméně devíti let odborné 

přípravy rozdělené na čtyři roky středoškolského technického studia a pět let odborné praxe a 

výcviku ukončené odbornou zkouškou, která opravňuje vykonávat povolání a připravovat 

učně, pokud se taková odborná příprava týká práva plánovat stavby, provádět technické 

výpočty a stavební dozor („privilegium Marie Terezie“); 

 

– účetní – podnikatel („gewerblicher Buchhalter“) podle Gewerbeordnung 1994 

(živnostenský řád z roku 1994); 

 

– samostatný účetní („selbständiger Buchhalter“) podle Bundesgesetz über die 

Wirtschaftstreuhandberufe 1999 (zákon o povoláních v oblasti veřejného účetnictví 

z roku 1999); 
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v Polsku: 

 

– diagnostik provádějící zkoušky způsobilosti motorových vozidel k provozu na stanici 

kontroly vozidel na základní úrovni („diagnosta przeprowadzający badania techniczne 

w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań“), 

 

která odpovídá 8 letům základního vzdělání a 5 letům středního odborného vzdělání v oblasti 

motorových vozidel a 3 rokům praxe v opravně vozidel nebo v automechanické dílně, jež 

zahrnuje 51 hodin základní odborné přípravy v kontrole způsobilosti motorových vozidel 

k provozu a složení zkoušky způsobilosti; 

 

– diagnostik provádějící zkoušky způsobilosti motorových vozidel k provozu na okresní 

stanici kontroly vozidel („diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w 

okręgowej stacji kontroli pojazdów“), 

 

která odpovídá 8 letům základního vzdělání a 5 letům středního odborného vzdělání v oblasti 

motorových vozidel a 4 rokům praxe v opravně vozidel nebo v automechanické dílně, jež 

zahrnuje 51 hodin základní odborné přípravy v kontrole způsobilosti motorových vozidel 

k provozu a složení zkoušky způsobilosti; 

 

– diagnostik provádějící zkoušky způsobilosti motorových vozidel k provozu na stanici 

kontroly vozidel („diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli 

pojazdów “), 
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která odpovídá: 

 

i) 8 letům základního vzdělání a 5 letům středního odborného vzdělání v oblasti 

motorových vozidel a 4 rokům praxe v opravně vozidel nebo v automechanické 

dílně, nebo 

 

ii) 8 letům základního vzdělání a 5 letům středního odborného vzdělání v oblasti jiné 

než v oblasti motorových vozidel a 8 rokům praxe v opravně vozidel nebo 

v automechanické dílně, a zahrnuje celkem 113 hodin úplné odborné přípravy 

zahrnující základní a specializovanou přípravu, se zkouškami po každém stupni. 

 

Délka v hodinách a obecný obsah jednotlivých kursů v rámci úplné odborné přípravy pro 

diagnostika jsou odděleně uvedeny v nařízení ministra infrastruktury ze dne 28. listopadu 

2002 o podrobných požadavcích na diagnostiky (Úřední věstník z roku 2002, č. 208, pol. 

1769); 

 

– výpravčí („dyżurny ruchu“), 

 

která odpovídá 8 letům základního vzdělání a 4 rokům středního odborného vzdělání se 

zaměřením na železniční dopravu, následovanému přípravným kursem pro práci jako 

výpravčí v délce 45 dnů a složením zkoušky způsobilosti, nebo která odpovídá 8 letům 

základního vzdělání a 5 rokům středního odborného vzdělání se zaměřením na železniční 

dopravu, následovanému přípravným kursem pro práci jako výpravčí v délce 63 dnů a 

složením zkoušky způsobilosti. 
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5. Studium ve Spojeném království schválené jako Národní profesní kvalifikace („National 

Vocational Qualifications“) nebo jako Skotské profesní kvalifikace („Scottish Vocational 

Qualifications“): 

 

Odborná příprava pro povolání: 

 

– registrovaná veterinární sestra a ošetřovatel („listed veterinary nurse“), 

– důlní elektroinženýr („mine electrical engineer“), 

– důlní inženýr („mine mechanical engineer“), 

– zubní terapeut („dental therapist“), 

– zubní hygienik („dental hygienist“), 

– oční optik („dispensing optician“), 

– správce dolu („mine deputy“), 

– konkurzní správce („insolvency practitioner“) 

– notář oprávněný k převodu nemovitostí („licensed conveyancer“), 

– první důstojník na nákladní/osobní lodi – bez omezení („first mate - freight/passenger 

ships – unrestricted“), 

– druhý důstojník na nákladní/osobní lodi – bez omezení („second mate - 

freight/passenger ships – unrestricted“), 

– třetí důstojník na nákladní/osobní lodi – bez omezení („third mate - freight passenger 

ships unrestricted“), 
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– palubní důstojník na nákladní/osobní lodi – bez omezení („deck officer - 

freight/passenger ships – unrestricted“), 

– strojní důstojník na nákladní/osobní lodi – neomezená oblast obchodování („engineer 

officer - freight/passenger ships - unlimited trading area“), 

– odborně způsobilá osoba pro řízení nakládání s odpady („certified technically competent 

person in waste management“), 

 

která vede k získaní kvalifikací schválených jako Národní profesní kvalifikace („National 

Vocational Qualifications“) nebo ve Skotsku schválených jako Skotské profesní kvalifikace 

(„Scottish Vocational Qualifications“) a odpovídá úrovním 3 a 4 Národního rámce profesních 

kvalifikací Spojeného království („United Kingdom National Framework of Vocational 

Qualifications“). 

 

Tyto úrovně jsou vymezeny takto: 

 

– úroveň 3: způsobilost vykonávat velký rozsah různých pracovních úkolů v celé řadě 

oblastí a většina z nich je složitá a není rutinní. Je v nich zahrnuta značná odpovědnost, 

samostatnost a často je požadován dozor nad ostatními nebo poskytování rad ostatním, 

 

– úroveň 4: způsobilost vykonávat velký rozsah složitých technických a odborných 

pracovních úkolů v celé řadě oblastí a se značným stupněm osobní odpovědnosti a 

samostatnosti. Funkce vykonávané na této úrovni zahrnují často odpovědnost za práci 

vykonávanou ostatními osobami a rozdělování zdrojů. 

 

________________________ 

 



 
13781/2/04 REV 2 DF/le 1 
PŘÍLOHA III DG C I CS 

 

 

PŘÍLOHA III  

Seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy podle čl. 13 odst. 2 třetího pododstavce 

 

Ve Spojeném království: 

 

Regulované vzdělávání a odborná příprava vedoucí k získaní kvalifikací schválených jako Národní 

profesní kvalifikace („National Vocational Qualifications“) nebo ve Skotsku schválených jako 

Skotské profesní kvalifikace („Scottish Vocational Qualifications“) na úrovni 3 a 4 Národního 

rámce profesních kvalifikací Spojeného království („United Kingdom National Framework of 

Vocational Qualifications“). 

Tyto úrovně jsou vymezeny takto: 

 

– úroveň 3: způsobilost vykonávat velký rozsah různých pracovních úkolů v celé řadě oblastí a 

většina z nich je složitá a není rutinní. Je v nich zahrnuta značná odpovědnost, samostatnost a 

často je požadován dozor nad ostatními nebo poskytování rad ostatním, 

 

– úroveň 4: způsobilost vykonávat velký rozsah složitých technických a odborných pracovních 

úkolů v celé řadě oblastí a se značným stupněm osobní odpovědnosti a samostatnosti. Funkce 

vykonávané na této úrovni zahrnují často odpovědnost za práci vykonávanou ostatními 

osobami a rozdělování zdrojů. 
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V Německu: 

 

Následující regulované vzdělávání: 

 

– regulované vzdělávání připravující na výkon povolání technického asistenta („technishe(r) 

Assistent(in)“), obchodního asistenta („kaufmänische(r) Assistent(in)“), sociálních povolání 

(„soziale Berufe“) a povolání diplomovaných instruktorů dýchaní a správné výslovnosti 

(„staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)“) v celkové délce nejméně 13 let, 

které vyžaduje úspěšné absolvování středoškolského studia („mittlerer Bildungsbschluss“), a 

zahrnuje: 

 

i) nejméně tři roky 1 odborné přípravy na specializované škole („Fachschule“) ukončené 

zkouškou a případně doplněné jednoletým nebo dvouletým specializovaným studiem 

rovněž ukončeným zkouškou, nebo 

 

ii) nejméně dva a půl roku na specializované škole („Fachschule“) ukončené zkouškou a 

doplněné odbornou praxí v délce nejméně šesti měsíců nebo stáží ve schváleném 

zařízení v délce nejméně šesti měsíců, nebo 

 

iii) nejméně dva roky na specializované škole („Fachschule“) ukončené zkouškou a 

doplněné odbornou praxí v délce nejméně jednoho roku nebo stáží ve schváleném 

zařízení v délce nejméně jednoho roku; 

                                                 
1 Minimální délka může být zkrácena ze tří na dva roky, pokud dotyčná osoba má kvalifikaci 

nezbytnou k přijetí na vysokou školu („Abitur“), tj. třináct let předchozího vzdělávání a 
odborné přípravy, nebo kvalifikaci nezbytnou k přijetí na „Fachhochschule“ 
(„Fachhochschulreife“), tj. 12 let předchozího vzdělávání a odborné přípravy. 
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– regulované vzdělávání pro výkon povolání diplomovaného („staatlich geprüft“) technika 

(„Techniker(in)“), ekonoma („Betriebswit(in)“), návrháře („Gestalter(in)“), pomocníka 

v rodině („Familienpfleger(in)“) v celkové délce nejméně 16 let, jehož podmínkou je úspěšné 

ukončení povinné školní docházky nebo rovnocenného vzdělání (v délce nejméně devět let) a 

úspěšné ukončení studia na příslušné odborné škole („Berufsschule“) v délce nejméně tří let, a 

které po ukončení alespoň dvou let odborné praxe zahrnuje denní studium a odbornou 

přípravu v délce alespoň dvou let nebo rozvolněné studium a odbornou přípravu odpovídající 

délky; 

 

– regulované vzdělávání a regulovaná další příprava v zaměstnání o celkové délce nejméně 

15 let, kde je obecným předpokladem úspěšné ukončení povinné školní docházky (v délce 

nejméně devět let) a odborné přípravy (obvykle tříleté), a zpravidla zahrnuje alespoň dva roky 

odborné praxe (ve většině případů tři roky) a zkoušku v rámci další přípravy v zaměstnání, 

přičemž příprava na ni obecně vyžaduje studium, která buď probíhá souběžně s odbornou 

praxí (nejméně 1000 hodin), nebo má formu denního studia (po dobu nejméně jednoho roku). 

 

Německé orgány zašlou Komisi a ostatním členským státům seznam oborů odborné přípravy, na 

které se vztahuje tato příloha. 
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V Nizozemsku: 

 

– regulované vzdělávání v celkové délce nejméně 15 let, jehož podmínkou je úspěšné zakončení 

osmiletého základního vzdělávání a čtyřletého středního všeobecného vzdělávání („MAVO“) 

nebo přípravného odborného vzdělávání („VBO“) nebo středního všeobecného vzdělávání 

vyššího stupně, a které vyžaduje tři nebo čtyři roky vzdělávání ve vzdělávacím zařízení pro 

střední odborné vzdělávání („MBO“) ukončené zkouškou; 

 

– regulované vzdělávání v celkové délce nejméně 16 let, jehož podmínkou je úspěšné ukončení 

osmiletého základního vzdělávání a alespoň čtyřletého přípravného odborného vzdělávání 

(„VBO“) nebo středního všeobecného vzdělávání vyššího stupně, a které vyžaduje zakončení 

alespoň čtyřletého odborného vzdělávání v učňovském systému, zahrnující každý týden 

alespoň jeden den teoretické přípravy ve škole a v další dny praktický výcvik ve středisku 

výcviku nebo v podniku, které je zakončené zkouškou druhého nebo třetího stupně. 

 

Nizozemské orgány zašlou Komisi a ostatním členským státům seznam oborů odborné příravy, na 

které se vztahuje tato příloha. 
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V Rakousku: 

 

– studium na vyšších odborných školách („Berufsbildende Höhere Schulen“) a vyšších 

vzdělávacích zařízeních pro zemědělství a lesnictví („Höhere Land- und Forstwirtschaftliche 

Lehranstalten“), včetně zvláštních forem („einschliesslich der Sonderformen“), jejichž 

struktura a úroveň jsou stanoveny právními a správními předpisy. 

 

Tyto obory mají celkovou délku nejméně 13 let a zahrnují pět let odborné přípravy, ukončené 

závěrečnou zkouškou, jejíž složení je důkazem odborné způsobilosti; 

 

– studium na mistrovských školách („Meisterschulen“), v mistrovských třídách 

(„Meisterklassen“), podnikových mistrovských školách („Werkemeisterschulen“) nebo 

školách stavebních řemesel („Bauhandwerkeschulen“), jejichž struktura a úroveň jsou 

stanoveny právními a správními předpisy. 
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Toto studium má celkovou délku nejméně 13 let, které zahrnují devět let povinné školní docházky a 

poté buď nejméně tři roky odborné přípravy na specializované škole, nebo nejméně tři roky odborné 

přípravy ve firmě a souběžně s tím na odborné škole („Berufsschule“), zakončené v obou případech 

zkouškou a potom doplněné úspěšným zakončením alespoň jednoletého studia na mistrovské škole 

(„Meisterschule“), v mistrovských třídách („Meisterklassen“), v podnikové mistrovské škole 

(„Werkemeisterschule“) nebo na škole stavebních řemesel („Bauhandwerkeschule“). Ve většině 

případů je celková délka studia nejméně 15 let, zahrnující období odborné praxe, která buď 

předchází studiu v těchto zařízeních, nebo je doprovázena rozvolněným studiem (alespoň 960 

hodin). 

 

Rakouské orgány zašlou Komisi a ostatním členským státům seznam oborů odborné přípravy, na 

které se vztahuje tato příloha. 

________________________ 
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PŘÍLOHA IV  

 

Činnosti související s kategoriemi odborné praxe 

 podle článků 17, 18 a 19 

 

Seznam I 

 

Oddíly zahrnuté směrnicí 64/427/EHS ve znění směrnice 69/77/EHS a směrnicemi 68/366/EHS a 

82/489/EHS 

 

1 

 

Směrnice 64/427/EEC 

(směrnice o liberalizaci 64/429/EHS) 

Klasifikace NICE (odpovídá oddílům 23-40 ISIC) 

 

Oddíl 23 Výroba textilií 

232 Výroba a zpracování textilních materiálů na vlnařských strojích 

   233 Výroba a zpracování textilních materiálů na bavlnářských strojích 

   234 Výroba a zpracování textilních materiálů na hedvábnických strojích 

235 Výroba a zpracování textilních materiálů pomocí strojů na len a konopí 

 236 Jiná textilní vlákna (juta, pevná vlákna atd.), provaznické zboží 

 237 Výroba pleteného a háčkovaného zboží 

 238 Konečná úprava textilií 

 239 Jiná textilní odvětví 
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Oddíl 24 Výroba obuvi, oděvů a lůžkovin 

 241 Strojní výroba obuvi (kromě gumové a dřevěné) 

 242 Ruční výroba a opravy obuvi 

 243 Výroba oděvů (kromě kožichů) 

 244 Výroba matrací a lůžkovin 

 245 Odvětví kůže a kožešin 

 

Oddíl 25 Výroba dřeva a korku, kromě výroby nábytku 

 251 Řezání a průmyslová příprava dřeva 

 252 Výroba polotovarů ze dřeva 

 253 Sériová výroba dřevěných stavebních prvků včetně podlah 

 254 Výroba dřevěných obalů 

 255 Výroba ostatních dřevěných výrobků (kromě nábytku) 

259 Výroba předmětů ze slámy, korku, košíkářského zboží, proutěného pletiva, 

výroba kartáčů 

 

Oddíl 26 260 Výroba dřevěného nábytku 

Oddíl 27 Výroba papíru a papírových produktů 

 271 Výroba buničiny, papíru a kartónu 

272 Zpracování papíru a kartónu a výroba předmětů z buničiny 

Oddíl 28 280 Tisk, vydavatelství a související činnosti 
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Oddíl 29 Kožedělný průmysl 

 291 Koželužny a úpravny usní 

 292 Výroba koženého a obdobného zboží 

Oddíl ex 30 Výroba gumových a plastových výrobků, umělých vláken a škrobových výrobků 

 301 Zpracování gumy a azbestu 

 302 Zpracování plastických hmot 

 303 Výroba umělých vláken 

Oddíl ex 31 Chemický průmysl 

311 Výroba základních chemických látek a jejich další zpracování 

312 Specializovaná výroba chemických výrobků s hlavním určením pro 

průmyslové a zemědělské účely (včetně výroby rostlinných nebo 

živočišných tuků a olejů pro průmyslové využití skupiny 312 ISIC) 
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313 Specializovaná výroba chemických výrobků s hlavním určením pro domácí 

spotřebu nebo kancelářské použití (kromě výroby zdravotnických a 

farmaceutických výrobků (skupina ex 319 ISIC)] 

 

Oddíl 32 320 Ropný průmysl 

 

Oddíl 33 Výroba nekovových výrobků z nerostných hmot 

 331 Výroba stavebních výrobků z pálené hlíny 

 332 Výroba skla a skleněných předmětů 

333 Výroba keramických předmětů, porcelánu a keramiky a žárovzdorného 

zboží 

 334 Výroba cementu, vápna a sádry 

 335 Výroba stavebních výrobků z betonu, cementu a sádry 

339 Zpracování kamene a výroba jiných nekovových výrobků z nerostných 

hmot 

 

Oddíl 34 Výroba a primární zpracování železných a neželezných kovů 

341 Železářský průmysl (definovaný ve Smlouvě o ESUO, včetně hutnických 

integrovaných koksoven) 

 342 Výroba ocelových trubek 

343 Tažení drátů, tažení za studena, válcování pásové oceli, tváření za studena 

 344 Výroba a primární zpracování neželezných kovů 

 345 Slévárny železných a neželezných kovů
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Oddíl 35 Výroba kovových výrobků (kromě strojů a dopravních zařízení) 

 

 351 Kování, těžké lisování, zápustkové kování 

 352 Sekundární zpracování a povrchová úprava kovů 

 353 Kovové konstrukce 

 354 Výroba parních kotlů, nádrží a dalších průmyslových dutých výrobků 

355 Výroba nástrojů a nářadí a hotových kovových výrobků (kromě elektrických 

zařízení) 

 359 Pomocné strojírenské činnosti 

 

Oddíl 36 Výroba neelektrických strojů 

 

361 Výroba zemědělských strojů a traktorů 

362 Výroba kancelářských strojů 

363 Výroba obráběcích strojů pro zpracování kovů, nářadí a nástrojů pro stroje 

364 Výroba strojů pro textilní průmysl a jejich doplňků, výroba šicích strojů 

365 Výroba strojů a zařízení pro potravinářský průmysl a pro chemický průmysl 

a související odvětví 

366 Výroba strojů a zařízení pro doly, slévárny oceli a litiny, pro stavebnictví; 

výroba mechanického manipulačního zařízení
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367 Výroba manipulačního vybavení 

368 Výroba strojů pro jiné konkrétní průmyslové účely 

369 Výroba jiných neelektrických strojů a přístrojů 

 

Oddíl 37  Elektrotechnika 

371 Výroba elektrických vodičů a kabelů 

372 Výroba motorů, generátorů, transformátorů, rozvaděčů a obdobného 

vybavení pro dodávku elektrické energie 

373 Výroba elektrického zařízení pro přímé obchodní využití 

374 Výroba telekomunikačního vybavení, elektroměrů, jiných měřicích přístrojů 

a elektrického zdravotnického vybavení 

375 Výroba elektronického zařízení, rozhlasových a televizních přijímačů a 

elektroakustického zařízení 

 376 Výroba elektrických přístrojů pro domácnosti 

 377 Výroba svítidel a osvětlovací techniky 

 378 Výroba baterií a akumulátorů 

379 Opravy, montáž a odborná technická instalace (instalace elektrického 

zařízení) 
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Oddíl ex 38 Výroba dopravního zařízení 

 

 383 Výroba motorových vozidel a jejich částí 

 384 Opravy motorových vozidel, motocyklů a jízdních kol 

 385 Výroba motocyklů, jízdních kol a jejich částí 

 389 Výroba dopravního zařízení jinde nezařazeného 

 

Oddíl 39 Různá výrobní odvětví 

 

391 Výroba přesných přístrojů a měřicích a kontrolních nástrojů 

392 Výroba zdravotnickochirurgických nástrojů a vybavení a ortopedických 

přístrojů (kromě ortopedické obuvi) 

 393 Výroba fotografických a optických zařízení 

 394 Výroba a oprava hodinek a hodin 

 395 Výroba zlatnických a šperkařských předmětů 

 396 Výroba a opravy hudebních nástrojů 

397 Výroba her, hraček a sportovního zboží 

 399 Ostatní výrobní odvětví 

 

Oddíl 40 Stavebnictví 

 

 400 Stavebnictví (nespecializované); demolice 

 401 Výstavba budov (obytných nebo jiných) 

 402 Stavebnictví; stavby silnic, mostů, železnic atd. 

 403 Instalační práce 

 404 Dekorační a dokončovací práce 
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Směrnice 68/366/EHS 

 

(směrnice o liberalizaci 68/365/EHS) 

 

Klasifikace NICE  

 

Oddíl 

 

 20A 200 Výroba živočišných a rostlinných tuků a olejů 

 20B Potravinářský průmysl (kromě výroby nápojů) 

 201 Porážení, zpracování a konzervování masa 

 202 Mléko a mléčné výrobky 

 203 Konzervování a nakládání ovoce a zeleniny 

 204 Konzervování ryb a dalších mořských produktů 

 205 Výroba mlýnských výrobků 

 206 Výroba pekárenských výrobků, včetně sucharů a sušenek 

 207 Cukrovarnictví 

 208 Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek 

 209 Výroba různých potravinářských výrobků 
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Oddíl 

 21 Výroba nápojů 

211 Výroba ethylalkoholu kvašením, výroba droždí a lihovin 

 212 Výroba vína a obdobných nesladových alkoholických nápojů 

 213 Pivovarnictví a sladovnictví 

 214 Výroba nealkoholických nápojů a vody sycené oxidem uhličitým 

 

ex 30 Výroba gumových výrobků, plastových materiálů, umělých nebo syntetických 

vláken a škrobových produktů 

 

 304 Výroba škrobových produktů 
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Směrnice 82/489/EHS 

 

Klasifikace ISIC 

 

ex 855 Kadeřnictví (kromě pedikérských služeb a odborných škol pro pracovníky salónů 

krásy a kadeřníky) 
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Seznam II 

Oddíly směrnic 75/368/EHS, 75/369/EHS a 82/470/EHS 

 

1 

 

Směrnice 75/368/EHS (činnosti uvedené v čl. 5 odst. 1) 

Klasifikace ISIC 

ex 04  Rybolov 

 

043 Rybolov ve vnitrozemských vodách 

 

ex 38  Výroba dopravního zařízení 

 

 381 Stavby a opravy lodí 

 382 Výroba železničního vybavení 

 386 Výroba letadel (včetně kosmického vybavení) 

 

ex 71  Činnosti spojené s dopravou a činnosti jiné než doprava těchto oddílů: 

 

ex 711 Služby poskytované ve spacích a jídelních vozech; údržba železničního 

vozového parku v opravnách; úklid vagonů 

 

ex 712 Údržba vozového parku pro městskou, příměstskou a meziměstskou osobní 

dopravu 
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ex 713 Údržba vozového parku pro silniční osobní dopravu (jako jsou motorová 

vozidla, autobusy, taxi) 

 

ex 714 Provoz a údržba vybavení souvisejícího se silniční dopravou (jako jsou 

silnice, tunely a silniční mosty, kde se platí mýtné, silniční sklady zboží, 

parkoviště, autobusová a tramvajová depa) 

 

ex 716 Činnosti spojené s vnitrostátní vodní dopravou (jako je provoz a údržba 

splavných toků, přístavů a jiných zařízení pro vnitrostátní vodní dopravu; 

remorkážní a pilotážní služby v přístavech, balisáž, nakládání a vykládání lodí a 

jiné obdobné činnosti, jako je zachraňování plavidel, vlečení a provozování 

úschovny loděk) 

 

73 Komunikace: poštovní služby a telekomunikace 

 

ex 85  Osobní služby 

 

854 Prádelny a jejich služby, chemické čištění a barvení 

 

ex 856   Fotografická studia: portréty a obchodní fotografie, kromě novinářských 

fotografií 

ex 859   Osobní služby jinde neuvedené (pouze údržba a úklid budov nebo sídel) 
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Směrnice 75/369/EHS (článek 6: pokud je činnost považována za průmyslovou nebo řemeslnou) 

Klasifikace ISIC 

 

Ambulantní výkon těchto činností: 

 

a) koupě a prodej zboží:  

 

 − ambulantními prodejci nebo podomními obchodníky (skupina ex 612 ISIC) 

 

– na krytých tržištích mimo stálá prodejní zařízení a na otevřených tržištích; 

 

b) činnosti, pro které platí již přijatá přechodná opatření, která výslovně vylučují nebo neuvádějí 

jejich ambulantní výkon. 
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Směrnice 82/470/EHS (čl. 6 odst. 1 a 3) 

 

Skupiny 718 a 720 klasifikace ISIC 

 

Činnosti zahrnují zejména: 

 

– organizování, nabídku k prodeji a prodej, paušálně nebo za provizi, jednotlivých nebo 

hromadných položek (doprava, ubytování, strava, výlety atd.) cesty nebo pobytu, nezávisle na 

důvodu cestování (čl. 2 bod B písm. a)) 

 

– jednání jako zprostředkovatel mezi provozovateli různých druhů dopravy a osobami, které 

odbavují nebo nechávají odbavovat zboží, jakož i provozování souvisejících činností: 
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aa) uzavíráním smluv s provozovateli dopravy na účet příkazce 

 

bb) výběrem druhu dopravy, podniku a trasy považovaných za nejvýhodnější pro příkazce 

 

cc) přípravou technických hledisek dopravy (např. balení nezbytné pro dopravu); 

prováděním různých vedlejších operací v dopravě (např. zajištěním ledu pro chladicí 

vozy) 

 

dd) plněním formalit spojených s dopravou, jako je vystavování nákladních listů; sběrem a 

výdejem zásilek 

 

ee) koordinací různých fází dopravy, zajištěním průjezdu, dosílky, překládky a jiných 

dokončovacích operací 

 

ff) sjednáváním dopravného pro dopravce a možností dopravy pro osoby, které zboží 

odbavují nebo nechávají odbavovat: 

 

– odhad dopravních nákladů a kontrola vyúčtování 

 

– výkon některých trvalých nebo příležitostných úkonů jménem a na účet majitele lodi nebo 

námořního dopravce (s přístavními orgány, provozovateli lodí atd.). 

 

[Činnosti podle čl. 2 bodu A písm. a), b) a d)]. 
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Seznam III 

Směrnice 64/222/EHS, 68/364/EHS, 68/368/EHS, 75/368/EHS, 75/369/EHS, 70/523/EHS a 

82/470/EHS 

1 

Směrnice 64/222/EEC 

(směrnice o liberalizaci 64/223/EHS a 64/224/EHS) 

 

1. Nezávislá velkoobchodní činnost, s výjimkou oblasti léčiv a farmaceutických výrobků, 

toxických výrobků a patogenních původců a oblasti uhlí (skupina ex 611). 

 

2. Profesní činnosti zprostředkovatele, který je pověřen jednou nebo několika osobami pro 

sjednávání nebo uzavírání obchodních transakcí jménem a na účet těchto osob. 

 

3. Profesní činnosti zprostředkovatele, který, aniž by byl trvale pověřen, spojuje osoby, které 

chtějí uzavřít smlouvu přímo, připravuje jejich obchodní transakci nebo pomáhá při jejím 

uzavírání. 

 

4. Profesní činnosti zprostředkovatele, který uzavírá obchodní transakce svým jménem na účet 

jiného. 

 

5. Profesní činnosti zprostředkovatele, který provozuje na účet jiného velkoobchodní aukční 

prodej. 

 

6. Profesní činnosti zprostředkovatele, který jde ode dveří ke dveřím a shání zakázky. 

 

7. Profesionální poskytování služeb zprostředkovatelem, který je zaměstnancem jednoho nebo 

několika obchodních, průmyslových nebo řemeslných podniků. 
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Směrnice 68/364/EHS 

(směrnice o liberalizaci 68/363/EHS) 

 

Skupina ex 612 ISIC: Maloobchod 

 

Vyloučené činnosti: 

 

012 Pronájem zemědělských strojů 

640 Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájem 

713 Pronájem automobilů, vozů a koní 

718 Pronájem železničních vozů a vagonů 

839 Pronájem strojů pro obchody 

841 Rezervace vstupenek v kinech a pronájem kinematografických filmů 

842 Rezervace vstupenek v divadlech a pronájem divadelního vybavení 

843 Pronájem lodí, jízdních kol, automatů na mince 

853 Pronájem zařízených pokojů 

854 Pronájem vypraného prádla 

859 Pronájem ošacení 
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Směrnice 68/368/EHS 

(směrnice o liberalizaci 68/367/EEC) 

Klasifikace ISIC 

Oddíl ex 85 ISIC 

 

1. Restaurace a prodej nápojů (skupina 852 ISIC). 

2. Hotely a obdobná zařízení, kempy (skupina 853 ISIC). 
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Směrnice 75/368/EHS (článek 7) 

Veškeré činnosti uvedené v příloze směrnice 75/368/EHS, kromě činností uvedených v čl. 5 odst. 1 

zmíněné směrnice (seznam II bod 1 této přílohy). 

Klasifikace ISIC 

 

ex 62 Banky a jiné peněžní ústavy 

 

ex 620 Společnosti pro nákup a prodej patentů a licenční společnosti 

 

ex 71 Doprava 

 

ex 713 Silniční osobní doprava, kromě dopravy motorovými vozidly 

ex 719 Potrubní doprava tekutých uhlovodíků a jiných tekutých chemických 

produktů 
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ex 82 Veřejně prospěšné služby 

 

827 Činnost knihoven, muzeí, botanických a zoologických zahrad 

 

ex 84 Rekreační služby 

 

843 Rekreační služby jinde neuvedené: 

 

– sportovní činnosti (sportovní hřiště, organizace sportovních akcí atd.), s výjimkou 

činností sportovních instruktorů 

– oddechové činnosti (dostihové stáje, sportoviště, dostihová závodiště atd.) 

– ostatní rekreační činnosti (cirkusy, zábavní parky a jiné druhy zábavy) 

 

ex 85 Osobní služby 

ex 851 Domácí služby 

ex 855 Salóny krásy a služby manikérů, kromě služeb pedikérů a odborných škol 

pro pracovníky salónů krásy a kadeřníky 
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ex 859 Osobní služby jinde neuvedené, kromě činnosti sportovních a 

paralékařských masérů a horských průvodců, rozdělené takto: 

– dezinfekce a boj proti škodlivým živočichům  

– pronájem ošacení a úschova předmětů 

– sňatkové kanceláře a obdobné služby 

– astrologie, věštectví apod. 

– hygienické služby a související činnosti 

– pohřebnictví a údržba hřbitovů 

– průvodci a tlumočníci 
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Směrnice 75/369/EHS (článek 5) 

 

Ambulantní výkon těchto činností: 

 

a) koupě a prodej zboží 

 

– ambulantními prodejci nebo podomními obchodníky (skupina ex 612 ISIC), 

– na krytých tržištích mimo stálá prodejní zařízení a na otevřených tržištích, 

 

b) činnosti, pro které platí již přijatá přechodná opatření, která výslovně vylučují nebo neuvádějí 

jejich ambulantní výkon. 
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Směrnice 70/523/EHS 

 

Samostatně výdělečné činnosti v oblasti velkoobchodu s uhlím a zprostředkovatelské činnosti 

v obchodu s uhlím (třída ex 6112 klasifikace ISIC) 
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Směrnice 82/470/EHS (čl. 6 odst. 2) 

 

[Činnosti uvedené v čl. 2 bodu A písm. c) a e), bodu B písm. b) bodu C a bodu D] 

Tyto činnosti zahrnují zejména: 

– pronájem železničních vozů nebo vagonů pro přepravu osob nebo zboží 

– jednání jako zprostředkovatel při nákupu, prodeji, nebo pronájmu lodí 

– přípravu, sjednávání a uzavírání smluv pro přepravu vystěhovalců 

– přijímání všech předmětů a zboží do úschovy na účet ukladatele, v celním režimu či mimo 

něj, ve skladech, obecných skladištích, skladech nábytku, chladírnách, silech atd. 

– vystavování dokladů zastupujících uložený předmět nebo zboží 

– zajištění ohrad, krmiva a výběhů pro dobytek dočasně umístěný před prodejem nebo během 

průjezdu na trh nebo z trhu  

– provádění kontroly nebo technického posouzení motorových vozidel 

– měření, vážení a kalibrování zboží. 

 

________________________ 
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PŘÍLOHA V 

Uznávání na základě koordinace minimálních požadavků na odbornou přípravu 

 

V. 1. Lékaři 
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5.1.1. Doklady o dosažené kvalifikaci v oblasti základní lékařské odborné přípravy 

Země Doklad o dosažené kvalifikaci 
Subjekt vydávající doklad o dosažené 

kvalifikaci 
Osvědčení doplňující doklad Referenční den 

België / 

Belgique/ 

Belgien 

Diploma van arts / Diplôme de docteur en 

médecine 

-  Les universités / De universiteiten  

-  Le Jury compétent d'enseignement de la   

Communauté française / De bevoegde 

Examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap  

 20. prosinec 1976 

Česká 

republika 

Diplom o ukončení studia ve studijním 

programu všeobecné lékařství (doktor 

medicíny, MUDr.) 

Lékářská fakulta univerzity v České republice - Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce 1. květen 2004 

Danmark Bevis for bestået lægevidenskabelig 

embedseksamen 

Medicinsk universitetsfakultet - Autorisation som læge, udstedt af 

Sundhedsstyrelsen og 

- Tilladelse til selvstændigt virke som læge 

(dokumentation for gennemført praktisk 

uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen 

20. prosinec 1976 

Deutschland -  Zeugnis über die Ärztliche Prüfung  

-  Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung 

und Zeugnis über die Vorbereitungszeit 

als Medizinalassistent, soweit diese nach 

den deutschen Rechtsvorschriften noch 

für den Abschluss der ärztlichen 

Ausbildung vorgesehen war 

Zuständige Behörden Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als 

Arzt im Praktikum 

20. prosinec 1976 

Eesti Diplom arstiteaduse  

õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  1. květen 2004 
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Země Doklad o dosažené kvalifikaci 
Subjekt vydávající doklad o dosažené 

kvalifikaci 
Osvědčení doplňující doklad Referenční den 

Ελλάς Πτυχίo Iατρικής  - Iατρική Σχoλή Παvεπιστηµίoυ,  

- Σχoλή Επιστηµώv Υγείας, Τµήµα Iατρικής -

Παvεπιστηµίoυ 

 1. leden 1981 

España Título de Licenciado en Medicina y Cirugía - Ministerio de Educación y Cultura  

-  El rector de una Universidad 

 1. leden 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur en médecine Universités  20. prosinec 1976 

Ireland 

 

Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20. prosinec 1976 

Italia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Università Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina 

e chirurgia 

20. prosinec 1976 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συµβούλιο  1. květen 2004 

Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola  1. květen 2004 

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą gydytojo kvalifikaciją 

Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą 

medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją 

1. květen 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine, 

chirurgie et accouchements,  

Jury d’examen d’Etat Certificat de stage 20. prosinec 1976 

 

Magyar-

ország 

Általános orvos oklevél 

(doctor medicinae univer- 

sae, abbrev.: dr. med. univ.) 

Egyetem  1. květen 2004 

Malta Lawrja ta' Tabib tal-Medi- 

ċina u l-Kirurġija 

Universita` ta' Malta Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 

maħruġ mill-Kunsill Mediku 

1. květen 2004 

Nederland 

 

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 

artsexamen 

Faculteit Geneeskunde  20. prosinec 1976 

Země Doklad o dosažené kvalifikaci 
Subjekt vydávající doklad o dosažené 

kvalifikaci 
Osvědčení doplňující doklad Referenční den 
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1. Urkunde über die Verleihung des 

akademischen Grades Doktor der gesamten 

Heilkunde (bzw. Doctor medicinae 

universae, Dr.med.univ.) 

1. Medizinische Fakultät einer Universität 

 

Österreich 

2. Diplom über die spezifische Ausbildung 

zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. 

Facharztdiplom 

2. Österreichische Ärztekammer 

 1. leden 1994 

Polska Dyplom ukończenia stu- 

diów wyższych na kie- 

runku lekarskim z tytu- 

łem "lekarza" 

1. Akademia Medyczna  

2. Uniwersytet Medyczny 

3. Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

Lekarski Egzamin Pań- 

stwowy 

1. květen 2004 

Portugal Carta de Curso de licenciatura em medicina Universidades Diploma comprovativo da conclusão do internato 

geral emitido pelo Ministério da Saúde 

1. leden 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 

naslov "doktor medicine / doktorica 

medicine" 

Univerza  1. květen 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 

akademického titulu "doktor medicíny" 

("MUDr.") 

Vysoká škola  1. květen 2004 

Suomi/ 

Finland 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / 

Medicine licentiatexamen 

- Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 

- Kuopion yliopisto 

- Oulun yliopisto 

- Tampereen yliopisto 

- Turun yliopisto 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon 

lisäkoulutuksesta / Examenbevis om 

tilläggsutbildning för läkare inom primärvården 

1. leden 1994 

Sverige 

 

Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av 

Socialstyrelsen 

1. leden 1994 

United 

Kingdom 

Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20. prosinec 1976 
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5.1.2. Doklady o dosažené kvalifikaci odborného lékaře 

Země Doklad o dosažené kvalifikaci  Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci Referenční den 
België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-
specialist / Titre professionnel particulier de 
médecin spécialiste 

Minister bevoegd voor Volksgezondheid / Ministre de la Santé publique 
 

20. prosinec 1976 

Česká 
republika 

Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 1. květen 2004 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som 
speciallæge 

Sundhedsstyrelsen 20. prosinec 1976 

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 20. prosinec 1976 
Eesti Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool 1. květen 2004 

1. Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση Ελλάς Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας 
2. Νoµαρχία 

1. leden 1981 

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1. leden 1986 
1.Certificat d’études spéciales de médecine 1. Universités 
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié 2. Conseil de l’Ordre des médecins 
3.Certificat d’études spéciales de médecine 3. Universités 

France 

4.Diplôme d’études spécialisées ou 
spécialisation complémentaire qualifiante de 
médecine 

4.Universités 

20. prosinec 1976 

Ireland 
 

Certificate of Specialist doctor Competent authority 20. prosinec 1976 

Italia Diploma di medico specialista Università 20. prosinec 1976 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συµβούλιο 1. květen 2004 
Latvija "Sertifikāts"–kompetentu 

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka 
persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu 
specialitātē 

Latvijas Ārstu biedrība  
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība 
 

1. květen 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą gydytojo specialisto profesinę 
kvalifikaciją 

Universitetas 1. květen 2004 

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 20. prosinec 1976 
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Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci Referenční den 
Magyar-
ország 

Szakorvosi bizonyítvány 
 

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete 1. květen 2004 

Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1. květen 2004 

Nederland 
 

Bewijs van inschrijving in een 
Specialistenregister 

-  Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

-  Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

20. prosinec 1976 

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1. leden 1994 
Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 1. květen 2004 

1.Grau de assistente 1. Ministério da Saúde Portugal 
2.Titulo de especialista 2. Ordem dos Médicos 

1. leden 1986 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1. květen 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii Slovenská zdravotnícka univerzita 1. květen 2004 
1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 
2. Kuopion yliopisto 
3. Oulun yliopisto 
4. Tampereen yliopisto 

Suomi/ 
Finland 

Erikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen 

5. Turun yliopisto 

1. leden 1994 

Sverige 
 

Bevis om specialkompetens som läkare, 
utfärdat av Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 1. leden 1994 

United 
Kingdom 

Certificate of Completion of specialist 
training 

Competent authority 20. prosinec 1976 
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5.1.3. Názvy oborů odborné přípravy odborných lékařů 
 

 Anesteziologie 
Minimální délka odborné přípravy: 3 roky 

Chirurgie  
Minimální délka odborné přípravy: 5 let 

Země Název  Název 
Belgique/België/ 
Belgien 

Anesthésie-réanimation / Anesthesie 
reanimatie 

Chirurgie / Heelkunde 

Česká republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie 
Danmark Anæstesiologi Kirurgi eller kirurgiske sygdomme 
Deutschland Anästhesiologie Chirurgie 
Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia 
Ελλάς Αvαισθησιoλoγία Χειρoυργική 
España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo 
France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale Chirurgie générale 
Ireland Anaesthesia General surgery 
Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale 
Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική 
Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija 
Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija 
Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale 
Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet 
Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurġija Ġenerali 
Nederland Anesthesiologie Heelkunde 
Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie 
Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna 
Portugal Anestesiologia Cirurgia geral 
Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in 

perioperativna intenzivna medicina 
Splošna kirurgija 

Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia 
Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi 

och intensivvård 
Yleiskirurgia / Allmän kirurgi 

Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi 
United Kingdom Anaesthetics General surgery 
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Neurochirurgie  
Minimální délka odborné přípravy: 5 let 

Gynekologie a porodnictví  
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky 

Země Název  Název 
Belgique/België/ 
Belgien  

Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie en 
verloskunde 

Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví 
Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og 

fødselshjælp 
Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia 
Ελλάς Νευρoχειρoυργική  Μαιευτική-Γυvαικoλoγία 
España Neurocirugía Obstetricia y ginecología 
France Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia 
Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική – Γυναικολογία 
Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība 
Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija 
Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat 
Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija 
Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie 
Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia 
Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia 
Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo 
Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo 
Suomi/Finland Neurokirurgia / Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och 

förlossningar 
Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi 
United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
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Vnitřní lékařství 
Minimální délka odborné přípravy: 5 let  

Oftalmologie 
Minimální délka odborné přípravy: 3 roky  

Země Název  Název 
Belgique/België/ 
Belgien 

Médecine interne / Inwendige geneeskunde Ophtalmologie / Oftalmologie 

Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie 
Danmark Intern medicin Oftalmologi eller øjensygdomme 
Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde 
Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia 
Ελλάς Παθoλoγία Οφθαλµoλoγία 
España Medicina interna Oftalmología 
France Médecine interne Ophtalmologie 
Ireland General medicine Ophthalmic surgery 
Italia Medicina interna Oftalmologia 
Κύπρος Παθoλoγία Οφθαλµολογία 
Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija 
Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija 
Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie 
Magyarország Belgyógyászat Szemészet 
Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija 
Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde 
Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie 
Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka 
Portugal Medicina interna Oftalmologia 
Slovenija Interna medicina Oftalmologija 
Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia 
Suomi/Finland Sisätaudit / Inre medicin Silmätaudit / Ögonsjukdomar 
Sverige Internmedicine Ögonsjukdomar (oftalmologi) 
United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology 
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Otorinolaryngologie 
Minimální délka odborné přípravy: 3 roky  

Dětské lékařství 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Země Název  Název 
Belgique/België/ 
Belgien 

Oto-rhino-laryngologie / 
Otorhinolaryngologie 

Pédiatrie / Pediatrie 

Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství 
Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-

halssygdomme 
Pædiatri eller sygdomme hos børn 

Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinderheilkunde 
Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria 
Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία Παιδιατρική 
España Otorrinolaringología Pediatría y sus áreas especificas 
France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Ireland Otolaryngology Paediatrics 
Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria 
Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική 
Latvija Otolaringoloģija Pediatrija 
Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos 
Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat 
Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija 
Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde 
Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten Kinder – und Jugendheilkunde 
Polska Otorynolaryngologia Pediatria 
Portugal Otorrinolaringologia Pediatria 
Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija 
Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria 
Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- 

och halssjukdomar 
Lastentaudit / Barnsjukdomar 

Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-
laryngologi) 

Barn- och ungdomsmedicin 

United Kingdom Otolaryngology Paediatrics 
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Respirační medicína 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Urologie 
Minimální délka odborné přípravy: 5 let  

Země Název  Název 
Belgique/België/ 
Belgien 

Pneumologie Urologie 

Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci Urologie 
Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme 
Deutschland Pneumologie Urologie 
Eesti Pulmonoloogia Uroloogia 
Ελλάς Φυµατιoλoγία- Πvευµovoλoγία  Ουρoλoγία 
España Neumología Urología 
France Pneumologie Urologie 
Ireland Respiratory medicine Urology 
Italia Malattie dell’apparato respiratorio Urologia 
Κύπρος Πνευµονολογία – Φυµατιολογία Ουρολογία 
Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija 
Lietuva Pulmonologija Urologija 
Luxembourg Pneumologie Urologie 
Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia 
Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija 
Nederland Longziekten en tuberculose Urologie 
Österreich Lungenkrankheiten Urologie 
Polska Choroby płuc Urologia 
Portugal Pneumologia Urologia 
Slovenija Pnevmologija Urologija 
Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia 
Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia / 

Lungsjukdomar och allergologi 
Urologia / Urologi 

Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi 
United Kingdom Respiratory medicine Urology 
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Ortopedie 
Minimální délka odborné přípravy: 5 let  

Patologická anatomie 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Země Název  Název 
Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie orthopédique / Orthopedische 
heelkunde  

Anatomie pathologique / Pathologische anatomie 

Česká republika Ortopedie Patologická anatomie 
Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser 
Deutschland Orthopädie Pathologie 
Eesti Ortopeedia Patoloogia 
Ελλάς Ορθoπεδική Παθoλoγική Αvατoµική 
España Traumatología y cirugía ortopédica Anatomía patológica 
France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques 
Ireland Trauma and orthopaedic surgery Morbid anatomy and histopathology 
Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica 
Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατοµία – Ιστολογία 
Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija 
Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija 
Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique 
Magyarország Ortopédia Patológia 
Malta Kirurġija Ortopedika Istopatoloġija 
Nederland Orthopedie Pathologie 
Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Pathologie 
Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia 
Portugal Ortopedia Anatomia patologica 
Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija in citopatologija 
Slovensko Ortopédia Patologická anatómia 
Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och 

traumatologi  
Patologia / Patologi 

Sverige Ortopedi Klinisk patologi 
United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology 
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Neurologie 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Psychiatrie 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Země Název  Název 
Belgique/België/ 
Belgien 

Neurologie Psychiatrie 

Česká republika Neurologie Psychiatrie 
Danmark Neurologi eller medicinske 

nervesygdomme 
Psykiatri 

Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie 
Eesti Neuroloogia Psühhiaatria 
Ελλάς Νευρoλoγία Ψυχιατρική 
España Neurología Psiquiatría 
France Neurologie Psychiatrie 
Ireland Neurology Psychiatry 
Italia Neurologia Psichiatria 
Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική 
Latvija Neiroloģija Psihiatrija 
Lietuva Neurologija Psichiatrija 
Luxembourg Neurologie Psychiatrie 
Magyarország Neurológia Pszichiátria 
Malta Newroloġija Psikjatrija 
Nederland Neurologie Psychiatrie 
Österreich Neurologie Psychiatrie 
Polska Neurologia Psychiatria 
Portugal Neurologia Psiquiatria 
Slovenija Nevrologija Psihiatrija 
Slovensko Neurológia Psychiatria 
Suomi/Finland Neurologia / Neurologi Psykiatria / Psykiatri 
Sverige Neurologi Psykiatri 
United Kingdom Neurology General psychiatry 
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Radiologie a zobrazovací metody 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky 

Radiační onkologie 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Země Název  Název 
Belgique/België/ 
Belgien 

Radiodiagnostic / Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie 

Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie  
Danmark Diagnostik radiologi eller 

røntgenundersøgelse  
Onkologi 

Deutschland Diagnostische Radiologie  Strahlentherapie 
Eesti Radioloogia Onkoloogia 
Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική Ακτιvoθεραπευτική – Ογκολογία  
España Radiodiagnóstico Oncología radioterápica 
France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie radiothérapique 
Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology 
Italia Radiodiagnostica Radioterapia 
Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική 
Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija 
Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija 
Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie 
Magyarország Radiológia Sugárterápia 
Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija 
Nederland Radiologie Radiotherapie 
Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Strahlentherapie - Radioonkologie 
Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna 
Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia 
Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija 
Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia 
Suomi/Finland Radiologia / Radiologi Syöpätaudit / Cancersjukdomar 
Sverige Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi) 
United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology 
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Plastická chirurgie 
Minimální délka odborné přípravy: 5 let 

Klinická biologie 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky 

Země Název  Název 
Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / 
Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde 

Biologie clinique / Klinische biologie 

Česká republika Plastická chirurgie  
Danmark Plastikkirurgi  
Deutschland Plastische Chirurgie  
Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin 
Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική  
España Cirugía plástica y reparadora Análisis clínicos 
France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Biologie médicale 
Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery  
Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Patologia clinica 
Κύπρος Πλαστική Χειρουργική  
Latvija Plastiskā ķirurģija  
Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina 
Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique 
Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Orvosi laboratóriumi diagnosztika 
Malta Kirurġija Plastika  
Nederland Plastische chirurgie  
Österreich Plastische Chirurgie Medizinische Biologie 
Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna 
Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva Patologia clínica 
Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija  

Slovensko Plastická chirurgia  
Suomi/Finland Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi  
Sverige Plastikkirurgi  
United Kingdom Plastic surgery  
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Lékařská mikrobiologie  
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Klinická biochemie 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Země Název  Název 
Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie 
Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi 
Deutschland Mikrobiologie und 

Infektionsepidemiologie 
 

Eesti   
Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία 

2. Μικρoβιoλoγία 
 

España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica 
France   
Ireland Microbiology Chemical pathology 
Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica 
Κύπρος Μικροβιολογία  
Latvija Mikrobioloģija  
Lietuva   
Luxembourg Microbiologie Chimie biologique 
Magyarország Orvosi mikrobiológia  
Malta Mikrobijoloġija Patoloġija Kimika 
Nederland Medische microbiologie Klinische chemie 
Österreich Hygiene und Mikrobiologie Medizinische und Chemische Labordiagnostik 
Polska Mikrobiologia lekarska  
Portugal   
Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija 
Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia 
Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia / Klinisk 

mikrobiologi 
Kliininen kemia / Klinisk kemi 

Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi 
United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology 
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Imunologie 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Kardiochirurgie 
Minimální délka odborné přípravy: 5 let  

Země Název  Název 
Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax* 

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Kardiochirurgie 
Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme 
Deutschland  Herzchirurgie 
Eesti  Torakaalkirurgia 
Ελλάς  Χειρουργική Θώρακος 
España Immunología Cirugía torácica 
France  Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Ireland Immunology (clinical and laboratory) Thoracic surgery 
Italia  Chirurgia toracica; Cardiochirurgia 
Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος 
Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija 
Lietuva  Krūtinės chirurgija 
Luxembourg  Chirurgie thoracique 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet 
Malta Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika 
Nederland  Cardio-thoracale chirurgie 
Österreich Immunologie  
Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej 
Portugal  Cirurgia cardiotorácica 
Slovenija  Torakalna kirurgija 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia 
Suomi/Finland  Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi 
Sverige Klinisk immunologi Thoraxkirurgi 
United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery 

Den zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 5: 
* 1. leden 1983 
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Dětská chirurgie 
Minimální délka odborné přípravy: 5 let 

Cévní chirurgie 
Minimální délka odborné přípravy: 5 let 

Země Název  Název 
Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde* 

Česká republika Dětská chirurgie Cévní chirurgie 
Danmark  Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme 
Deutschland Kinderchirurgie  
Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia 
Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv  Αγγειoχειρoυργική 
España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular 
France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire 
Ireland Paediatric surgery  
Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare 
Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων 
Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija 
Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire 
Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet 
Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurġija Vaskolari 
Nederland   
Österreich Kinderchirurgie  
Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa 
Portugal Cirurgia pediátrica Cirurgia vascular 
Slovenija  Kardiovaskularna kirurgija 
Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia 
Suomi/Finland Lastenkirurgia / Barnkirurgi Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi 
Sverige Barn- och ungdomskirurgi  
United Kingdom Paediatric surgery  

 
Den zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 5: * 1. leden 1983 
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Kardiologie 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Gastroenterologie 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Země Název  Název 
Belgique/België/ 
Belgien 

Cardiologie Gastro-entérologie / Gastroenterologie 

Česká republika Kardiologie Gastroenterologie 
Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske 

mavetarmsygdomme 
Deutschland Kardiologie  
Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia 
Ελλάς Καρδιoλoγία Γαστρεvτερoλoγία 
España Cardiología Aparato digestivo 
France Pathologie cardio-vasculaire Gastro-entérologie et hépatologie 
Ireland Cardiology Gastro-enterology 
Italia Cardiologia Gastroenterologia 
Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 
Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija 
Lietuva Kardiologija Gastroenterologija 
Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie 
Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia 
Malta Kardjoloġija Gastroenteroloġija 
Nederland Cardiologie Leer van maag-darm-leverziekten 
Österreich   
Polska Kardiologia Gastrenterologia 
Portugal Cardiologia Gastrenterologia 
Slovenija  Gastroenterologija 
Slovensko Kardiológia Gastroenterológia 
Suomi/Finland Kardiologia / Kardiologi Gastroenterologia / Gastroenterologi 
Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 
United Kingdom Cardiology Gastro-enterology 
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Revmatologie 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Všeobecná hematologie 
Minimální délka odborné přípravy: 3 roky  

Země Název  Název 
Belgique/België/ 
Belgien 

Rhumathologie / reumatologie  

Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství 
Danmark Reumatologi Hæmatologi eller blodsygdomme 
Deutschland   
Eesti Reumatoloogia Hematoloogia 
Ελλάς Ρευµατoλoγία Αιµατoλoγία 
España Reumatología Hematología y hemoterapia 
France Rhumatologie  
Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory) 
Italia Reumatologia Ematologia 
Κύπρος Ρευµατολογία Αιµατολογία 
Latvija Reimatoloģija Hematoloģija 
Lietuva Reumatologija Hematologija 
Luxembourg Rhumatologie Hématologie 
Magyarország Reumatológia Haematológia 
Malta Rewmatoloġija  Ematoloġija 
Nederland Reumatologie  
Österreich   
Polska Reumatologia Hematologia 
Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia 
Slovenija   
Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia 
Suomi/Finland Reumatologia / Reumatologi Kliininen hematologia / Klinisk hematologi 
Sverige Reumatologi Hematologi 
United Kingdom Rheumatology Haematology 
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